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UCHWAŁA NR LVIII/321/2010 
 RADY GMINY CHOJNÓW 

 z dnia 27 października 2010 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców  
w ramach pomocy de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) 
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada 
Gminy Chojnów uchwala, co następuje:  

§ 1. Traci moc uchwała nr XI/74/2007 Rady 
Gminy Chojnów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w spra-
wie zwolnień z podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 236, poz. 2745, z dnia 
21.09.2007 r. ) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Chojnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i podlega rozplaka-
towaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
 
 

Przewodniczący:  
Krzysztof Sowiński 
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UCHWAŁA NR XLIX/420/10 
 RADY GMINY PODGÓRZYN 

 z dnia 23 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
na granicy obrębów Ścięgny i Miłków w gminie Podgórzyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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 X/63/07 Rady Gminy Pod-
górzyn z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przy-
stąpienia do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów na gra-
nicy obrębów Ścięgny i Miłków w gminie Podgó-
rzyn − po stwierdzeniu zgodności projektu planu 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy uchwa-
lonego uchwałą Rady Gminy Podgórzyn  
nr XLII/417/2002 z dnia 28 września 2002 r. z późn. 
zm. − uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu  

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów położonych 
na granicy obrębów Ścięgny i Miłków w gminie 
Podgórzyn. 

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały 
jest:  
1) rysunek planu − załącznik graficzny w skali  

1 : 1000,  
2) załącznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 
w planie oraz zasady ich finansowania”,  

3) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dot. sposobu 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”.  

2. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, 
nie zawierają ustaleń planu.  

§ 3. 1. W planie określono:  
1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku pla-

nu:  
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania,  

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,  

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego,  

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  
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e) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych,  

f) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaź-
niki intensywności zabudowy,  

g) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów,  

h) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej;  

2) w rozdziale 4 uchwały:  
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości objętych planem,  
b) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i użytkowania terenów,  
c) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.  

2. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to: 
przebiegi linii rozgraniczających, przebiegi linii 
zabudowy, lokalizacje zespołów zieleni wysokiej, 
lokalizacje punktów formalnie ważnych, przebiegi 
linii podziałów wewnętrznych oraz przebiegi prze-
widywanych do trwałej adaptacji sieci infrastruktu-
ry technicznej.  

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały 
dla poszczególnych terenów wydzielanych liniami 
rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia licz-
bowe i literowe. Oznaczenia literowe określają 
przeważające (podstawowe) funkcje terenów. Te-
reny dróg wewnętrznych oznaczono symbolem 
KDW.  

4. Usytuowanie projektowanych obiektów ku-
baturowych oraz krawężniki jezdni i zatok parkin-
gowych mogą być uściślane na podstawie opra-
cowań o większym stopniu szczegółowości niż 
rysunek planu, pod warunkiem zachowania moż-
liwości realizacji funkcji i spełnienia zasad zago-
spodarowania ustalonych planem dla wszystkich 
terenów.  

§ 4. 1. Dla całego obszaru objętego planem 
obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno- 
-przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komuni-
kacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony 
środowiska i reguły realizacji zagospodarowania, 
zawarte w ustaleniach tekstowych w rozdziałach 
2 i 4 niniejszej uchwały.  

2. Obszar objęty planem podzielono liniami 
rozgraniczającymi na tereny o różnych funkcjach 
i różnych zasadach zagospodarowania. Terenom 
niebędącym drogami, którym nadano numery od 
1 do 6, oraz terenom dróg wewnętrznych (numery 
7, 8 i 9) przypisano ustalenia szczegółowe zawarte 
w rozdziale 3 niniejszej uchwały.  

3. W planie ustalono przeważające funkcje te-
renów wydzielanych liniami rozgraniczającymi. 
Wyznaczono tereny o jednej, przesądzonej funkcji 
podstawowej oraz tereny, które są przeznaczane 
pod dwie lub więcej funkcji (alternatywnie lub 

łącznie, wg ustaleń szczegółowych). Symbolami 
literowymi określono w rysunku planu funkcje 
przeważające (podstawowe). Funkcje dopuszczalne 
oraz warunki ich dopuszczenia określają szczegó-
łowe ustalenia tekstowe.  

4. Przebiegi linii rozgraniczających określa ry-
sunek planu. Ustalone linie rozgraniczające są 
przesądzonymi, obowiązującymi granicami prze-
strzeni publicznych lub działek − jeżeli ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej. Orientacyjne 
linie rozgraniczające mogą być w postępowaniach 
lokalizacyjnych oraz w projektach podziału terenu 
korygowane na podstawie opracowań o większym 
stopniu szczegółowości niż rysunek planu, jeżeli 
wymaga tego w szczególności program sytuowa-
nej inwestycji, pod warunkiem zachowania możli-
wości realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospo-
darowania ustalonych planem dla wszystkich tere-
nów.  

5. Przebiegi linii podziałów wewnętrznych ma-
ją charakter orientacyjny i mogą być korygowane, 
jeżeli wymaga tego w szczególności program sy-
tuowanej inwestycji, pod warunkiem zachowania 
wymogów określonych w ustaleniach planu oraz 
zachowania możliwości realizacji funkcji i spełnie-
nia zasad zagospodarowania ustalonych w planie. 
W szczególności linie podziałów wewnętrznych 
określają maksymalną liczbę działek wydzielanych 
na poszczególnych terenach przeznaczanych pod 
zabudowę mieszkaniową oraz dopuszczaną liczbę 
budynków mieszkalnych.  

6. Wymaga się, aby usytuowanie projektowa-
nej zabudowy respektowało ustalone planem 
przebiegi linii zabudowy. Na obowiązujących li-
niach zabudowy wymaga się sytuowania elewacji 
budynków, dopuszczając cofnięcie 30% długości 
ściany od określającej jej usytuowanie obowiązu-
jącej linii zabudowy. Regulacjom liniami zabudowy 
nie podlegają wysunięte mniej niż 1,2 m poza lico 
elewacji: wykusze, zadaszenia przedwejściowe, 
podesty i schody wejściowe oraz okapy.  

7. Użyte w planie określenie „kondygnacja” 
w ustaleniach dotyczących wysokości projektowa-
nej zabudowy dotyczy kondygnacji realizowanych 
w całości powyżej poziomu posadowienia parteru 
obiektu.  

Rozdział 2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 
terenów  

§ 5. Przeznaczenie terenów − podstawowe 
ustalenia funkcjonalne 

1. Wiodącymi funkcjami obszaru objętego pla-
nem są funkcje: mieszkaniowa (M) i usługowa (U).  

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej dopuszcza się sytuowanie obiektów 
mieszkalno-usługowych, usługowych – z zastrze-
żeniem ust. 3 − i administracyjnych, letniskowych, 
zieleni urządzonej, urządzeń i obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych, parkingów o maksymalnej 
liczbie 30 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, nieuciążliwych urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej oraz innych funkcji nie-
ograniczających możliwości sytuowania w bezpo-
średnim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.  
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3. Na obszarze objętym planem wyklucza się 
sytuowanie obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m2, stacji paliw, stacji ba-
zowych telefonii komórkowej oraz inwestycji mo-
gących oddziaływać na tereny wykraczające poza 
tereny należące do właściciela nieruchomości, 
w szczególności samochodowych warsztatów me-
chanicznych, blacharskich i lakierniczych oraz sto-
larni.  

4. Wyklucza się sytuowanie naziemnych urzą-
dzeń i obiektów infrastruktury technicznej w punk-
tach formalnie ważnych wskazanych na rysunku 
planu.  

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1. Ustala się minimalną powierzchnię nieru-
chomości mieszkalnych – 750 m2 i mieszkalno-
usługowych – 900 m2.  

2. Wymaga się, aby usytuowanie projektowa-
nej zabudowy respektowało ustalone planem 
przebiegi linii zabudowy. Na obowiązujących li-
niach zabudowy wymaga się sytuowania fronto-
wych elewacji budynków, dopuszczając cofnięcie 
30% długości ściany od określającej jej usytuowa-
nie obowiązującej linii zabudowy.  

3. Dla nieruchomości mieszkalnych i miesz-
kalno-usługowych ustala się maksymalny dopusz-
czalny wskaźnik intensywności zabudowy (po-
wierzchnia całkowita/powierzchnia nieruchomości) 
– 0,35.  

4. Dla nieruchomości mieszkalnych ustala się 
minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej (powierzchnia niezabudowana i nieutwar-
dzona/powierzchnia nieruchomości) – 0,40.  

5. Dla projektowanych domków jednorodzin-
nych oraz zabudowy mieszkalno-usługowej i usłu-
gowej ustala się:  
1) maksymalną dopuszczaną wysokość zabudowy 

– 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe, jeżeli 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;  

2) warunek przekrywania budynków dachami 
stromymi, o symetrycznych spadkach głównych 
połaci dachowych nachylonych pod kątem 35 – 
45 stopni,  

3) warunek krycia dachów dachówką,  
4) stosowanie w podmurówkach elementów ce-

ramicznych lub kamienia z wykluczeniem oto-
czaków,  

5) kolorystyki elewacji pastelowe; dopuszcza się 
stosowanie zieleni i brązów jako pełnych kolo-
rów uzupełniających; wyklucza się umieszczanie 
na elewacjach elementów odblaskowych.  

6. W punktach formalnie ważnych wskazanych 
na rysunku planu wymaga się sytuowania obiek-
tów o reprezentacyjnej architekturze. Zagospoda-
rowanie nieruchomości w tych miejscach winno 
uwzględniać ich eksponowaną lokalizację,  
w szczególności poprzez reprezentacyjne projek-
towanie naroży budynków, organizowanie tam 
placów przedwejściowych i wyposażanie prze-
strzeni w ozdobne elementy małej architektury.  

7. W rozdziale 3 niniejszej uchwały w ustale-
niach szczegółowych dotyczących poszczególnych 
terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi 
ustalono uzupełniające wymagania dotyczące wy-

sokości projektowanych obiektów kubaturowych 
oraz sposobów zagospodarowania poszczegól-
nych terenów.  

8. Na całym obszarze objętym planem ustala 
się zakaz lokalizowania masztów antenowych tele-
fonii komórkowej.  

9. Zasady ochrony krajobrazu określono po-
przez ograniczenia zawarte w ust. 1 do 6 i w ust. 8 
oraz w ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów w rozdziale 3 uchwały.  

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu ha-
łasu ustala się zaliczanie wszystkich terenów pro-
jektowanego zainwestowania do grupy 2.a „tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.  

2. Projektowaną zabudowę należy podłączać 
do sieci kanalizacyjnych.  

3. Skład ścieków odprowadzanych do kanali-
zacji komunalnej powinien odpowiadać możliwo-
ściom technologicznym komunalnych urządzeń 
oczyszczających. Dla ochrony gruntów i wód pod-
ziemnych utwardzone nawierzchnie narażone na 
kontakt z substancjami ropopochodnymi należy 
wyposażać w urządzenia, w których wody opado-
we winny być oczyszczane przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji deszczowej.  

4. W przypadku realizowania nowych kotłowni 
lokalnych wymaga się stosowania paliw zapewnia-
jących dotrzymywanie obowiązujących norm emi-
sji zanieczyszczeń, w szczególności gazu przewo-
dowego.  

5. Wymaga się, aby realizując obiekty kubatu-
rowe i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać 
systemów korzeniowych drzew, prowadząc roboty 
ziemne – w miarę możliwości – poza zasięgiem ich 
koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na pla-
cach budów dla ich ochrony przed zniszczeniem 
mechanicznym. Po zakończeniu prac budowlanych 
wymaga się przeprowadzenia pielęgnacji istnieją-
cej dendroflory − leczenie ubytków pni, cięcia sani-
tarne i formujące w koronach drzew.  

6. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania 
nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż dróg i na po-
szczególnych terenach przeznaczanych pod zabu-
dowę lub/i zagospodarowanie rekreacyjne, o ile 
nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami 
planu i nie ogranicza możliwości realizowania 
ustalonego planem zainwestowania.  

7. W rysunku planu wskazano istniejącą zieleń 
wysoką zalecaną do zachowania. Dopuszcza się 
wycinanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga 
tego ich stan zdrowotny. W takich przypadkach na 
inwestora może być nałożony obowiązek dokona-
nia nasadzeń rekompensujących.  

8. W przypadkach uzasadnionych programem 
planowanych inwestycji, jeżeli ustalenia szczegó-
łowe nie stanowią inaczej, dopuszcza się wycina-
nie pojedynczych wartościowych istniejących 
drzew, pod warunkiem opracowania szczegółowej 
inwentaryzacji i waloryzacji całej zieleni wysokiej 
rosnącej na nieruchomości inwestora zamierzają-
cego usunąć drzewo. W takich przypadkach na 
inwestora może być nałożony obowiązek dokona-
nia nasadzeń rekompensujących.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 217 – 22060 – Poz. 3474 

 

9. Na terenach projektowanego zagospoda-
rowania rekreacyjnego i usług sportu wymaga się, 
aby dokumentacja zagospodarowania terenu za-
wierała projekt zieleni.  

10. Projektowane garaże boksowe dla samo-
chodów osobowych powinny służyć jedynie do 
przechowywania samochodów. Nie dopuszcza się 
prowadzenia w nich działalności warsztatowej. 
Naprawy mogą być prowadzone jedynie w zakre-
sie niezawodowym i dotyczyć jedynie napraw bie-
żących.  

11. Odpady komunalne należy składować na 
składowisku komunalnym w Ścięgnach – Kostrzy-
cy.  

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

1. Na obszarze objętym planem znajduje się 
stanowisko archeologiczne nr 22 – osada średnio-
wieczna XIII–XV w., którego lokalizację wskazano 
na rysunku planu. W rejonie stanowiska w trakcie 
prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić 
nadzór archeologiczny i – w razie konieczności – 
przeprowadzić wyprzedzające inwestycje badania 
archeologiczne. Na te prace należy uzyskać pozwo-
lenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

2. Na całym obszarze objętym planem w przy-
padku natrafienia podczas robót ziemnych na 
obiekty mające charakter zabytku archeologiczne-
go należy wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć przedmiot, miejsce odkry-
cia i znalezisko zabezpieczyć oraz niezwłocznie 
powiadomić o odkryciu Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.  

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

1. Wzdłuż dróg nie dopuszcza się realizacji 
nowych ogrodzeń pełnych powyżej 1,40 m nad 
poziomem terenu. Dopuszcza się w szczególności 
ogradzanie posesji ogrodzeniami metalowymi lub 
drewnianymi, ażurowymi, na podmurówce.  

2. Umieszczanie wolno stojących reklam i zna-
ków nie może powodować utrudnień w komunika-
cji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności 
na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sygna-
łów drogowych − dla zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom ciągów komunikacyjnych.  

3. Pozostałe wymagania dotyczące kształto-
wania przestrzeni publicznych zawarto w rozdziale 
3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczą-
cych dróg.  

§ 10. Parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz dotyczące sposobu zagospodarowywania 
terenów zawarto w § 6 oraz w rozdziale 3 uchwały, 
w ustaleniach szczegółowych dotyczących po-
szczególnych terenów.  

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 
Na obszarze objętym planem terenem objętym 
ochroną jest udokumentowane stanowisko arche-
ologiczne, dla rejonu którego ustalenia zawarto 
w § 8 ust. 1.  

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

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustalono 
w § 5, 6, 7, 8 i 9 oraz w rozdziale 3 uchwały.  

§ 13. Podstawowe zasady realizacji systemu 
komunikacji 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
zainwestowywanych poprzez sieć istniejących 
i projektowanych dróg określonych na rysunku 
planu − wg ustaleń szczegółowych zawartych 
w rozdziale 3.  

2. Ustalenia szczegółowe dla ulic dojazdowych 
– dróg wewnętrznych (KDWD) − zawarto na rysun-
ku planu oraz w rozdziale 3.  

3. Ustala się minimalną szerokość linii rozgra-
niczających projektowanych dróg wewnętrznych − 
10 m. Dopuszcza się realizację innych dróg we-
wnętrznych niż wskazane na rysunku planu – por. 
ustalenia w § 20 dla terenu 6U,M.  

4. Na rysunku planu – w ślad za ustaleniami 
obowiązującego studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Podgórzyn – nie ustalono przebiegów projektowa-
nych ścieżek lub/i szlaków rowerowych. Na obsza-
rze objętym planem dopuszcza się lokalizowanie 
ścieżek lub/i szlaków rowerowych − w liniach roz-
graniczających tereny komunikacji oraz na tere-
nach sportowych i zieleni urządzonej − pod warun-
kiem, że nie ograniczy to możliwości realizacji 
ustaleń funkcjonalnych i przestrzennych planu.  

5. W obrębie zainwestowywanych terenów 
ustala się lokalizowanie miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych (mp) na poszczególnych 
nieruchomościach w ilości zapewniającej właściwą 
obsługę użytkowników i zatrudnionych. Ustala się:  
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i letniskowej − 2 mp/1 dom, przy czym „miej-
scem postojowym” jest również miejsce 
w garażu,  

2) dla biur i budynków administracji –  
1 mp/30−40 m2 pow. użytkowej,  

3) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzają-
cych, w szczególności praktyk lekarskich –  
1 mp/20−30 m2 pow. użytkowej,  

4) dla sklepów do 400 m2 pow. użytkowej –  
1 mp/30−50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej 
niż 2 miejsca na 1 sklep,  

5) boiska sportowe – 1 mp/50 m2 pow. urządzeń 
sportowych plus 1 mp/10−15 odwiedzających,  

6) korty tenisowe – 3 mp/1 kort,  
7) restauracje i kawiarnie – 1 mp/4−8 m2 pow. sali 

dla gości,  
8) salony gry – 1 mp/10−20 m2 pow. użytkowej sali 

z maszynami do gry, ale nie mniej niż 3 mp,  
9) hotele, motele, pensjonaty, schroniska – 

1 mp/4 łóżka.  

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1. Przebiegające przez teren objęty planem 
sieci infrastruktury technicznej − w szczególności 
wskazane na rysunku planu gazociągi wysokiego 
ciśnienia i podwyższonego średniego ciśnienia, 
kabel telemetryczny biegnący wzdłuż gazociągu 
WC, wodociągi magistralne i kanalizacja sanitarna 
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– do zachowania. Na rysunku planu wskazano (na 
podstawie informacji uzyskanych od administrato-
ra gazociągów – Gaz-Systemu) niebudowlane ko-
rytarze (strefy kontrolowane) w sąsiedztwie istnie-
jących sieci gazowych. W okresie perspektywy nie 
przewiduje się prowadzenia przez teren objęty 
planem nowych sieci magistralnych.  

2. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich 
istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie-
kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym 
niniejszym planem. Nie ogranicza się możliwości 
dokonywania przebudów i remontów istniejących 
sieci − pod warunkiem, że nie ograniczy to możli-
wości realizacji ustaleń funkcjonalnych i prze-
strzennych planu.  

3. Projektowane zainwestowanie będzie ob-
sługiwane z istniejących i projektowanych pod-
ziemnych sieci infrastruktury technicznej. Nowe 
odcinki sieci sanitarnych, gazowych, elektroener-
getycznych i telekomunikacyjnych oraz oświetlenia 
ulic należy prowadzić w liniach rozgraniczających 
ulic, jako sieci podziemne. Dopuszcza się prowa-
dzenie krótkich odcinków sieci – do 100 mb − poza 
liniami rozgraniczającymi ulic, wzdłuż granic dzia-
łek, z zastrzeżeniem ust. 7.  

4. Ustala się zaopatrzenie w wodę projektowa-
nego zainwestowania z sieci wodociągowej gminy 
Podgórzyn – wg technicznych warunków przyłącze-
nia wydanych przez administratora systemu.  

5. Ścieki bytowe i komunalne należy odpro-
wadzać do gminnego systemu kanalizacji − wg 
technicznych warunków przyłączenia wydanych 
przez administratora systemu.  

6. Ustala się doprowadzenie gazu przewodo-
wego do wszystkich terenów przewidywanych do 
zabudowy − na warunkach określonych przez ad-
ministratora sieci.  

7. Ustala się doprowadzenie energii elektrycz-
nej do wszystkich terenów przewidywanych do 
zagospodarowania. Zasilanie projektowanego za-
inwestowania w energię elektryczną – wg tech-
nicznych warunków przyłączenia określonych 
przez administratora systemu. Nie ogranicza się 
możliwości przebudowywania i rozbudowywania 
realizowania systemu sieci elektroenergetycznych 
średniego i niskiego napięcia z zachowaniem wa-
runków określonych w ust. 3. W szczególności 
zaleca się skablowanie wskazanego na rysunku 
planu odcinka napowietrznej linii 20 kV L-280. Przy 
kablowaniu linii EE SN dopuszcza się prowadzenie 
linii kablowej poza liniami rozgraniczającymi dróg 
– bez ograniczeń.  

8. Dopuszcza się realizowanie nowych stacji 
transformatorowych 20/0,4 kV stosownie do po-
trzeb, na ewentualnie wydzielanych działkach 
o powierzchni do 150 m2. Dopuszcza się zbliżenia 
ścian obiektów stacji transformatorowych na od-
ległość 1,5 m od granic działek pod warunkiem, że 
zawarte na rysunku planu przebiegi linii zabudowy 
na terenie, na którym lokalizowana jest stacja, lub 
w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie ustalają innej 
linii zabudowy.  

9. Nie ogranicza się – z zastrzeżeniem ust. 3 − 
możliwości realizacji kablowej sieci telekomunika-
cyjnej i sieci oświetlenia ulic na obszarze objętym 
planem.  

10. Dla zapewnienia dostępu obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej do dróg pu-
blicznych dopuszcza się ustalanie służebności 
przejazdu.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi  

§ 15. 1 M,U 
1. Projektowany zespół zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, z zaleceniem sytuowania 
zabudowy mieszkalno-usługowej lub/i usługowej 
we wschodnim narożu terenu.  

2. Dopuszcza się powiększenie terenu 1 M,U 
poprzez przesunięcie orientacyjnej linii rozgrani-
czającej na zachód, przy zachowaniu ograniczeń 
wynikających z przebiegu istniejących gazociągów.  

3. Ustala się maksymalną dopuszczaną wyso-
kość zabudowy usługowej i mieszkalno-usługowej 
– 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe.  

4. Obsługa komunikacyjna – z istniejących dróg.  
5. Istniejące podziemne sieci uzbrojenia tech-

nicznego – do zachowania.  

§ 16. 2 US,ZP,U 
1. Projektowany zagospodarowanie sportowe 

lub/i rekreacyjne w strefach kontrolowanych istnieją-
cych gazociągów przewidywanych do zachowania.  

2. Obsługa komunikacyjna – z projektowanej 
drogi wewnętrznej 8KDWD,KS.  

3. Zaleca się skablowanie odcinka istniejącej 
linii EE SN.  

§ 17. 3 M 
1. Projektowany zespół zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej.  
2. Dopuszcza się powiększenie terenu 3 M po-

przez przesunięcie orientacyjnych linii rozgranicza-
jących na wschód i północ, przy zachowaniu ogra-
niczeń wynikających z przebiegu istniejących ga-
zociągów.  

3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanej 
drogi wewnętrznej 8KDWD,KS.  

4. Istniejące kanał sanitarny – do zachowania.  

§ 18. 4 M 
1. Projektowany zespół zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej.  
2. Na działkach wydzielanych wzdłuż połu-

dniowej linii rozgraniczającej ustala się sytuowanie 
budynków o maksymalnej wysokości 2 kondygna-
cje plus poddasze użytkowe.  

3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanej 
drogi wewnętrznej 8KDWD,KS lub/i z istniejących 
dróg.  

4. Istniejące podziemne sieci uzbrojenia tech-
nicznego – do zachowania.  

5. Zaleca się skablowanie odcinka istniejącej 
linii EE SN.  

§ 19. 5 M,Z 
1. Projektowany zespół zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej i istniejące tereny zadrze-
wione i zakrzewione – do zachowania, z dopusz-
czeniem parcelacji terenu działki nr 82/2 dla usytu-
owania 3 budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych.  
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2. Obsługa komunikacyjna – z projektowanej 
drogi wewnętrznej 8KDWD,KS i drogi 9 KDWD.  

3. Zaleca się skablowanie odcinka istniejącej 
linii EE SN.  

4. W zachodnim narożu terenu dopuszcza się 
wydzielenie działki dla nowej stacji transformato-
rowej.  

5. Na terenie przy drodze 9KDWD dopuszcza 
się alternatywnie lokalizację kontenerowej stacji 
uzdatniania wody (SUW) wraz z urządzeniami 
i budowlami towarzyszącymi.  

6. Dla SUW, o której mowa w ust. 5, ustala się:  
1) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 

w granicach nieruchomości − 50%;  
2) maksymalną dopuszczaną wysokość zabudo-

wy – 7,5 m;  
3) obowiązek przekrycia budynku stacji dachem 

dwuspadowym o kącie nachylenia połaci od 
40 do 50 stopni;  

4) warunek zasadzenia zieleni o charakterze izo-
lacyjnym od strony sąsiednich terenów zabu-
dowy mieszkaniowej.  

§ 20. 6 U,M 
1. Projektowane zainwestowanie usługowe – 

w szczególności motel, gastronomia – lub/i zespół 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Ustala się maksymalną dopuszczaną wyso-
kość zabudowy usługowej i mieszkalno-usługowej 
– 3 kondygnacje plus poddasze.  

3. Obsługa komunikacyjna – z istniejących 
dróg.  

4. Dopuszcza się dokonywanie podziałów te-
renu, w szczególności dla wydzielenia działek pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i dróg 
wewnętrznych.  

§ 21. Drogi wewnętrzne7 KDWD,KS 
1. Istniejąca droga wewnętrzna − ulica dojaz-

dowa, jednojezdniowa, dwupasowa, o przekroju 
ulicznym lub półulicznym. Dopuszcza się przebu-
dowę lub/i modernizację ulicy.  

2. Przebieg linii rozgraniczających ustalono na 
rysunku planu.  

3. Ustala się lokalizację zatoki parkowania 
przyulicznego – jak na rysunku planu.  

4. Dopuszcza się zachowanie istniejących sieci 
i urządzeń uzbrojenia technicznego, nie ogranicza-
jąc możliwości ich przebudowywanie i moderniza-
cji.  

§ 22. 8 KDWD,KS 
1. Projektowana droga wewnętrzna − ulica do-

jazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa, o przekroju 
ulicznym lub półulicznym.  

2. Ustala się minimalną szerokość linii rozgra-
niczających ulicy – 10 m.  

3. Ustala się lokalizację zatoki parkowania 
przyulicznego – jak na rysunku planu.  

4. Istniejący wodociąg Ø 200 – do zachowania.  
5. Dopuszcza się zachowanie istniejącej stacji 

transformatorowej – jak na rysunku planu.  

§ 23. 9 KDWD 
1. Istniejący odcinek drogi wewnętrznej – do 

zachowania z dopuszczeniem modernizacji.  
2. Dopuszcza się poszerzenie linii rozgranicza-

jących drogi.  

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu  

§ 24. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
oraz podziału nieruchomości objętych planem 

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieru-
chomości z ustaleniami planu należy ustalić, czy 
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu 
jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość 
zgodnego z planem zagospodarowania działek 
gruntu.  

2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp 
do ustalonych w planie dróg. Nie dopuszcza się 
ustalania służebności przejazdu dla zapewnienia 
dostępu do dróg publicznych, z zastrzeżeniem § 14 
ust. 10.  

3. Wydzielane drogi wewnętrzne winny 
umożliwiać spełnienie wymogów dot. dróg poża-
rowych.  

4. Przedstawione w rysunku planu przebiegi 
ustalonych linii rozgraniczających są jednocześnie 
ustalonymi granicami nieruchomości. Orientacyj-
ne projektowane przebiegi linii wewnętrznych po-
działów przedstawione na rysunku planu określają 
orientacyjną wielkość i kształt działek możliwych 
do wydzielenia.  

5. W granicach objętych planem nie wyzna-
czono obszarów wymagających przeprowadzania 
scaleń nieruchomości w rozumieniu przepisów 
Rozdziału 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.). Nie 
ogranicza się możliwości dokonywania połączenia 
i ponownego podziału gruntów w wypadkach, 
o których mowa w art. 98b ww. ustawy.  

§ 25. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

1. Dopuszcza się czasowe użytkowanie nieru-
chomości jak w stanie istniejącym – por. 
w szczególności ustalenia § 20 dot. terenu 6U,M.  

2. Na wszystkich terenach mogą być lokalizo-
wane jako funkcje czasowe: nieuciążliwe obiekty 
gospodarcze, obiekty i urządzenia gospodarki ko-
munalnej, składy materiałów budowlanych, zaple-
cza budów itp.  

§ 26. Inne zasady realizacji planu 
1. Ewentualne uciążliwości powstałe w trakcie 

realizacji i eksploatacji inwestycji nie mogą wykra-
czać poza granice nieruchomości należącej do in-
westora.  

2. Warunki dostawy mediów oraz techniczne 
warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia należy 
uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci 
i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia.  

3. Sposób usunięcia ewentualnych kolizji po-
między zamiarami inwestycyjnymi a istniejącymi 
sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej 
należy uzgadniać z odpowiednimi administratora-
mi tych systemów.  

4. Inwestycje należy realizować w sposób 
ograniczający kolizje z ruchem pieszym i kołowym.  

5. Warunki udostępnienia terenów koniecz-
nych do realizacji inwestycji niepozostających 
w dyspozycji inwestorów − należy uzgadniać 
z właścicielami tych terenów.  
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6. W projektach zagospodarowania terenu na-
leży jednoznacznie określać rzędne projektowane-
go ukształtowania terenu przy granicach nieru-
chomości należącej do inwestora.  

7. Na etapie projektowania, realizacji i eksplo-
atacji inwestycji należy uwzględniać wszystkie 
warunki wynikające z przeprowadzonych uzgod-
nień oraz zapewniać ochronę uzasadnionych inte-
resów osób trzecich.  

§ 27. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 
Ustala się stawkę procentową służąca naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 30%.  

Rozdział 5 

Ustalenia przejściowe i końcowe  

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Podgórzyn.  

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  

§ 30. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Podgórzyn.  
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Leonard Jaskółowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/ 
/420/10 Rady Gminy Podgórzyn  
z dnia 23 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/ 
/420/10 Rady Gminy Podgórzyn  
z dnia 23 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/ 
/420/10 Rady Gminy Podgórzyn  
z dnia 23 lutego 2010 r. 
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