
 

 

UCHWAŁA NR IX/68/2011 

RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w południowo-wschodniej części wsi Paszowice  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r.  
Nr 130, poz. 871), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) oraz w na-
wiązaniu do uchwały nr IX/48/2007 Rady Gminy 
Paszowice z dnia 11 września 2007 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w południowo-wschodniej części wsi Paszo-
wice oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Paszowice uchwalonego 
uchwałą nr XXVIII/166/2001 Rady Gminy Paszowice 
z dnia 27 listopada 2001 roku z późn. zm., Rada Gmi-
ny Paszowice uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Ustalenia ogólne  
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego MPZP PASZOWICE-POKUT-

NIK dla obszaru obejmującego południowo-wschod-
nią część wsi Paszowice, zwany dalej planem, którego 
obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażo-
ne w postaci:  

1) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym 

rozdziale;  

3) ustaleń ogólnych dla obszaru objętego planem 

określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;  

4) ustaleń szczegółowych dla terenów określonych 

w rozdziale III niniejszej uchwały;  

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały;  

6) ustaleń w zakresie lokalizacji celów publicznych 

oraz zorganizowanej działalności inwestycyjnej 

oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruk-

tury technicznej określonych w rozdziale V niniej-

szej uchwały;  

7) przepisów końcowych określonych w rozdziale  

VI niniejszej uchwały.  

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) załącznik nr 1 − rysunek planu, obowiązujący w 

zakresie:  

a) granicy obszaru objętego planem,  

b)  funkcji terenów,  

c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania;  

2) załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu planu;  

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

§ 2. Słowniczek  

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

mowa o:  
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1) PLANIE − należy przez to rozumieć MPZP 

PASZOWICE-POKUTNIK, o którym mowa w § 

1 uchwały;  

2) RYSUNKU PLANU − należy przez to rozumieć 

rysunek w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały;  

3) USTAWIE − należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);  

4) TERENIE − należy przez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie 

z oznaczeniami graficznymi określonymi w le-

gendzie;  

5) FUNKCJI WIODĄCEJ − należy przez to rozu-

mieć formy zagospodarowania, określone dla da-

nego terenu, realizowane wg następujących za-

sad:  

a) realizacja, potrzeby i wymagania określone 

dla funkcji wiodącej muszą być spełnione 

priorytetowo przed wymaganiami innych 

form zagospodarowania,  

b) na danym terenie takie formy zagospodaro-

wania należy zrealizować w ilości przynajm-

niej 70% sumy powierzchni wewnętrznej pro-

jektowanych obiektów lub 70% powierzchni 

działki,  

c) w przypadku inwestycji prowadzonych w ist-

niejących obiektach dopuszcza się utrzymanie 

dotychczasowej funkcji pod warunkiem za-

chowania następujących zasad:  

− dopuszcza się tylko przebudowę, odbudo-

wę, remont istniejących obiektów,  

− wyklucza się możliwość rozbudowy istnie-

jących budynków za wyjątkiem rozbudo-

wy o części służące komunikacji tj.: wej-

ścia, klatki schodowe, wiatrołapy, przej-

ścia itp. lub części obiektu mające na celu 

spełnienie wymogów aktualnych przepi-

sów prawa, właściwych dla danego rodzaju 

inwestycji − jednak nie więcej niż o 10% 

powierzchni wskazanej pod dany rodzaj 

zainwestowania;  

6) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ − należy przez to 

rozumieć formy zagospodarowania, dopuszczone 

dla danego terenu, realizowane wg następujących 

zasad (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 7 

niniejszej uchwały nie stanowią inaczej):  

a) w formie funkcji wbudowanej na maksymal-

nie 30% sumy powierzchni wewnętrznej pro-

jektowanego obiektu,  

b) w formie zainwestowania niekubaturowego na 

maksymalnie 30% powierzchni działki,  

c) w formie osobnego budynku o powierzchni 

wewnętrznej stanowiącej nie więcej niż 30% 

sumy powierzchni wszystkich budynków lo-

kalizowanego na działce,  

− powyższe parametry należy liczyć łącznie dla 

wszystkich funkcji uzupełniających;  

7) FUNKCJI WBUDOWANEJ − należy przez to 

rozumieć funkcję uzupełniającą, dla której wy-

klucza się realizację w formie osobnego budyn-

ku;  

8) MIESZKALNICTWIE POWIĄZANYM Z PRO-

WADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ − należy przez 

to rozumieć mieszkanie właściciela podmiotu go-

spodarczego albo stróża lub nadzoru techniczne-

go (o ile działalność wymaga całodobowego nad-

zoru), zlokalizowane w tym samym budynku lub 

budynku odrębnym, przy czym łączna po-

wierzchnia mieszkalna nie może przekraczać 

30% łącznej powierzchni użytkowej wykorzy-

stywanej na cele działalności gospodarczej (o ile 

ustalenia szczegółowe zawarte w § 7 niniejszej 

uchwały nie stanowią inaczej);  

9) USŁUGACH AGROTURYSTYCZNYCH − na-

leży przez to rozumieć formę turystyki związaną 

z wypoczynkiem na wsi obejmującą różnego ro-

dzaju usługi, w tym np.: zakwaterowanie, wyży-

wienie, rekreację i wypoczynek powiązany 

z pobytem na wsi, prowadzoną w gospodar-

stwach rolnych, w skład których wchodzą między 

innymi budynki mieszkalne, inwentarskie i go-

spodarcze;  

10) NIEUCIĄŻLIWYCH USŁUGACH LUB 

PRODUKCJI − należy przez to rozumieć usługi 

lub produkcję niezaliczone do przedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaływać na środowisko;  

11) USŁUGACH PODSTAWOWYCH − należy 

przez to rozumieć usługi zdrowia i opieki spo-

łecznej, kultury, kultu religijnego oraz oświaty 

i wychowania a także usługi administracji;  

12) USŁUGACH KOMERCYJNYCH − należy 

przez to rozumieć aktywność gospodarczą o cha-

rakterze usługowym, z wykluczeniem usług pod-

stawowych oraz usług sportu i rekreacji;  

13) POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU 

− należy przez to rozumieć sumę powierzchni 

wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po 

wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych 

budynków w poziomie podłogi, bez pomniejsze-

nia o powierzchnię przekroju poziomego kon-

strukcji i przegród wewnętrznych, a także z po-

większeniem o powierzchnię antresoli liczoną 

jw.;  

14) KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ − należy 

przez to rozumieć drogi niepubliczne, dojazdy do 

poszczególnych działek oraz obiektów – o szero-

kości minimalnie 6 m (o ile ustalenia szczegóło-

we zawarte w § 8 niniejszej uchwały nie stano-

wią inaczej) − budowa i utrzymanie ww. terenu 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5199



należy do zarządcy lub właścicieli nieruchomo-

ści;  

15) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY - 

należy przez to rozumieć linię, której elewacja 

nie przekroczy od strony określonej w planie po 

zewnętrznym obrysie ściany projektowanego bu-

dynku. Powyższa zasada nie dotyczy:  

a) urządzeń infrastruktury technicznej,  

b) części budynku, które w całości znajdują się 

pod ziemią lub części wystających przed ele-

wację tj.: balkony, wykusze, zadaszenie, ele-

menty dachu oraz innych części budynku pod 

warunkiem, że powyższe elementy nie będą 

zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie 

ww. elementy nie przekroczą określonej  

w planie linii zabudowy o więcej niż 2 m,  

c) schodów do budynku, pochylni itp., dla któ-

rych dopuszcza się odstępstwo maksymalnie 

1,2 m,  

d) istniejących budynków, dla których dopusz-

cza się zachowanie dotychczasowej linii za-

budowy pod warunkiem, że wskutek rozbu-

dowy szerokość elewacji wzdłuż linii zabu-

dowy powiększy się o nie więcej niż 30% do-

tychczasowej szerokości − o ile przepisy od-

rębne nie stanowią inaczej a w przypadku 

przekroczenia 30% należy zachować linię za-

budowy określoną w planie;  

16) DACHACH ZIELONYCH − dachy lub stropo-

dachy z nawierzchnią ziemną urządzoną w spo-

sób zapewniający naturalną wegetację roślin;  

17) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH 

POMOCNICZYCH − należy przez to rozumieć 

obiekty i urządzenia infrastuktury technicznej, 

wyposażenia technicznego, elementów komuni-

kacji  

tj.: dojścia, parkingi, garaże itp. oraz inne urzą-

dzenia i obiekty zapewniające możliwość prawi-

dłowego funkcjonowania obiektów zgodnie 

z funkcją wiodącą lub uzupełniającą terenu;  

18) SZEROKOŚCI DZIAŁKI − należy przez to ro-

zumieć odległość dwóch skrajnych punktów 

wspólnych dla działki oraz przylegającej komu-

nikacji. Dla działek wydzielanych na zapleczu 

dojazd należy wydzielić jako teren komunikacji 

wewnętrznej a szerokość działki należy przez to 

rozumieć nie jako część wspólną z terenem ko-

munikacji, ale maksymalną odległość pomiędzy 

przeciwległymi bokami działki w miejscu lokali-

zacji głównego wjazdu;  

19) POWIERZCHNI ZABUDOWY − należy przez 

to rozumieć powierzchnię, jaką zajmuje budynek 

wraz z konstrukcją, ociepleniem oraz innymi 

elementami budynku, na styku z powierzchnią te-

renu. Dla istniejącej zabudowy przekraczającej 

określony w § 7 niniejszej uchwały poziom pa-

rametru dopuszcza sie odstępstwo od powyższej 

zasady jednak tylko dla rozbudowy o części słu-

żące komunikacji tj.: wejścia, klatki schodowe, 

wiatrołapy, przejścia, łączniki itp. lub części 

obiektu mające na celu spełnienie wymogów ak-

tualnych przepisów prawa, właściwych dla dane-

go rodzaju inwestycji jednak nie więcej niż 

o 15% dotychczasowej powierzchni zabudowy;  

20) PARAMETRACH ELEWACJI − należy przez to 

rozumieć takie elementy składające się na po-

strzeganie obiektu jak:  

a) wysokość elewacji rozumiana jako maksymalna 

dopuszczalna odległość od najwyżej położonej 

kalenicy dachu (bez anten, kominów itp.) do pro-

jektowanej powierzchni gruntu w najniżej poło-

żonej części budynku (parametr nie dotyczy czę-

ści budynku zlokalizowanych poniżej otaczają-

cego terenu),  

b) szerokość elewacji rozumiana jako maksymalna 

dopuszczalna odległość pomiędzy skrajnymi 

ścianami zewnętrznymi budynku (wraz z ocie-

pleniem) mierzona wzdłuż głównych osi budyn-

ku.  

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE DLA OBSZARU  

OBJĘTEGO PLANEM 

§ 3. Ogólne zasady ochrony i kształtowania ła-

du przestrzennego  

O ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczegól-

nych terenów, zawarte w rozdziale III nie stanowią 

inaczej na całym obszarze objętym planem obowiązu-

ją następujące zasady:  

1) w zakresie estetyki zabudowy:  

a) nowa zabudowa powinna harmonizować  

z istniejącą historyczną zabudową wsi,  

b) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-

dycję architektoniczno-budowlaną, szczegól-

nie w zakresie rodzajów materiałów stosowa-

nych na elewacjach, dachach, podmurówkach 

itp.;  

2) w zakresie powierzchni zabudowy:  

a) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-

sunku do powierzchni działki 35%,  

b) na każdej działce (za wyjątkiem działek 

wskazanych na komunikację, powierzchniową 

eksploatację oraz urządzenia infrastruktury 

technicznej) należy zapewnić minimum 50% 

powierzchni biologicznie czynnej;  

3) w zakresie parametrów dachów:  

a) dach dwuspadowy lub czterospadowy o jed-

nakowym kącie nachylenia połaci 40−55° lub 

dach mansardowy o tradycyjnych dla regionu 

kątach nachylenia połaci, bez mijających się 

połaci,  
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b) dach kryty dachówką ceramiczną lub betono-

wą, ewentualnie innym materiałem imitują-

cym dachówkę − w kolorze czerwonym,  

c) dopuszcza się odstępstwo od zasad określo-

nych w podpunkcie a−b dla takich elementów 

jak − tarasy, wieże, wykusze, lukarny, jednak 

nie więcej niż dla 25% powierzchni dachu,  

d) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się za-

chowanie dotychczasowych parametrów;  

4) w przypadku braku oznaczenia na rysunku planu 

linii zabudowy, przy lokalizacji budynków lub 

ich części należy zachować następujące nieprze-

kraczalne linie zabudowy:  

a) dla drogi ekspresowej S-3:  

− dla obiektów jednokondygnacyjnych  

z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta-

ły pobyt ludzi − 90 m od granicy określo-

nej na rysunku planu rezerwy terenowej 

(po realizacji drogi ww. linię zabudowy 

należy zachować w odległości 90 m od 

zewnętrznej krawędzi jezdni),  

− dla budynków wielokondygnacyjnych z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na stały 

pobyt ludzi − 110 m od granicy określonej 

na rysunku planu rezerwy terenowej (po 

realizacji drogi ww. linię zabudowy należy 

zachować w odległości 110 m od ze-

wnętrznej krawędzi jezdni),  

− dla pozostałych obiektów budowlanych − 

40 m od granicy określonej na rysunku 

planu rezerwy terenowej (po realizacji 

drogi ww. linię zabudowy należy zacho-

wać w odległości 40 m od zewnętrznej 

krawędzi jezdni),  

b) od drogi KDGP 1.01:  

− 50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni − dla 

obiektów jednokondygnacyjnych z po-

mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 

ludzi,  

− 70 m od zewnętrznej krawędzi jezdni − dla 

budynków wielokondygnacyjnych z po-

mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 

ludzi,  

− 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni − dla 

pozostałych obiektów budowlanych,  

c) 8 m od linii rozgraniczających pozostałe tere-

ny komunikacji publicznej, jednak nie mniej 

niż odległości określone w odpowiednich 

przepisach prawa dotyczących dróg publicz-

nych,  

d) 4 m od linii rozgraniczającej tereny komuni-

kacji wewnętrznej,  

e) 5 m od osi linii elektroenergetycznych śred-

niego napięcia (dotyczy budynków mieszkal-

nych lokalizowanych w pobliżu istniejących 

linii elektroenergetycznych);  

5) w zakresie miejsc postojowych − należy zapew-

nić niezbędną ilość miejsc postojowych zlokali-

zowanych na posesji własnej inwestora lub w li-

niach rozgraniczających dróg (za zgodą Zarządcy 

drogi);  

6) w zakresie wprowadzania zieleni − dopuszcza się 

wprowadzanie zieleni na całym terenie objętym 

planem w szczególności na obszarach o niskiej 

przydatności rolniczej tj. na glebach słabych V 

i VI klasy − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa;  

7) w zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości:  

a) szerokości frontów działek:  

− dla działek przeznaczonych do zabudowy 

w granicach terenów oznaczonych symbo-

lami MN/U/P 1.01, MN/U/P 1.02, MN/U/P 

1.03, MN/U/P 1.04 nie mniej niż 20 m,  

− dla działek przeznaczonych do zabudowy 

w granicach terenów oznaczonych symbo-

lami MN/U/P 2.01, MN/U/P 2.02, nie 

mniej niż 25 m,  

− dla działek przeznaczonych pod eksploata-

cję w granicach terenów oznaczonych 

symbolami PG 1.01, PG 2.01 nie mniej niż 

25 m,  

− dla działek wydzielanych pod komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których należy 

zachować minimalną szerokość 6 m, przy 

czym dla działek wydzielanych pod komu-

nikację wewnętrzną pieszą oraz dojazdów 

do maksymalnie jednej działki o długości 

maksymalnie 50 m dopuszcza się zacho-

wanie minimalnej szerokości 3,5 m,  

− dla pozostałych terenów nie mniej niż 

1 m;  

b) powierzchnia działek uzyskiwanych w wyni-

ku scalania i podziału nieruchomości:  

− dla działek przeznaczonych do zabudowy 

w granicach terenów oznaczonych symbo-

lem MN/U/P 1.01, MN/U/P 1.02, MN/U/P 

1.03, MN/U/P 1.04 nie mniej niż 1200 m
2
,  

− dla działek przeznaczonych do zabudowy 

w granicach terenów oznaczonych symbo-

lem MN/U/P 2.01, MN/U/P 2.02 nie mniej 

niż 2000 m
2
,  

− dla działek przeznaczonych pod eksploata-

cję w granicach terenów oznaczonych 

symbolem PG 1.01, PG 2.01 nie mniej niż 

2500 m
2
,  

− dla działek służących poprawie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyle-

głej, nie mniej niż 1 m
2
, jednak nie więcej 

niż 500 m
2
,  

− dla pozostałych terenów nie mniej niż 

1 m
2
;  
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c) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego:  

− dla działek przeznaczonych do zabudowy 

w granicach terenów oznaczonych symbo-

lem MN/U/P, linie podziałów będą harmo-

nijnie nawiązywać do istniejących podzia-

łów lub linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji tj. kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie 

od 80 do 90 stopni,  

− dla pozostałych terenów dopuszcza się od 

20 do 90 stopni;  

8) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego za-

gospodarowania, urządzania i użytkowania tere-

nów - nie przewiduje się tymczasowych form za-

gospodarowania;  

9) w zakresie komunikacji:  

a) dopuszcza się przekształcenie w kanalizację 

deszczową rowów znajdujących się w liniach 

rozgraniczających dróg − za zgodą i na zasa-

dach określonych przez Zarządcę cieku,  

b) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgrani-

czających tereny komunikacji sieci uzbrojenia 

technicznego (na zasadach i za zgodą właści-

wego Zarządcy drogi),  

c) dopuszcza się na zasadach określonych w od-

powiednich aktach prawa przekształcenie ko-

munikacji wewnętrznej w komunikację pu-

bliczną,  

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń ochrony 

przed hałasem i wibracjami, pasów zieleni 

izolacyjnej w liniach rozgraniczających tereny 

komunikacji publicznej oraz w liniach rozgra-

niczających tereny bezpośrednio przylegające 

do dróg publicznych,  

e) lokalizacja urządzeń technicznych w liniach 

rozgraniczających dróg krajowych nie może 

naruszać parametrów drogi oraz nie może 

przyczynić się do czasowego lub trwałego za-

grożenia bezpieczeństwa ruchu i wymaga 

uzgodnienia z właściwym Zarządcą drogi,  

f) dopuszcza się lokalizację wolnostojących no-

śników reklamowych w liniach rozgraniczają-

cych tereny komunikacji publicznej − za zgo-

dą i na zasadach określonych przez Zarządcę,  

g) dopuszcza się lokalizację wolnostojących no-

śników reklamowych w liniach rozgraniczają-

cych tereny bezpośrednio przylegające do 

dróg publicznych − na zasadach określonych 

w odpowiednich aktach prawa;  

10) w zakresie wód powierzchniowych (w tym rów-

nież rowów) należy zachować następujące zasa-

dy:  

a) dla terenów graniczących z wodami po-

wierzchniowymi dopuszcza się lokalizację 

urządzeń melioracyjnych, drenażu oraz in-

nych urządzeń mających na celu skuteczne 

odprowadzenie wód opadowych oraz ochronę 

przed zalewaniem i podtapianiem,  

b) dla terenów bezpośrednio sąsiadujących 

z wodami powierzchniowymi (w tym rowami 

wchodzącymi w skład działek budowlanych) 

należy zachować pas min. 3 m wolny od za-

budowy;  
11) w zakresie istniejących terenów eksploatacji na-

leży zachować następujące zasady:  
a) ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo pro-

jektowanej drogi ekspresowej S-3 oraz tere-
nów aktywności gospodarczej w granicach te-
renu górniczego należy wprowadzić rozwią-
zania mające na celu ograniczenie zagrożenia 
dla ruchu samochodowego,  

b) zaleca się wprowadzenie rozwiązań mających 
na celu ograniczenie negatywnego wpływu 
eksploatacji kruszyw na sąsiadujące tereny 
rolne.  

§ 4. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie przepisów z zakresu ochrony 
przyrody − zasady ochrony.  
Dla terenów położonych w granicach otuliny Parku 
Krajobrazowego „Chełmy” obowiązuje zasada, iż 
przy projektowaniu ewentualnych obiektów należy 
uznać priorytet ochrony krajobrazu.  

§ 5. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie przepisów z zakresu ochrony 
środowiska − zasady ochrony.  

1. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku re-
alizacji inwestycji, zaleca się ograniczenie powierzch-
ni utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz 
wprowadza się obowiązek przebudowy systemu dre-
narskiego (po stosownych uzgodnieniach z Zarządem 
właściwym ds. melioracji).  

2. Cały obszar objęty planem znajduje się w gra-
nicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody 
z rzeki Kaczawy w Przybkowie. W związku z po-
wyższym na całym obszarze objętym planem obowią-
zują ograniczenia zawarte we właściwych aktach 
prawnych oraz decyzjach uprawnionych organów, 
w szczególności Wojewody Legnickiego − dec.  
nr OŚ.III.6210-2/56/95 z dnia 28.08.1995 r.  

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się 
następujące standardy akustyczne określone w odpo-
wiednich przepisach prawa dotyczących dopuszczal-
nych poziomów hałasu w środowisku:  
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem MN/U/P jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych,  

2) z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej 
ochrony przed hałasem oraz drganiami należy za-
chować zasady określone w odpowiednich aktach 
prawa, w szczególności dotyczących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie,  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 5199



3) orientacyjne zasięgi hałasu od projektowanej drogi 
ekspresowej S-3 − izofony 50 dB oraz 60 dB zo-
stały przedstawione w części informacyjnej rysun-
ku planu.  

§ 6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej.  

1. Dla terenów położonych w granicach stano-

wisk archeologicznych, obowiązują następujące za-

sady:  

1) stanowiska archeologiczne należy uwzględnić 

i nanosić w formie niezmienionej przy wykonywa-

niu planów i projektów szczegółowych;  

2) na obszarze objętym planem występują następują-

ce stanowiska archeologiczne:  

a) ślad osadnictwa − pradzieje; osada − późne śre-

dniowiecze (obszar AZP 81-20, 18/24),  

b) osada − kultura łużycka − EB-Ha (obszar AZP 

82-20, 23/5),  

c) punkt osadniczy − późne średniowiecze (obszar 

AZP 81-20, 22/37),  

d) ślad osadnictwa − wczesne i późne średniowie-

cze; znalezisko luźne − pradzieje (obszar AZP 

81-20, 29/50).  

Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 

§ 7. Przeznaczenie terenów, parametry  

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-

darowania terenu  

1. Zasady określone w niniejszym paragrafie 

podlegają ograniczeniom określonym w rozdziale II  

§ 4, § 5, § 6 uchwały, zawierającym szczególne wa-

runki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu.  

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami MN/U/P 1.01, MN/U/P 1.02, 

MN/U/P 1.03, MN/U/P 1.04, dla których obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne 

oraz usługi komercyjne i produkcja.  

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację nieuciążliwych usług komercyjnych 

lub nieuciążliwych produkcji, składów, maga-

zynów,  

c) lokalizację usług agroturystycznych,  

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

e) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocnicznych,  

f) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. 

urządzenia,  

g) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację;  

2) funkcje uzupełniające − nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  

a) parametry elewacji:  

− projektowane budynki mieszkalne - wyso-

kość maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-

ne, przy czym trzecia jako poddasze użyt-

kowe, jednak nie więcej niż 14 m oraz sze-

rokość maksymalnie 20 m,  

− pozostałe projektowane obiekty − wysokość 

maksymalnie 12 m oraz szerokość maksy-

malnie 25 m,  

b) grunty narażone na zanieczyszczenie substan-

cjami ropopochodnymi lub chemicznymi po-

winny być bezwzględnie utwardzone i skanali-

zowane, a wody opadowe powinny być odpro-

wadzone i podczyszczone − na zasadach okre-

ślonych w odpowiednich aktach prawa;  

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami MN/U/P 2.01 , MN/U/P 2.02, dla 

których obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne 

oraz usługi komercyjne i produkcja.  

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację usług komercyjnych lub produkcji, 

składów, magazynów,  

c) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych,  

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. 

urządzenia,  

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację;  

2) funkcje uzupełniające − nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  

a) parametry elewacji:  

− projektowane budynki mieszkalne − wyso-

kość maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-

ne, przy czym trzecia jako poddasze użyt-

kowe, jednak nie więcej niż 14 m oraz sze-

rokość maksymalnie 20 m,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniż-

szej położonej części budynku,  

− pozostałe projektowane obiekty − wysokość 

maksymalnie 14 m oraz szerokość maksy-

malnie 30 m,  

b) grunty narażone na zanieczyszczenie substan-

cjami ropopochodnymi lub chemicznymi po-
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winny być bezwzględnie utwardzone i skanali-

zowane, a wody opadowe powinny być odpro-

wadzone i podczyszczone − na zasadach okre-

ślonych w odpowiednich aktach prawa,  

c) dopuszcza się lokalizację ewentualnych zjazdów 

i wjazdów z drogi krajowej oznaczonej symbolem 

KDGP 1.01 − tylko za zgodą i na zasadach okre-

ślonych przez Zarządcę drogi;  

4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem PG 1.01, dla którego obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: przemysł wydobywczy − pro-

dukcja, składy, magazyny (obszar górniczy).  

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie eksploatacji kruszywa w granicach 

udokumentowanego złoża,  

b) lokalizację obiektów zakładu górniczego i za-

kładów przeróbczych − na czas prowadzenia 

eksploatacji,  

c) lokalizację tymczasowych obiektów biurowych, 

gospodarczych oraz socjalnych − na czas pro-

wadzenia eksploatacji,  

d) składowanie, usuwanie, przeróbkę i przemiesz-

czanie mas ziemnych, skalnych, eksploatowa-

nego kruszywa, nadkładu oraz innych materia-

łów związanych z eksploatacją i wydobyciem 

kopalin ze złóż − na czas prowadzenia eksplo-

atacji,  

e) składowanie, usuwanie, przeróbkę i przemiesz-

czanie mas ziemnych lub skalnych związanych 

z realizacją zakładu górniczego, zakładów prze-

róbczych, obiektów biurowych, gospodarczych 

i socjalnych, urządzeń i obiektów pomocni-

czych, urządzeń i sieci infrastruktury technicz-

nej oraz komunikacji − na czas prowadzenia 

eksploatacji,  

f) składowanie, usuwanie, przeróbkę odpadów 

powstałych w wyniku poszukiwania, rozpo-

znawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz 

ich magazynowania i przeróbki, które nie są 

bezpośrednio związane z tymi działaniami − na 

czas prowadzenia eksploatacji,  

g) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocnicznych − na czas prowadzenia eksplo-

atacji,  

h) prowadzenie działań i prac rekultywacyjnych 

mających na celu poprawę stanu środowiska na-

turalnego,  

i) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. 

urządzenia,  

j) lokalizację komunikacji drogowej − wewnętrz-

nej, placów manewrowych i parkingów wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielenie 

działek pod ww. funkcje;  

2) funkcje uzupełniające − nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy  

i urządzania terenu:  

a) parametry elewacji − wysokość maksymalnie 

12 m,  

b) dla ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały 

dopuszcza się następujące odstępstwa:  

− dopuszcza się kąty nachylenia połaci mniej-

sze niż 40,  

− dopuszcza się inne (w zakresie koloru oraz 

materiału) niż dachówka pokrycie dachowe, 

w tym tzw. dachy zielone,  

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

działki wynosi 0%,  

d) kierunek rekultywacji: wodny lub rekreacyjny 

(z wykluczeniem obiektów kubaturowych) lub 

rolny lub leśny,  

e) w zakresie składowania, usuwania, przeróbki 

i przemieszczania mas ziemnych lub skalnych 

związanych z wydobywaniem kopalin ze złóż 

ustala się następujące warunki i sposób ich za-

gospodarowania:  

− dopuszcza się wykonywanie ww. czynności 

tj.: składowanie, usuwanie, przeróbkę  

i przemieszczanie pod warunkiem, że masy 

ziemne oraz skalne nie zostały zaliczone do 

odpadów niebezpiecznych na podstawie 

przepisów prawa dotyczących składowania 

i unieszkodliwiania odpadów,  

− dopuszcza się następujące sposoby zagospo-

darowania mas ziemnych lub skalnych − re-

kultywacja i kształtowanie terenu oraz zby-

cie innym podmiotom,  

f) w zakresie składowania, usuwania, przeróbki 

i przemieszczania mas ziemnych lub skalnych 

związanych z realizacją zakładu górniczego, 

zakładów przeróbczych, obiektów biurowych, 

gospodarczych i socjalnych, urządzeń i obiek-

tów pomocnicznych, urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej oraz komunikacji ustala się na-

stępujące warunki i sposób ich zagospodarowa-

nia:  

− dopuszcza się wykonywanie ww. czynności 

tj.: składowanie, usuwanie, przeróbkę 

i przemieszczanie pod warunkiem, że masy 

ziemne oraz skalne nie zostały zaliczone do 

odpadów niebezpiecznych na podstawie 

przepisów prawa dotyczących składowania 

i unieszkodliwiania odpadów a ich zastoso-

wanie nie spowoduje przekroczeń standar-

dów jakości gleby i ziemi wymaganych 

przepisami prawa z zakresu ochrony środo-

wiska,  

− sposób zagospodarowania mas ziemnych lub 

skalnych − prawidłowa realizacja inwestycji, 

szczególnie w zakresie posadowienia obiek-

tów, realizacji infrastruktury technicznej 

oraz drogowej, stabilizacji, zagęszczania 
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oraz kształtowania i zagospodarowania 

gruntu wokół obiektów, dróg itp.  

g) grunty narażone na zanieczyszczenie substan-

cjami ropopochodnymi lub chemicznymi po-

winny być bezwzględnie utwardzone i skanali-

zowane, a wody opadowe powinny być odpro-

wadzone i podczyszczone − na zasadach okre-

ślonych w odpowiednich aktach prawa,  

h) ze względu na sąsiedztwo istniejących i plano-

wanych dróg krajowych w granicach terenu 

górniczego, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, 

należy dążyć do ograniczenia uciążliwości wy-

nikającej z przewidywanej eksploatacji złoża;  

5. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem PG 2.01, dla którego obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: przemysł wydobywczy − pro-

dukcja, składy, magazyny.  

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację obiektów zakładu górniczego 

i zakładów przeróbczych − na czas prowadze-

nia eksploatacji,  

b) lokalizację urządzeń i obiektów związanych 

z przeróbką kruszywa,  

c) lokalizację urządzeń i obiektów związanych 

z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów 

wydobywczych,  

d) składowanie eksploatowanego kruszywa, nie-

zanieczyszczonej gleby, nadkładu oraz materia-

łów związanych z eksploatacją i wydobyciem 

kruszywa, w tym odpadów wydobywczych, 

z wykluczeniem odpadów niebezpiecznych,  

e) składowanie, usuwanie, przeróbkę i przemiesz-

czanie mas ziemnych, skalnych, eksploatowa-

nego kruszywa, nadkładu oraz innych materia-

łów związanych z eksploatacją i wydobyciem 

kopalin ze złóż − na czas prowadzenia eksplo-

atacji,  

f) składowanie, usuwanie, przeróbkę i przemiesz-

czanie mas ziemnych lub skalnych związanych 

z realizacją zakładu górniczego, zakładów prze-

róbczych, obiektów usługowych, produkcyj-

nych, biurowych, gospodarczych i socjalnych, 

urządzeń i obiektów pomocniczych, urządzeń 

i sieci infrastruktury technicznej oraz komuni-

kacji − na czas prowadzenia eksploatacji,  

g) składowanie, usuwanie, przeróbkę odpadów 

powstałych w wyniku poszukiwania, rozpo-

znawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz 

ich magazynowania i przeróbki, które nie są 

bezpośrednio związane z tymi działaniami,  

h) lokalizację tymczasowych obiektów biurowych, 

gospodarczych oraz socjalnych na czas prowa-

dzenia eksploatacji,  

i) lokalizację produkcji, składów, magazynów 

wraz z niezbędną infrastrukturą,  

j) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocnicznych − na czas prowadzenia eksplo-

atacji,  

k) prowadzenie działań i prac rekultywacyjnych 

mających na celu poprawę stanu środowiska na-

turalnego,  

l) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. 

urządzenia,  

m) lokalizację komunikacji drogowej − wewnętrz-

nej, placów manewrowych i parkingów wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. funkcje;  

2) funkcje uzupełniające − mieszkalnictwo powiązane 

z prowadzoną działalnością;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  

a) parametry elewacji − wysokość maksymalnie 

12 m oraz szerokość maksymalnie 20 m,  

b) dla ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały 

dopuszcza się następujące odstępstwa:  

− dopuszcza się kąty nachylenia połaci mniej-

sze niż 40°,  

− dopuszcza się inne (w zakresie koloru oraz 

materiału) niż dachówka pokrycie dachowe, 

w tym tzw. dachy zielone,  

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-

sunku do powierzchni działki wynosi 60%,  

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

działki wynosi 0%,  

e) kierunek rekultywacji: wodny lub rekreacyjny 

(z wykluczeniem obiektów kubaturowych) lub 

rolny lub leśny,  

f) w zakresie składowania, usuwania, przeróbki 

i przemieszczania mas ziemnych lub skalnych 

związanych z wydobywaniem kopalin ze złóż 

ustala się następujące warunki i sposób ich za-

gospodarowania:  

− dopuszcza się wykonywanie ww. czynności 

tj.: składowanie, usuwanie, przeróbkę 

i przemieszczanie pod warunkiem, że masy 

ziemne oraz skalne nie zostały zaliczone do 

odpadów niebezpiecznych na podstawie 

przepisów prawa dotyczących składowania 

i unieszkodliwiania odpadów,  

− sposób zagospodarowania mas ziemnych lub 

skalnych − rekultywacja i kształtowanie te-

renu, zbycie innym podmiotom,  

g) w zakresie składowania, usuwania, przeróbki 

i przemieszczania mas ziemnych lub skalnych 

związanych z realizacją zakładu górniczego, 

zakładów przeróbczych, obiektów biurowych, 

gospodarczych i socjalnych, urządzeń i obiek-

tów pomocnicznych, urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej oraz komunikacji ustala się na-

stępujące warunki i sposób ich zagospodarowa-

nia:  
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− dopuszcza się wykonywanie ww. czynności 

tj.: składowanie, usuwanie, przeróbkę  

i przemieszczanie pod warunkiem, że masy 

ziemne oraz skalne nie zostały zaliczone do 

odpadów niebezpiecznych na podstawie 

przepisów prawa dotyczących składowania 

i unieszkodliwiania odpadów a ich zastoso-

wanie nie spowoduje przekroczeń standar-

dów jakości gleby i ziemi wymaganych 

przepisami prawa z zakresu ochrony środo-

wiska,  

− sposób zagospodarowania mas ziemnych lub 

skalnych − prawidłowa realizacja inwestycji, 

szczególnie w zakresie posadowienia obiek-

tów, realizacji infrastruktury technicznej 

oraz drogowej, stabilizacji, zagęszczania 

oraz kształtowania i zagospodarowania 

gruntu wokół obiektów, dróg itp.,  

h) grunty narażone na zanieczyszczenie substan-

cjami ropopochodnymi lub chemicznymi po-

winny być bezwzględnie utwardzone i skanali-

zowane, a wody opadowe powinny być odpro-

wadzone i podczyszczone − na zasadach okre-

ślonych w odpowiednich aktach prawa,  

i) ze względu na sąsiedztwo istniejących i plano-

wanych dróg krajowych w granicach terenu 

górniczego, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, 

należy dążyć do ograniczenia uciążliwości wy-

nikającej z przewidywanej eksploatacji złoża;  

6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem RM 1.01, dla którego obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z dopusz-

czeniem zabudowy zagrodowej.  

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie produkcji rolniczej,  

b okalizację zabudowy zagrodowej z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 5 dużych jednostek przelicze-

niowych,  

c) lokalizację obiektów i budynków związanych 

z obsługą rolniczą,  

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym 

rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-

cych na celu skuteczne odprowadzenie wód 

opadowych − na zasadach określonych w od-

powiednich aktach prawa, w szczególności do-

tyczących ochrony gruntów rolnych,  

e) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych,  

f) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. 

urządzenia − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów rolnych;  
g) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację − na zasadach 
określonych w odpowiednich aktach prawa, 
w szczególności dotyczących ochrony gruntów 
rolnych;  

2) funkcje uzupełniające − usługi agroturystyczne;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy  

i urządzenia terenu:  
a) parametry elewacji:  

− projektowane budynki mieszkalne − wyso-
kość maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-
ne, przy czym trzecia jako poddasze użyt-
kowe, jednak nie więcej niż 14 m oraz sze-
rokość maksymalnie 20 m,  

− pozostałe projektowane obiekty − wysokość 
maksymalnie 12 m oraz szerokość maksy-
malnie 25 m;  

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami R 1.01, R 1.02, R 1.03, dla których 
obowiązują następujące ustalenia:  
1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wyklu-

czeniem zabudowy.  
 za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z produkcją rolniczą z wykluczeniem wszelkiej 
zabudowy,  

b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól 
oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 
wydzielanie działek pod ww. komunikację − na 
zasadach określonych w odpowiednich aktach 
prawa, w szczególności dotyczących ochrony 
gruntów rolnych,  

c) lokalizacje urządzeń melioracyjnych (w tym 
rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-
cych na celu skuteczne odprowadzenie wód 
opadowych oraz ochronę przed zalewaniem 
i podtapianiem obszarów rolnych oraz sąsied-
nich obszarów zainwestowanych − na zasadach 
określonych w odpowiednich aktach prawa, 
w szczególności dotyczących ochrony gruntów 
rolnych,  

d) lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, w tym wydzielanie terenów pod ww. 
urządzenia − na zasadach określonych w odpo-
wiednich aktach prawa, w szczególności doty-
czących ochrony gruntów rolnych;  

2) funkcje uzupełniające − nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy  
i urządzania terenu − nie określa się;  

8. Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem WS 1.01, dla którego obowiązują na-
stępujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: wody powierzchniowe.  

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie wszelkich działań mających na ce-
lu regulację i utrzymanie cieku, w tym urządzeń 
związanych z zapewnieniem prawidłowego 
spływu wód powierzchniowych,  
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b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-

serwację istniejących urządzeń infrastruktury 

technicznej służących regulacji cieków,  

c) lokalizację budowli drogowych takich jak mo-

sty, przeprawy itp. na zasadach określonych 

przez Zarządcę cieku,  

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej za zgodą i na zasadach określonych 

przez Zarządcę cieku;  

2) funkcje uzupełniające − nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy  

i urządzania terenu − nie określa się;  

9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem O 1.01, dla którego obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: gospodarowanie odpadami.  

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację grzebowiska padliny na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa,  

b) lokalizację budynków i obiektów niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania grzebowi-

ska,  

c) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych, w tym wydzielanie działek pod 

ww. urządzenia,  

d) prowadzenie działań i prac rekultywacyjnych 

mających na celu poprawę stanu środowiska na-

turalnego,  

e) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, w tym wydzielanie terenów pod ww. 

urządzenia,  

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające − nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy  

i urządzania terenu:  

a) parametry elewacji − wysokość maksymalnie 

12 m oraz szerokość maksymalnie 20 m,  

b) oprócz ustaleń zawartych w § 3 niniejszej 

uchwały dopuszcza się następujące odstępstwa:  

− dopusza się kąty nachylenia połaci mniejsze 

niż 40°,  

− dopuszcza się inne (w zakresie koloru oraz 

materiału) niż dachówka pokrycie dachowe, 

w tym tzw. dachy zielone;  

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy systemów komunikacji  

1. Zasady określone w niniejszym paragrafie 

podlegają ograniczeniom określonym w rozdziale II  

§ 4, § 5, § 6 uchwały, zawierającym szczególne wa-

runki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu.  

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem KDGP 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

i ulice główne ruchu przyśpieszonego.  

 Za zgodne z funkcją wiodąca terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji publicznej − drogowej 

wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów i budowli 

inżynierskich, zatok autobusowych, chodników, 

ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz 

niezbędnych urządzeń technicznych związa-

nych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

za zgodą i na zasadach określonych przez Za-

rządcę drogi,  

c) lokalizację niezbędnych elementów układu ko-

munikacyjnego, w tym skrzyżowań, zjazdów 

i wjazdów tylko za zgodą i na zasadach okre-

ślonych przez Zarządcę drogi;  

2) funkcje uzupełniające - nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających − 

zgodnie z rysunkiem planu, tzn. nie mniej niż 

25 m,  

b) szerokość jezdni min. 6 m.  

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem KDL 1.01, dla którego obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

i ulice lokalne.  

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji publicznej − drogowej 

wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów i budowli 

inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych 

lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbęd-

nych urządzeń technicznych związanych 

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;  

2) funkcje uzupełniające - nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 

zgodnie z rysunkiem planu, tzn. nie mniej niż 

12 m,  

b) szerokość jezdni minimalnie 6 m,  

c) w obrębie skrzyżowania drogi KDL 1.01 

z drogą KDGP 1.01 obowiązuje narożne ścięcie 

linii rozgraniczającej (trójkąt widoczności) - 

zgodnie z rysunkiem planu,  

d) w przypadku realizacji projektu drogi ekspre-

sowej S-3, na przecięciu drogi oznaczonej sym-

bolem KDL 1.01 z powyższą drogą, należy wy-

konać skrzyżowanie bezkolizyjne na zasadach 

i za zgodą właściwych Zarządców obu dróg.  

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDL 2.01, KDL 2.02, dla których 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi 

i ulice lokalne.  
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 Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji publicznej − drogowej 

wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów i budowli 

inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych 

lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbęd-

nych urządzeń technicznych związanych z pro-

wadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;  

2) funkcje uzupełniające − nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy  

i urządzania terenu:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających − 

zgodnie z rysunkiem planu, tzn. nie mniej niż 

15 m,  

b) szerokość jezdni minimalnie 6 m,  

c) w przypadku realizacji projektu drogi ekspre-

sowej S-3, na przecięciu drogi oznaczonej sym-

bolem KDL 2.02 z powyższą drogą, ewentualne 

skrzyżowanie należy wykonać na zasadach i za 

zgodą właściwych Zarządców obu dróg.  

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDD 1.01, KDD 1.02, KDD 1.03, 

KDD 1.04, dla których obowiązują następujące usta-

lenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi 

i ulice dojazdowe.  

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji publicznej - drogowej 

wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów i budowli 

inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych 

lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbęd-

nych urządzeń technicznych związanych z pro-

wadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;  

2) funkcje uzupełniające − nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy  

i urządzania terenu:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających − 

zgodnie z rysunkiem planu tzn. nie mniej niż  

10 m,  

b) szerokość jezdni minimalnie 6 m,  

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z pozostałymi 

drogami obowiązuje narożne ścięcie linii roz-

graniczającej (trójkąt widoczności) o wymia-

rach nie mniejszych niż 5 x 5 m.  

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDW 1.01, KDW 1.02, KDW 

1.03, dla których obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna − 

ciągi pieszo-jezdne.  

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji wewnętrznej-pieszo − 

jezdnej wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów i budowli 

inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych 

lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbęd-

nych urządzeń technicznych związanych z pro-

wadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;  

2) funkcje uzupełniające − nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  

a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 

− zgodnie z rysunkiem planu (jak dotychczas),  

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jed-

noprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego komu-

nikacyjnego,  

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami 

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczają-

cej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 

mniejszych niż 5 x 5 m.  

7. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem KDW 2.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna − 

ciągi pieszo-jezdne.  

 Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji wewnętrznej − pieszo- 

-jezdnej wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów i budowli 

inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych 

lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbęd-

nych urządzeń technicznych związanych z pro-

wadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;  

2) funkcje uzupełniające − nie określa się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  

a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających - 

zgodnie z rysunkiem planu tj. nie mniej niż 10 

m,  

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jed-

noprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego komu-

nikacyjnego,  

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami 

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczają-

cej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 

mniejszych niż 5 x 5 m,  

d) drogę oznaczoną symbolem KDW 2.01 należy 

zakończyć placem do zawracania o wymiarach 

12 x 15 m,  

e) lokalizacja ewentualnego skrzyżowania na 

przecięciu drogi oznaczonej symbolem KDW 

2.01 z drogą krajową oznaczoną symbolem 

KDGP 1.01 możliwa jest tylko za zgodą i na 

zasadach określonych przez Zarządcę drogi.  

Rozdział 4 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy infrastruktury technicznej  

1. Zasady określone w niniejszym paragrafie 

podlegają ograniczeniom określonym w rozdziale II  
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§ 4, § 5, § 6 uchwały, zawierającym szczególne wa-

runki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się do-

stawę z wodociągu wiejskiego – po rozbudowie, dla 

terenów oznaczonych symbolem PG dopuszcza się 

ujęcia własne.  

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

ustala się następujące zasady:  

1) dostawę zgodnie z warunkami określonymi przez 

właściwy Zakład Energetyczny;  

2) dopuszcza się skablowanie i przełożenie istnieją-

cych napowietrznych sieci elektroenergetycznych;  

3) zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla 

zasilania nowych podmiotów oraz jej charakter 

(napowietrzny lub kablowy), zostaną określone 

w warunkach przyłączenia;  

4) przewiduje się modernizację istniejącej sieci elek-

troenergetycznej z zachowaniem jej dotychczaso-

wego charakteru;  

5) nowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia 

20 kV i niskiego napięcia 0,4 kV należy prowadzić 

jako napowietrzne lub kablowe - zachowując cha-

rakter istniejącej sieci;  

6) dla linii elektroenergetycznej 110 kV należy prze-

widzieć wolny od zabudowy pas terenu o szeroko-

ści min. 35 m;  

7) nową sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego 

napięcia należy prowadzić w liniach rozgranicza-

jących dróg; dopuszcza się prowadzenie sieci poza 

układami komunikacyjnymi − po uzyskaniu zgody 

właściciela sieci i właściciela gruntu, przez który 

będzie przebiegać trasa linii;  

8) w przypadku konieczności budowy stacji trans-

formatorowej 20/0,4 kV wraz z dowiązaniami 

średniego i niskiego napięcia przewiduje się sto-

sowanie stacji prefabrykowanej kontenerowej lub 

słupowej − w zależności od charakteru sieci  

i przewidywanego obciążenia;  

9) do działki przewidzianej pod budowę kontenero-

wej stacji transformatorowej należy uwzględnić 

dojazd od strony układu komunikacyjnego;  

4. Zaopatrzenie w energię cieplną − ogrzewanie 

indywidualne lub zdalczynne − z zastosowaniem na-

stępujących zasad:  

1) zaleca się odnawialne źródła energii, tj. energia 

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła 

itp.), biomasa (w tym drewno);  

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu gazu 

oraz lekkiego oleju opałowego pod warunkiem za-

stosowania kotłów o wysokiej sprawności, tj. po-

wyżej 90%;  

3) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu wę-

gla i jego pochodnych pod warunkiem zastosowa-

nia kotłów o wysokiej sprawności, tj. powyżej 

80%;  

5. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na pod-

stawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie 

w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany 

wywóz na składowisko odpadów.  
6. Dla całego terenu w granicach opracowania 

przewiduje się system grupowego odprowadzenia 
ścieków do kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Na 
terenach nieskanalizowanych dopuszcza się stosowa-
nie szczelnych bezodpływowych zbiorników i wywóz 
nieczystości na oczyszczalnię ścieków, albo stosowa-
nie indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ście-
ków.  

7. W terenach przeznaczonych pod inwestycje 
zaleca się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację 
zabudowy.  

8. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia technicznego 
przebiegały w liniach rozgraniczających dróg. 
W przypadku braku możliwości wykonania sieci jw. 
dopuszcza się prowadzenie sieci w przylegających do 
dróg terenach − za zgodą właścicieli lub użytkowni-
ków wieczystych − na zasadach określonych w sto-
sownych aktach prawa.  

Rozdział 5 

USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI 
CELÓW PUBLICZNYCH ORAZ  

ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI  
INWESTYCYJNEJ ORAZ REHABILITACJI 

ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 10. Tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych.  
1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów 

publicznych uznaje się − tereny komunikacji publicz-
nej, których zasady urządzania określono w § 8 ni-
niejszej uchwały.  

2. Dopuszcza się realizację celów publicznych na 
terenach wód powierzchniowych, których zasady 
urządzania określono w §7 niniejszej uchwały.  

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
realizację celów publicznych w zakresie lokalizacji 
sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczają-
cych pozostałe tereny o funkcji innej niż urządzenia 
infrastruktury technicznej − pod warunkiem zachowa-
nia ustaleń planu określonych w § 7 i § 8 niniejszej 
uchwały − za zgodą właścicieli lub użytkowników 
wieczystych.  

§ 11. Obszary zorganizowanej działalności in-
westycyjnej oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej  
1. Dopuszcza się prowadzenie zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej na terenach MN/U/P, PG 
polegającej na: wydzieleniu ewentualnych terenów 
komunikacji wewnętrznej, kompleksowym uzbroje-
niu, a następnie budowie poszczególnych fragmentów 
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zabudowy −  zgodnie z zasadami określonymi w § 3 
i § 7 niniejszej uchwały.  

2. Na obszarze objętym planem nie występuje 

zabudowa oraz infrastruktura techniczna wymagająca 

rehabilitacji.  

Rozdział 6 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 12. Ustalenia końcowe  

1. Ustala się wysokość opłaty określonej  

w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nie-

ruchomości.  

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Paszowice.  

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Szczepan Eugeniusz Rojak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/68/2011  

Rady Gminy Paszowice z dnia 27 października 

2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/68/2011  

Rady Gminy Paszowice z dnia 27 października 

2011 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/68/2011  

Rady Gminy Paszowice z dnia 27 października 

2011 r. 
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