
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/184/2020 
RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 9 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Dobrzykowice, gmina Czernica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) i art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr Xl/94/2019 Rady Gminy 
Czernica z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica oraz po stwierdzeniu, że plan 
nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica 
przyjętego uchwałą Rady Gminy Czernica nr VIII/38/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. z późn. zm. tj. uchwałą nr 
XI/95/2019 z dnia 23 października 2019 r., Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, 
gmina Czernica, zwaną dalej planem. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, wskazany jako załącznik nr 1, stanowiący integralną część uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wskazane jako załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, wskazane jako załącznik nr 3. 

3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu. 

§ 2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych 
w pkt od 1 do 5, w planie nie określa się: 

1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; 

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 września 2020 r.

Poz. 5131



5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 
dachowych; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, 
niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; 

3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budowlę w stanie 
wykończonym, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się: 

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części, nie wystających ponad powierzchnię terenu, 

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, 
markiz; 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która 
dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu - w przypadkach ustalenia więcej niż 
jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne 
przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu; 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego; 

6) usługi - działalność z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, kultury, ochrony zdrowia, sportu, rekreacji 
lub wypoczynku, turystyki, a także działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność 
związana z pośrednictwem finansowym, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek 
naukowych lub edukacyjnych a także działalność firm pocztowych, kurierskich i telekomunikacyjnych, 
zdrowia i opieki społecznej; 

7) wskaźnik zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki/terenu, wskaźnik zabudowy ustala się w ustaleniach szczegółowych dla terenów; 

8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć: 

a) wysokość budynków, mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego, 

b) wysokość budowli nie wymienionych w lit. a), mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu 
do najwyżej położonej części tego obiektu. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol określający podstawowe przeznaczenie terenu; 

5) przeznaczenia terenu. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny lub 
wynikają z przepisów odrębnych. 

3. Ustala się grupy kategorii oraz kategorie przeznaczenia terenu, przyporządkowując poszczególnym 
grupom kategorii oraz kategoriom przeznaczenia terenu następujące oznaczenia literowe na rysunku planu: 

1) U – tereny zabudowy usługowej; 

2) IT – tereny infrastruktury technicznej; 

3) KDW – droga wewnętrzna. 
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Rozdział 2. 
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, obowiązują następujące ustalenia: 

1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której negatywne oddziaływanie może 
przekroczyć granice nieruchomości; 

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; na podstawie 
przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej, infrastruktury technicznej 
i dróg publicznych; 

3) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków – dla całego obszaru objętego planem 
wprowadza się strefę „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w której dla inwestycji 
związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§ 7. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) minimalne powierzchnie działek: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U - 1000 m2, 

b) dla pozostałych terenów - 10 m2, 

2) minimalne szerokości frontów działek: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U – 18 m, 

b) dla pozostałych terenów - 2 m; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 60° do 
160°. 

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące 
ustalenia: 

1) obsługa komunikacyjna obszarów w granicach opracowania za pomocą wyznaczonych na rysunku planu 
dróg wewnętrznych, włączonych do drogi powiatowej 1535D relacji Wrocław – Miłoszyce – Jelcz-
Laskowice; 

2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych – nie wyznaczonych na rysunku planu, szerokość w liniach 
rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż 8 m. 

§ 9. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 
obowiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację dystrybucyjnej infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem, pod 
warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zgodności z przepisami 
odrębnymi; 

3) dopuszcza się wydzielanie działek dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnej 
dla obsługi terenu (m.in. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków), o parametrach określonych 
w niniejszej uchwale oraz z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych. 

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia; 

2) zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW, z wyłączeniem 
elektrowni wiatrowych. 
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3. W zakresie zaopatrzenia w wodę – ustala się zaopatrzenie terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne 
z istniejącej sieci wodociągowej. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków: 

1) ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej; 

2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz wprost do 
gruntu; 

3) dopuszcza się stosowania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych oczyszczalni 
ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych - ustala się: 

1) docelowo - odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi do innych urządzeń wodnych; 

2) w wypadku braku sieci kanalizacji deszczowej lub braku technicznych możliwości podłączenia działek 
budowlanych do kanalizacji deszczowej, nakaz zagospodarowania wód opadowych na terenach, do których 
inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, poprzez odprowadzanie ich 
w stanie niezanieczyszczonym do gruntu; 

3) dla terenów U dopuszcza się możliwość odprowadzania wód opadowych do urządzeń wodnych w ilości 
nieprzekraczającej spływu naturalnego; 

4) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych do celów gospodarczych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub zbiorników gazu. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii o mocy 
nie przekraczających 100kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych. 

8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej - ustala się realizację sieci i urządzeń zapewniających 
dostęp do sieci telefonicznej, internetu szerokopasmowego, a także umożliwiających bezprzewodowy dostęp do 
internetu. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych oraz 
gminnych przepisach porządkowych. 

§ 10. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) dla terenów U – 30%; 

2) dla pozostałych terenów – 0,1%. 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, ustala się przeznaczenie – usługi. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się elementy zagospodarowania terenu takie jak: 

1) infrastruktura techniczna; 

2) drogi wewnętrzne, dojścia, ciągi piesze i rowerowe; 

3) miejsca postojowe i parkingi; 

4) budynki gospodarcze, wiaty, garaże; 

5) budowle terenowe takie, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe; 

6) zieleń urządzona. 
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3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, a także zasad kształtowania krajobrazu: 

1) wskaźnik zabudowy – maksymalnie 0,6; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej; 

3) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0,01, 

b) maksymalna: 0,8; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, odpowiednio: 

a) w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z drogą KDZ, znajdującą się poza obszarem opracowania, 

b) w odległości 5 m od linii rozgraniczającej z drogami KDW; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) budynków – 15 m, 

b) budowli typu maszt – 35 m, 

c) pozostałych budowli – 10 m; 

6) zasady kształtowania dachów: 

a) dachy dwuspadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych, o spadkach połaci 
dachowych od 20° - 45°, 

b) kryte dachówką ceramiczną lub betonową, w kolorze ceglastym oraz w odcieniach brązu i czerni, 

c) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku 
lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic), 

d) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn, okien połaciowych, 

e) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do 
budynków i tarasów, wiat, altan oraz budynków gospodarczych i garażowych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomości: 

1) powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000 m2, z zastrzeżeniem 
pkt 2; 

2) dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnej dla obsługi terenu (m.in. stacji 
transformatorowych, przepompowni ścieków) powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej nie może 
być mniejsza niż 10 m2; 

3) w przypadku, gdy powierzchnia działki uniemożliwia wydzielenie działek budowlanych o ustalonych 
w pkt. 1-2 parametrach, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z wydzielanych działek o 10%. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów: 

1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie miejsc postojowych: 

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 20 m2, 

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 20 m2 do 
50 m2, 

c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług, 

d) w sytuacji realizacji funkcji usługowej dla usług handlu o powierzchni sprzedaży przekraczającej 100 m² 
obowiązuje powierzchnia parkingów dwukrotnie większa od powierzchni sprzedaży, lecz nie mniej niż 
8 miejsc postojowych na każde 100 m2 powierzchni sprzedaży obiektu handlowo-usługowego, 
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e) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu określonym jako turystyka, inwestor zobowiązany jest 
na własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy), 

f) w przypadku jeśli w obiekcie o przeznaczeniu określonym jako turystyka znajdą się inne funkcje 
usługowo-handlowe - inwestor zobowiązany jest urządzić dodatkowe miejsca postojowe, w ilości 
określonej w lit. a do e; 

2) miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości zgodnej z przepisami 
odrębnymi; 

3) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych w dowolnej formie, z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych dotyczących miejsc postojowych. 

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1IT, 2IT, ustala się przeznaczenie - tereny 
infrastruktury technicznej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się elementy zagospodarowania terenu takie jak: 

1) miejsca postojowe; 

2) budowle terenowe takie, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe; 

3) zieleń urządzona. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, a także zasad kształtowania krajobrazu: 

1) wskaźnik zabudowy – maksymalnie 0,8; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej; 

3) intensywność zabudowy: 

a) minimalna: 0,01, 

b) maksymalna: 0,8; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) budynków – 5 m, 

b) pozostałych budowli – 10 m. 

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW ustala się przeznaczenie 
podstawowe - drogi wewnętrzne. 

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

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) dla drogi 1KDW – do 5 m (trójkąt widoczności drogi wewnętrznej poza obszarem opracowania planu), 

b) dla drogi 2KDW – 8 m, z lokalnym poszerzeniem w rejonie skrzyżowania, 

2) dopuszcza się elementy zagospodarowania terenu takie jak: 

a) infrastruktura techniczna, 

b) ciągi piesze i rowerowe, 

c) miejsca postojowe, 

d) zieleń urządzona. 

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe. 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica. 
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica: 
Leszek Kusiak

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 5131



Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 5131



Załącznik nr 2 do 
Uchwały Nr XVIII/184/2020 

Rady Gminy Czernica 

z dnia 9 września 2020 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica 

 

 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 

pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

713 - tekst jedn.), Rada Gminy Czernica, uchwala co następuje:  

§ 1. W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest od dnia od 10 lipca 2020 r. do 21 

sierpnia 2020 r., nie wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica, nie rozstrzyga się w sprawie 

rozpatrzenia uwag. 
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Załącznik nr 3 do 
Uchwały Nr XVIII/184/2020 

Rady Gminy Czernica 

z dnia 9 września 2020 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 - tekst jedn. z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 - tekst jedn.), art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), art. 3 i 4 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 23), Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

§ 1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, 

gmina Czernica, nie wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy. 

§ 2. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich 

finansowania. 
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