
RADA  GMINY  KOBIERZYCE

UCHWAŁA Nr XII/158/07
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 17 sierpnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wschodniej części wsi Wysoka – obszar B.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.  U.  z  2003  roku  Nr  80  poz.  717  ze 
zmianami), w związku z uchwałą Nr LVI/617/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 marca 2006r. 
oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kobierzyce” uchwaloną przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą 
nr XL/506/05 z dnia 24 marca 2005r., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części 
wsi Wysoka – obszar B. 

§ 2.
1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 2,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

§ 3.
1. Następujące oznaczenia  graficzne przedstawione na rysunku planu są  obowiązującymi 

ustaleniami planu:
1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczające tereny o  różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospoda-

rowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem,
5) strefy ochrony konserwatorskiej:

a) strefa „K” ochrony krajobrazu,
6) przebieg sieci infrastruktury technicznej.



2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne.

§ 4.
Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 
niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji 
niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych a także akty prawa miejscowego,

4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która po-
winna dominować na danym terenie,

5) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest  to część przeznaczenia terenu,  która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu,

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza 
się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli 
naziemnych, nie będącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz 
związanymi z nimi urządzeniami,

7) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawo-
wym,  ograniczony liniami  rozgraniczającymi,  oznaczony symbolem literowym,  o 
którym mowa w §3 ust.1 pkt 2.

§ 5.
Dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi ustala się:

1) oznaczonego na rysunku planu symbolem MN:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,
b) przeznaczenie uzupełniające:

- usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii,  obsługi ludności lub 
przedsiębiorstw,  kultury,  zdrowia  i  opieki  społecznej,  w  lokalach  użyt-
kowych dobudowanych lub wbudowanych w partery budynków mieszkal-
nych,

- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
2) oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U:

a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) przeznaczenie uzupełniające:

- usługi z zakresu: niepublicznych usług oświatowych, w tym niepublicznego 
zespołu  szkolno-przedszkolnego  oraz  ośrodka  szkoleniowego  w zakresie 
nauki języków obcych; handlu detalicznego; gastronomii; obsługi ludności 
lub przedsiębiorstw; kultury; zdrowia i opieki społecznej - w lokalach użyt-
kowych dobudowanych lub wbudowanych,

- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
3)  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  E;  przeznaczenie  pod  urządzenia 

elektroenergetyczne.

§ 6.
W granicach terenu objętego planem nie występują obszary wymagające określenia zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
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§ 7.
Określa się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie 

może przekroczyć granice nieruchomości,
2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej 

emisji gazów lub pyłów do atmosfery,
3) zakazuje  się  odprowadzania  nieczyszczonych ścieków do gruntu,  wód gruntowych 

oraz powierzchniowych.

§ 8.
1.  W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury.

1) Teren znajduje się w strefie „K” ochrony krajobrazu z uwagi na podlegający ochronie 
charakter relacji między obiektami przyrodniczymi a kubaturowymi obowiązują na-
stępujące wymogi konserwatorskie:
a) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzenne-

go: rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urba-
nistycznych oraz kompozycję zieleni;

b) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzen-
nej  w zakresie  rozplanowania,  skali  i  bryły  przy  założeniu  harmonijnego 
współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązy-
wać  formami  współczesnymi  do  lokalnej  tradycji  architektonicznej;  wszelka 
działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne;

c) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewalory-
zacyjnym, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w 
stosunku  do  historycznej  struktury  technicznej,  instalacji  wodnych,  sieci 
komunikacyjnych oraz obiektów zabytkowych przewidzianych w planie do zacho-
wania i ochrony, a położonych na obszarze objętym strefą;

d) należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie 
już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego za-
chowania i utrwalenia istniejących już relacji pod warunkiem, iż nie kolidują one 
z historycznym charakterem obiektu;

e) formy inwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich har-
monijne  wpisanie  w otaczający  krajobraz;  z tego  powodu  należy  wyłączyć  z 
możliwości  realizacji  inwestycje  wielkoobszarowe,  jak  również  te,  które  wy-
magają znacznych przeobrażeń krajobrazu;

f) należy utrzymywać krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym 
założeniem urbanistycznym; winno się uwolnić jego obszar od elementów dys-
harmonizujących, rekultywować tereny zniszczone, a w przypadku wprowadzania 
nowych elementów winny one podnosić estetyczne wartości tych terenów i pod-
kreślać ich związek przestrzenny z historycznym założeniem urbanistycznym;

g) wskazane jest wprowadzanie lub poszerzanie funkcji związanych z rekreacją pod 
warunkiem należytego zabezpieczenia wartości tych terenów przed zniszczeniem 
lub zniekształceniem;

h) wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować z właściwym Konserwatorem 
Zabytków.

   
§ 9.

W  zakresie  parametrów  i  wskaźników  kształtowania  zabudowy  oraz  zagospodarowania 
terenu, w tym linii  zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy 
ustala się:
1) dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  w  układzie  wolnostojącym  lub 

bliźniaczym, oznaczonego na rysunku planu symbolem MN:
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a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:
-  8  m od linii rozgraniczającej z drogą lokalną KDL, według rysunku planu,
-  8 m od linii  rozgraniczającej  z  drogą powiatową -  ul.  Lipowa (działka  nr  39), 

według rysunku planu,
-  6  m  od  linii  rozgraniczających  z  drogami  wewnętrznymi  nieoznaczonymi  na 

rysunku planu;
b) powierzchnia  zabudowy  w  stosunku  do  powierzchni  działki  nie  może 

przekroczyć 30%;
c) co  najmniej  60%  powierzchni  działki  należy  urządzić  jako  powierzchnię 

terenu biologicznie czynnego;
d) liczba kondygnacji naziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać 

dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
e) wysokość  budynków  mieszkalnych  mierzona  od  poziomu  terenu  do 

najwyższego  gzymsu nie  może przekraczać  6  m,  a  mierzona od  poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m;

f) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 35°-45°, kryte 
dachówką  ceramiczną  lub  materiałem  dachówkopodobnym  z  wyłączeniem 
dachówki bitumicznej;

g) budynki  gospodarcze  i  garaże  wolnostojące  mogą  być  wyłącznie 
jednokondygnacyjne i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu 
budynku mieszkalnego;

h) w  przypadku  wprowadzenia  usług  nieuciążliwych  jako  uzupełniającego 
przeznaczenia  terenu  powierzchnia  użytkowa  tych  usług  nie  może 
przekroczyć 30% powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jak również 
50m2 powierzchni użytkowej;

i) w  przypadku  wykorzystania  terenu  pod  funkcję  mieszkaniową  obowiązek 
urządzenia co najmniej 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 
dla każdego jednorodzinnego budynku mieszkalnego;

j) w  przypadku  wykorzystania  terenu  pod  funkcję  usługową,  inwestor 
zobowiązany jest,  poza  miejscami  parkingowymi  dla  funkcji  mieszkaniowej, 
zapewnić nie mniej niż:

• 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na pow. od 6m2 do 20m2,
• następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na pow. od 21m2 do 

50m2;
k) ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych.

2)   dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług  oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U ustala się:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:

-  8 m od linii  rozgraniczającej  z  drogą powiatową -  ul.  Lipowa według rysunku 
planu,

-  6  m  od  linii  rozgraniczających  z  drogami  wewnętrznymi  nieoznaczonymi  na 
rysunku planu;

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie 
może przekroczyć 30% dla funkcji mieszkaniowej i usługowej;

c) powierzchnia  zabudowy  w  stosunku  do  powierzchni  działki  nie  może 
przekroczyć 60% dla funkcji usług oświaty;

d) co  najmniej  40%  powierzchni  działki  należy  urządzić  jako  powierzchnię 
terenu  biologicznie  czynnego,  a  w  przypadku  prowadzenia  działalności 
usługowej minimum 30 % powierzchni działki;

e) liczba kondygnacji naziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać 
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dwóch, w tym użytkowe poddasze;
f) obowiązuje zapewnienie wymaganego standardu zamieszkania na działkach 

sąsiednich  przez  właściciela  lub  władającego  we  własnym  zakresie,  gdy 
wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;

g) wysokość  budynków  mieszkalnych  mierzona  od  poziomu  terenu  do 
najwyższego  gzymsu nie  może przekraczać  6  m,  a  mierzona od  poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m;

h) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 35°-45°, kryte 
dachówką  ceramiczną  lub  materiałem  dachówkopodobnym  z  wyłączeniem 
dachówki bitumicznej;

i) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie parterowe i 
winny  mieć  formę  dachu  odpowiadającą  formie  dachu  budynku 
mieszkalnego;

j) powierzchnia użytkowa usług innych niż  niepubliczne usługi oświatowe nie 
może przekraczać 50 m2, dla każdej z działek;

k) w  przypadku  wykorzystania  terenu  pod  funkcję  mieszkaniową  obowiązek 
urządzenia co najmniej 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 
dla każdego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, wliczając w to garaże;

l) w przypadku wprowadzenia  funkcji  usługowej,  inwestor  zobowiązany jest, 
poza miejscami parkingowymi dla funkcji mieszkaniowej, zapewnić nie mniej 
niż:

• 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni użytkowej od 6m2 

do 20m2,
• następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni  użyt-

kowej od 21m2 do 50m2,
• każde następne 2 miejsca postojowe  dla usług wprowadzonych na każde 50m2 

powierzchni użytkowej;
m) ustala się zakaz wprowadzania zwartych ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych.

§ 10.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL stanowiącym obszar przestrzeni 
publicznej,  określa  się  następujące  wymagania  wynikające  z  potrzeb  kształtowania  prze-
strzeni publicznej:
1) zakazuje  się  umieszczania  obiektów  małej  architektury,  oraz  tymczasowych  obiektów 

usługowo-handlowych;
2) dopuszcza  się  lokalizację  urządzeń  technicznych  i  zieleni  oraz  prowadzenie  sieci 

infrastruktury  technicznej  w  formie  niekolidującej  z  przeznaczeniem  podstawowym  i 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11.
W  niniejszym  planie  nie  występują  obszary  wymagające  określenia  granic  terenów  lub 
obiektów podlegających  ochronie,  ustalonych  na podstawie  odrębnych przepisów,  w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12.
W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem MN:
a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż:
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dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 800 m2,
dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej 500 m2;

b) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie minimalnej powierzch-
ni, o której mowa w lit. a, o 10%;

c) szerokość frontu działek co najmniej:
dla zabudowy wolnostojącej 18 m,
dla zabudowy bliźniaczej 16 m;

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać 
się w przedziale od 80° do 90°;

e) ustalenia, o których mowa w lit. a), c) i d) nie obowiązują przy wydzielaniu działek 
pod infrastrukturę techniczną;

f) możliwość  dokonywania  scalania  i  wtórnego  podziału  działek  przy  zachowaniu 
minimalnej powierzchni działek i szerokości frontu określonych w lit. a i lit. c.

2) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczonego 
na rysunku planu symbolem MN/U:

a) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż:
dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej 800 m2,
dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej 500 m2;

b) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie minimalnej powierzch-
ni, o której mowa w lit. a, o 10%;

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać 
się w przedziale od 80° do 90°;

d) ustalenia, o których mowa w lit. a), c) i d) nie obowiązują przy wydzielaniu działek 
pod infrastrukturę techniczną;

e) możliwość  dokonywania  scalania  i  wtórnego  podziału  działek  przy  zachowaniu 
minimalnej powierzchni działek.

§ 13.
Masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, na 
tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w spo-
sób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi. 

§ 14.
1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny, dla których wymagane jest 

określenie  sposobów i  terminów tymczasowego  zagospodarowania,  urządzania  i  użyt-
kowania terenów.

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 15.
Infrastruktura techniczna:

1) Sieć wodociągowa:
a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem wa-

runków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach 

rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z 

zarządcą sieci wodociągowej,
d) zakazuje się budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na tere-

nach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości po-
wyżej 10 m3/dobę.

2) Sieć gazowa:
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a)   przez teren objęty planem przebiega linia gazowa DN350 PN 6.3 MPa  wraz z 
korytarzem wolnym od zabudowy o szerokości 35 m po obu stronach od osi.

3) Kanalizacja:
a) docelowo  odprowadzenie  ścieków  komunalnych  do  komunalnej  kanalizacji 

sanitarnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,
b) przewody kanalizacji sanitarnej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach 

rozgraniczających dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z 

zarządcą sieci kanalizacyjnej.
4) Energia elektryczna:

a) przez teren objęty planem przebiega napowietrzna linia  elektroenergetyczna 
110 KV wraz z korytarzem wolnym od zabudowy o szerokości 20 m po obu 
stronach od osi,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez dysponen-
ta sieci.

5) W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w od-
rębnych  przepisach;  dopuszcza  się  lokalizowanie  pojemników  do  prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów.

6) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.
7) Dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny 

planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez operatora sieci.
8) Realizacja lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzysta-

nie energii elektrycznej do celów grzewczych.
9) Stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i  niskim stopniu emisji 

zanieczyszczeń.

§ 16.
Określa się następujący układ komunikacyjny:

1) Ustalenia ogólne:
a) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicz-

nej nie związanej z drogą na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) w liniach  rozgraniczających  dróg  należy,  w  zależności  od  potrzeb  lokalizować 

chodniki i/lub ścieżki rowerowe,
c) ewentualne włączenia komunikacyjne należy realizować na warunkach zgodnie z 

przepisami odrębnymi;
2) ustala się następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających:

a) KDL – gminna droga lokalna, poszerzenie o szerokości: od 3,5 do 8,4 m., do do-
celowej szerokości min. 15 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3) Obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych symbolem MN i MN/U należy zapewnić 
poprzez drogi wewnętrzne: niepubliczne drogi dojazdowe i niepubliczne ciągi pieszo-
jezdne.
a) Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy należy wyznaczyć, w uzgodnieniu z 

wszystkimi  właścicielami  terenów,  przez  które  będzie  przebiegała  droga  we-
wnętrzna, przebieg drogi wewnętrznej, stanowiącej: niepubliczną drogę dojazdową 
lub niepubliczny ciąg pieszo-jezdny. 

b) Parametry dróg wewnętrznych:
• niepubliczne drogi dojazdowe, zapewniające obsługę komunikacyjną powyżej 6 

działek - o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10m.;
• niepubliczne ciągi  pieszo-jezdne, zapewniające obsługę komunikacyjną do 6 

działek - o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m.;
• zapewnienie wymagań ochrony przeciw pożarowej,  w tym place do zawra-

cania;
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• ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowal-
niające ruch pojazdów samochodowych;

• minimalna szerokość pasa ruchu:
- dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,
- dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m. 

4) Inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą 
dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy.

§ 17.
Ustala się stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 
36 ust.4:

1) w wysokości 1% dla: terenów dróg oznaczonych symbolem: KDL i E;
2) w wysokości 30% dla pozostałych terenów.

§ 18.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 19.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/158/07

Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 17 sierpnia 2007

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

wschodniej części wsi Wysoka – obszar B.

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoże-
nia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/158/07

Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 17 sierpnia 2007

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI WYSOKA – OBSZAR B, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
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