
RADA  GMINY  KOBIERZYCE

UCHWAŁA Nr LX/644/06
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 11 maja 2006 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Motylkowej 

w północnej części wsi Wysoka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t.  Dz. U. z 2001r.,  Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy  z dnia  27  marca  2003r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
(Dz.  U.  Nr 80  poz.  717  z  późn.  zm.)  oraz  w związku  z  Uchwałą  Rady  Gminy 
Kobierzyce Nr XLIV/532/05 z dnia 23 maja 2005 roku oraz po ustaleniu zgodności ze 
Zmianą  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego 
Gminy Kobierzyce zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/506/05 z dnia 24 marca 2005r. - 
Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego  przy  ulicy Motylkowej  w północnej  części  wsi  Wysoka  w granicach 
przedstawionych na rysunku planu, którego ustalenia wyrażone są w postaci:

1) rysunku  planu  w  skali  1:1000,  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  niniejszej 
uchwały;

2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury  technicznej,  które  należą  do  zadań  własnych  gminy  oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) niniejszej uchwały.

DZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE

§ 2
1. Plan  obejmuje obszar  położony przy ulicy  Motylkowej  w północnej  części  wsi 

Wysoka, na granicy gmin Kobierzyce i Wrocław.
2.  W planie ustalono: 

1) przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;



4) zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury 
współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
6) parametry  i  wskaźniki  kształtowania  zabudowy  oraz  zagospodarowania 

terenu, w tym linie zabudowy,  gabaryty obiektów i  wskaźniki  intensywności 
zabudowy;

7) granice  i  sposoby  zagospodarowania  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;

8) szczegółowe zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych 
planem;

9) szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji 
i infrastruktury technicznej;

11)sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów;

12) stawki  procentowe,  na podstawie których ustala  się  opłatę,  o której  mowa 
w art.  36  ust.  4  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

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

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
2) planie -  należy przez to  rozumieć ustalenia  planu,  o  którym mowa w § 1 

uchwały;
3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z 

aktami wykonawczymi;
4) rysunku  planu -  należy  przez  to  rozumieć  graficzny  zapis  planu 

przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały;

5) terenie -  należy  przez  to  rozumieć  obszar,  wyznaczony  na  rysunku  planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji;

6) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć działalność 
dopuszczoną  do  lokalizacji  w  danym  terenie  bez  żadnych  warunków 
dodatkowych;

7) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię 
przepuszczalną  dla  wody  i  powietrza,  umożliwiającą  wegetację  roślin, 
nieutwardzoną bądź utwardzoną oraz powierzchnię ścian i murów pokrytych 
roślinami pnącymi.

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z:
1) ustawą  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 

718 z późn. zm.);
3) przepisami wykonawczymi do ustaw wymienionych w pkt 1) i 2).
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§ 4
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu 
określonym jako:
1)  obsługa  firm  i  klienta -  należy  przez  to  rozumieć  tereny  przeznaczone  do 

lokalizacji biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, 
badaniami;  działalnością  związaną  z  prowadzeniem  interesów:  działalnością 
prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii 
publicznej,  pośrednictwem,  dostarczaniem  informacji,  sporządzaniem 
opracowań,  reklamą;  działalnością  firm  pocztowych  i  telekomunikacyjnych; 
działalność  biur  i  agencji  turystycznych,  biur  podróży,  a  także  usługi 
przewodnickie,  informacja  turystyczna  oraz  drobne  usługi  rzeczowe  np. 
fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.;

2) handel detaliczny -  należy  przez  to  rozumieć  tereny  przeznaczone  pod 
lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem 
sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, w domach towarowych, 
halach  targowych  i  handlowych,  sklepach,  punktach  handlowych,  a  także 
naprawą artykułów przeznaczenia  osobistego  i  użytku  domowego  oraz  usługi 
drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i  kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa 
kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset wideo itp.;

3) gastronomia - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność 
restauracji,  kawiarni,  herbaciarni,  pubów,  winiarni  itp.  oraz  placówek 
gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.;

4) oświata -  należy  przez  to  rozumieć  usługi  związane  z  działalnością 
niepublicznych  przedszkoli,  szkół  językowych  oraz  świadczenie  innych  usług 
związanych z nauczaniem, itp.;

5) służba  zdrowia -  należy  przez  to  rozumieć  usługi  związane  z  działalnością 
prywatnych gabinetów lekarskich, stomatologicznych, terapeutycznych itp.;

6) finanse -  należy  przez  to  rozumieć  działalność  związaną  z  pośrednictwem 
finansowym - działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się 
obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także 
ubezpieczenia i fundusze emerytalno-rentowe;

7) turystyka - należy przez to rozumieć działalność obiektów i zespołów o walorach 
turystycznych,  działalności  biur  i  agencji  turystycznych,  biur  podróży,  hoteli, 
moteli,  domów  wycieczkowych  a  także  usługi  przewodnickie,  informacja 
turystyczna;

8) wypoczynek -  należy  przez  to  rozumieć  działalność  obiektów  i  ośrodków 
sportowo-rekreacyjnych, ośrodków kulturalnych i  rozrywkowych,  a także tereny 
sportowe,  tereny  zieleni  przeznaczone  na  cele  wypoczynkowe,  zdrowotne 
i estetyczne,  lasy,  kompleksy  parkowo-leśne,  parki  rozrywki,  trasy  rowerowe 
i piesze, szlaki turystyczne;

9) kultura -  należy  przez  to  rozumieć  działalność  teatrów,  kin,  muzeów,  galerii 
sztuki,  klubów profesjonalnych,  kabaretów,  bibliotek  publicznych,  wypożyczalni 
kaset video.

§ 5
1. Następujące  oznaczenia  graficzne  na  rysunku  planu  są  obowiązującymi 

ustaleniami planu:
1) granica planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
3) symbole określające przeznaczenie podstawowe obszaru;
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostałe elementy rysunku mają charakter informacyjny bądź postulatywny.

DZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 6
1. Przed  podjęciem  działalności  na  terenach  wyznaczonych  w planie  ustala  się 

obowiązek zdjęcia  warstwy próchniczej  z  części  terenów przeznaczonych pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej 
zagospodarowanie.

2. Istniejący  drzewostan należy  przewidzieć  w miarę  możliwości  do  zachowania, 
poza  drzewami  owocowymi.  Drzewostan  przewidziany  do  zachowania  należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami w trakcie robót budowlanych.

3. Wysokość zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego max. dwie kondygnacje z 
dopuszczeniem trzeciej wyłącznie w poddaszu użytkowym (wysokość ustalić w 
zależności  od  sąsiedniej  zabudowy)  z  dachami  o  stromych  połaciach  i 
symetrycznym nachyleniu kąt nachylenia połaci 30-45 stopni), krytymi dachówką 
lub materiałami dachówkopodobnymi, z wyłączeniem dachówki bitumicznej.

4. Wysokość zabudowy dla budownictwa wielorodzinnego max. trzy kondygnacje z 
dopuszczeniem trzeciej wyłącznie w poddaszu użytkowym (wysokość ustalić w 
zależności  od  sąsiedniej  zabudowy)  z  dachami  o  stromych  połaciach  i 
symetrycznym nachyleniu kąt nachylenia połaci 30-45 stopni), krytymi dachówką 
lub materiałami dachówkopodobnymi, z wyłączeniem dachówki bitumicznej.

5. Wszelkie  zamierzenia  inwestycyjne  wymagają  pisemnego  powiadomienia 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia 
i zakończenia prac ziemnych, na co najmniej 7 dni przed.

6. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest 
podjęcie  ratowniczych  badań  wykopaliskowych  na  koszt  inwestora,  za 
zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 2
Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej.

§ 7
Na  całym  obszarze  objętym  planem  dotychczas  nie  stwierdzono  występowania 
obiektów  zabytkowych,  obiekty  o wysokich  wartościach  kulturowych  oraz  dobra 
kultury współczesnej.

Rozdział 3
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
§ 8
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Na całym obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające 
ochronie  ustalone  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w tym  tereny  górnicze,  a 
także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych.

Rozdział 4
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów.

§ 9
Do  czasu  zagospodarowania  terenów  zgodnie  z  planem  mogą  być  one 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

DZIAŁ III
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu.

§ 10
1. Wyznacza się teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1MN, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
1) jako  przeznaczenie  podstawowe  ustala  się  lokalizację  budynków 

mieszkalnych  jednorodzinnych  w  układzie  wolnostojącym,  bliźniaczym  lub 
szeregowym wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

2) jako przeznaczenie uzupełniające:
a) obsługa firm i klienta,
b) handel detaliczny,
c) gastronomia,
d) służba zdrowia,
e) oświata;

3) jako zasadę ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) ogranicza  się  wysokość  zabudowy  od  najniższego  poziomu  terenu 

otaczającego  do  najwyższego  punktu  dachu  na  12m  maksymalna 
wysokość zabudowy;

4) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
a) obowiązuje zachowanie ustaleń zawartych w § 6,
b) zapewnienie  przez  właściciela  lub  władającego  we  własnym  zakresie 

wymaganego  standardu  zamieszkania  na  działkach  sąsiednich,  gdy 
wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;

5) jako  ustalenie  dotyczące  wymagań  wynikających  z  potrzeb  kształtowania 
przestrzeni publicznych: dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej 
elementów małej architektury;

6) parametry  i wskaźniki  kształtowania  zabudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunki zagospodarowania:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
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b) liczbę kondygnacji ustala się na 2 kondygnacje, z dopuszczeniem trzeciej 
wyłącznie w poddaszu użytkowym; 

c) obowiązuje  symetryczne  nachylenie  połaci  dachowych,  zaleca  się 
zachowanie kąta nachylenia połaci dachowych w przedziale od 300 do 450;

d) dachy dwuspadowe;
e) co  najmniej  55% powierzchni  działki  należy urządzić  jako  powierzchnię 

biologicznie czynną;
f) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku w odległości 1,5m od granicy z 

sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy po otrzymaniu 
zgody właściciela tej działki;

7) ustala  się  minimalną  wielkość  nowo wydzielanej  działki,  na  której  ma  być 
lokalizowana zabudowa mieszkaniowa na:
a) 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej w układzie wolnostojącym,
b) 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej w układzie bliźniaczym,
c) 300  m2  dla  zabudowy  mieszkaniowej  w  układzie  szeregowym  lub 

atrialnym,
d) dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach  zmniejszenie  wielkości 

działki, nie więcej niż 10 %;
8) zasady dotyczące komunikacji:

a) ustala się obowiązek urządzenia co najmniej 2 miejsc parkingowych dla 
samochodów  osobowych  na  działce  pod  lokalizację  jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego,

b) obsługa komunikacyjna od ulicy 1KDD.
 
2. Wyznacza się teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oznaczony na 

rysunku planu symbolem 2MN, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
1) jako  przeznaczenie  podstawowe  ustala  się  lokalizację  budynków 

mieszkalnych  jednorodzinnych  w  układzie  wolnostojącym,  bliźniaczym  lub 
szeregowym wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

2) jako przeznaczenie uzupełniające:
a) obsługa firm i klienta,
b) handel detaliczny,
c) gastronomia,
d) służba zdrowia,
e) oświata;

3) jako zasadę ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) ogranicza  się  wysokość  zabudowy  od  najniższego  poziomu  terenu 

otaczającego  do  najwyższego  punktu  dachu  na  12m  maksymalna 
wysokość zabudowy;

4) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
a) obowiązuje zachowanie ustaleń zawartych w § 6,
b) zapewnienie  przez  właściciela  lub  władającego  we  własnym  zakresie 

wymaganego  standardu  zamieszkania  na  działkach  sąsiednich,  gdy 
wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;

5) jako  ustalenie  dotyczące  wymagań  wynikających  z  potrzeb  kształtowania 
przestrzeni publicznych: dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej 
elementów małej architektury;

6) parametry  i wskaźniki  kształtowania  zabudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunki zagospodarowania:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
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b) liczbę kondygnacji ustala się na 2 kondygnacje, z dopuszczeniem trzeciej 
wyłącznie w poddaszu użytkowym; 

c) obowiązuje  symetryczne  nachylenie  połaci  dachowych,  zaleca  się 
zachowanie kąta nachylenia połaci dachowych w przedziale od 300 do 450;

d) dachy dwuspadowe;
e) co  najmniej  55% powierzchni  działki  należy urządzić  jako  powierzchnię 

biologicznie czynną;
f) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku w odległości 1,5m od granicy z 

sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy po otrzymaniu 
zgody właściciela tej działki;

7) ustala  się  minimalną  wielkość  nowo wydzielanej  działki,  na  której  ma  być 
lokalizowana zabudowa mieszkaniowa na:
a) 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej w układzie wolnostojącym,
b) 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej w układzie bliźniaczym,
c) 300  m2  dla  zabudowy  mieszkaniowej  w  układzie  szeregowym  lub 

atrialnym,
d) dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach  zmniejszenie  wielkości 

działki, nie więcej niż 10 %;
8) zasady dotyczące komunikacji:

a) ustala się obowiązek urządzenia co najmniej 2 miejsc parkingowych dla 
samochodów  osobowych  na  działce  pod  lokalizację  jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego,

b) obsługa komunikacyjna od ulic 1KDD i 3KDD oraz od południowej strony 
od ulicy KDD znajdującej się poza granicami planu. 

3. Wyznacza się teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oznaczony na 
rysunku planu symbolem 3MN, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
1) jako  przeznaczenie  podstawowe  ustala  się  lokalizację  budynków 

mieszkalnych  jednorodzinnych  w  układzie  wolnostojącym,  bliźniaczym  lub 
szeregowym wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

2) jako przeznaczenie uzupełniające:
a) obsługa firm i klienta,
b) handel detaliczny,
c) gastronomia,
d) służba zdrowia,
e) oświata;

3) jako zasadę ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) ogranicza  się  wysokość  zabudowy  od  najniższego  poziomu  terenu 

otaczającego  do  najwyższego  punktu  dachu  na  12m  maksymalna 
wysokość zabudowy;

4) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
a) obowiązuje zachowanie ustaleń zawartych w § 6,
b) zapewnienie  przez  właściciela  lub  władającego  we  własnym  zakresie 

wymaganego  standardu  zamieszkania  na  działkach  sąsiednich,  gdy 
wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;

5) jako  ustalenie  dotyczące  wymagań  wynikających  z  potrzeb  kształtowania 
przestrzeni publicznych: dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej 
elementów małej architektury;

6) parametry  i wskaźniki  kształtowania  zabudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunki zagospodarowania:
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a) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
b) liczbę kondygnacji ustala się na 2 kondygnacje, z dopuszczeniem trzeciej 

wyłącznie w poddaszu użytkowym; 
c) obowiązuje  symetryczne  nachylenie  połaci  dachowych,  zaleca  się 

zachowanie kąta nachylenia połaci dachowych w przedziale od 300 do 450;
d) dachy dwuspadowe;
e) co  najmniej  55% powierzchni  działki  należy urządzić  jako  powierzchnię 

biologicznie czynną;
f) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku w odległości 1,5m od granicy z 

sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy po otrzymaniu 
zgody właściciela tej działki;

7) ustala  się  minimalną  wielkość  nowo wydzielanej  działki,  na  której  ma  być 
lokalizowana zabudowa mieszkaniowa na:
a) 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej w układzie wolnostojącym,
b) 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej w układzie bliźniaczym,
c) 300  m2  dla  zabudowy  mieszkaniowej  w  układzie  szeregowym  lub 

atrialnym,
d) dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach  zmniejszenie  wielkości 

działki, nie więcej niż 10 %;
8) zasady dotyczące komunikacji:

a) ustala się obowiązek urządzenia co najmniej 2 miejsc parkingowych dla 
samochodów  osobowych  na  działce  pod  lokalizację  jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego,

b) obsługa komunikacyjna od ulic 1KDD i 3KDD oraz od strony południowej 
od ulicy KDD znajdującej się poza granicami planu.

4. Wyznacza się teren  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1MW, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
1) jako  przeznaczenie  podstawowe  ustala  się  lokalizację  budynków 

mieszkalnych  wielorodzinnych  oraz  jednorodzinnym  w  układzie 
wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi;

2) jako przeznaczenie uzupełniające:
a) obsługa firm i klienta,
b) handel detaliczny,
c) gastronomia,
d) oświata,
e) finanse,
f) kultura,
g) służba zdrowia;

3) jako zasadę ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) ogranicza  się  wysokość  zabudowy  od  najniższego  poziomu  terenu 

otaczającego  do  najwyższego  punktu  dachu  na  12,5  m  maksymalna 
wysokość zabudowy;

4) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6,
b) zapewnienie  przez  właściciela  lub  władającego  we  własnym  zakresie 

wymaganego  standardu  zamieszkania  na  działkach  sąsiednich,  gdy 
wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;
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5) jako  ustalenie  dotyczące  wymagań  wynikających  z  potrzeb  kształtowania 
przestrzeni publicznych: dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej 
elementów małej architektury;

6) parametry  i wskaźniki  kształtowania  zabudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunki zagospodarowania:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
b) liczbę kondygnacji ustala się na 3 kondygnacje mieszkalne plus poddasze 

użytkowe,
c) obowiązuje  symetryczne  nachylenie  połaci  dachowych,  zaleca  się 

zachowanie kąta nachylenia połaci dachowych w przedziale od 300 do 450;
d) dachy dwuspadowe,
e) co najmniej  30% powierzchni  działki  należy urządzić  jako  powierzchnię 

biologicznie czynną,
f) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku w odległości 1,5m od granicy z 

sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy po otrzymaniu 
zgody właściciela tej działki;

7) ustala  się  minimalną  wielkość  nowo wydzielanej  działki,  na  której  ma  być 
lokalizowana zabudowa mieszkaniowa na:
a) 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej w układzie wolnostojącym,
b) 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej w układzie bliźniaczym,
c) 300  m2  dla  zabudowy  mieszkaniowej  w  układzie  szeregowym  lub 

atrialnym,
d) dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach  zmniejszenie  wielkości 

działki, nie więcej niż 10 %;
8) zasady dotyczące komunikacji:

a) ustala się obowiązek urządzenia co najmniej 1,2 miejsca parkingowego na 
mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej,

b) obsługa komunikacyjna od ulicy 1KDD i 2KDD.

5. Wyznacza się teren  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  oznaczony na 
rysunku planu symbolem 2MW, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
1) jako  przeznaczenie  podstawowe  ustala  się  lokalizację  budynków 

mieszkalnych  wielorodzinnych  oraz  jednorodzinnym  w  układzie 
wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi;

2) jako przeznaczenie uzupełniające:
a) obsługa firm i klienta,
b) handel detaliczny,
c) gastronomia,
d) oświata,
e) finanse,
f) kultura,
g) służba zdrowia;

3) jako zasadę ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
a) ogranicza  się  wysokość  zabudowy  od  najniższego  poziomu  terenu 

otaczającego  do  najwyższego  punktu  dachu  na  12m  maksymalna 
wysokość zabudowy;

4) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 6,
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b) zapewnienie  przez  właściciela  lub  władającego  we  własnym  zakresie 
wymaganego  standardu  zamieszkania  na  działkach  sąsiednich,  gdy 
wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;

5) jako  ustalenie  dotyczące  wymagań  wynikających  z  potrzeb  kształtowania 
przestrzeni publicznych: dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej 
elementów małej architektury;

6) parametry  i wskaźniki  kształtowania  zabudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunki zagospodarowania:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
b) liczbę kondygnacji ustala się na 3 kondygnacje mieszkalne plus poddasze 

użytkowe,
c) obowiązuje  symetryczne  nachylenie  połaci  dachowych,  zaleca  się 

zachowanie kąta nachylenia połaci dachowych w przedziale od 300 do 450;
d) dachy dwuspadowe,
e) co najmniej  30% powierzchni  działki  należy urządzić  jako  powierzchnię 

biologicznie czynną,
f) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku w odległości 1,5m od granicy 

z sąsiednią  działką  budowlaną  lub  bezpośrednio  przy  granicy  po 
otrzymaniu zgody właściciela tej działki;

7) ustala  się  minimalną  wielkość  nowo wydzielanej  działki,  na  której  ma  być 
lokalizowana zabudowa mieszkaniowa na:
a) 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej w układzie wolnostojącym,
b) 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej w układzie bliźniaczym,
c) 300  m2  dla  zabudowy  mieszkaniowej  w  układzie  szeregowym  lub 

atrialnym,
d) dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach  zmniejszenie  wielkości 

działki, nie więcej niż 10 %,
e) ustala  się  wskaźnik  co  najmniej  300  m2 powierzchni  działki  na  1 

mieszkanie dla budynków wielorodzinnych;
8) zasady dotyczące komunikacji:

a) ustala się obowiązek urządzenia co najmniej 1,2 miejsca parkingowego na 
mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej,

b) obsługa komunikacyjna od ulicy 1KDD oraz od strony południowej od ulicy 
KDD znajdującej się poza granicami planu.

6. Wyznacza się  teren infrastruktury technicznej  –  przepompownia ścieków, 
oznaczony na rysunku planu symbolem  1NO, dla którego obowiązują ustalenia 
zawarte w § 12 ust. 1).

7. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1TT, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 12:
1) należy  zapewnić  warunki  dostępności  do  wprowadzonej  tu  infrastruktury 

uzbrojenia, zarówno od strony drogi powiatowej – KDZ, jak i drogi 2KDD.

8. Wyznacza  się  teren  infrastruktury  technicznej  –  stacja  transformatorowa 
R3313,  oznaczony na  rysunku  planu  symbolem  1EE,  dla  którego obowiązują 
ustalenia zawarte w § 12 ust. 1.
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Rozdział 2
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

§ 11
1. Wyznacza  się  tereny  komunikacji oznaczone  na  rysunku  planu  symbolami: 

KDD.
2. Na  terenie,  o  którym  mowa  w ust.  1,  ustala  się  następujące  przeznaczenie 

podstawowe, zasady obsługi i zagospodarowania:
1) 1KDD –  ulica  dojazdowa,  klasy  technicznej  D  o  szerokości  w  liniach 

rozgraniczających 12m,
2) 2KDD –  ulica  dojazdowa,  klasy  technicznej  D  o  szerokości  w  liniach 

rozgraniczających 10m,
3) 3KDD –  ulica  dojazdowa,  klasy  technicznej  D  o  szerokości  w  liniach 

rozgraniczających 10m.
3. Dopuszcza się wydzielenie niepublicznych dróg dojazdowych lub niepublicznych 

ciągów pieszo-jezdnych o następujących parametrach:
a) niepubliczne drogi  dojazdowe o szerokości  w liniach rozgraniczających min. 

10m i/lub ciągi pieszo-jezdne o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m.
b) zapewnienie wymagań ochrony przeciw pożarowej,
c) ciągi  pieszo-jezdne  zaleca  się  wyposażyć  w  progi  lub  inne  urządzenia 

spowalniające ruch pojazdów samochodowych,
d) minimalna szerokość pasa ruchu 
- dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,  
- dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu – 3,5 m. 

Rozdział 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej.

§ 12
9. Ustala  się  następujące  ogólne  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy 

systemów infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego w liniach 

rozgraniczających dróg: KDD i KDZ za zgodą zarządzającego;
2) dopuszcza  się  możliwość  realizacji  urządzeń  technicznych  uzbrojenia  jako 

towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów;
3) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, 

energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń 
technicznych na terenach określonych w  § 1 uchwały wymagają uzyskania 
warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;

4) dopuszcza  się  możliwość  prowadzenia  sieci  uzbrojenia  podziemnego  na 
terenach własnych inwestorów w przypadku niemożności zlokalizowania ich 
w liniach rozgraniczających ulic;

5) wyposażenie w sieć wodociągową wszystkich obszarów zainwestowania, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci wodociągowej;
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6) rozbudowę  i  budowę  nowych  linii  energetycznych  kablowych  średniego 
i niskiego  napięcia  oraz  budowę  stacji  transformatorowych  wnętrzowych 
stosownie do potrzeb, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

7) zakazuje  się  budowy  własnych  ujęć  wodociągowych  zlokalizowanych  na 
terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30m i poborze wody w ilości 
powyżej 10m3/ dobę;

8) wyposażenie  w  sieć  kanalizacji  sanitarnej  wszystkich  obszarów 
zainwestowania na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

9) obowiązek  odprowadzenia  wszystkich  ścieków  sanitarnych  do  komunalnej 
sieci kanalizacyjnej;

10) wyposażenie  w  sieć  kanalizacji  deszczowej  wszystkich  obszarów 
zainwestowania na warunkach określonych przez zarządcę sieci; dopuszcza 
się odprowadzenie do 45% wód opadowych do gruntu;

11)przed  przystąpieniem  do  prac  w  obrębie  sieci  urządzeń  melioracji 
szczegółowych  należy  sporządzić  dokumentację  techniczną,  zawierającą 
sposób jej odbudowy;

12)obowiązek  uzgodnienia  prac  kolidujących  z  urządzeniami  melioracyjnymi 
z administratorem tych sieci;

13)obowiązek  zneutralizowania  substancji  ropopochodnych  lub  chemicznych, 
jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora;

14)utwardzenie  i  skanalizowanie  terenów,  na  których  może  dojść  do 
zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 13);

15)dostawę gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę 
na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez operatora 
sieci;

16)realizację  lokalnych  źródeł  ciepła  na  paliwo  gazowe  lub  płynne  oraz 
wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych;

17)stosowanie  urządzeń  grzewczych  o  wysokiej  sprawności  i  niskim  stopniu 
emisji zanieczyszczeń;

18)w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone 
w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

DZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13
Tereny, dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenia niż funkcjonujące przed 
dniem  wejścia  w  życie  tego  planu,  mogą  być  wykorzystywane  w  sposób 
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 14
Zgodnie z art.  36 ust.  4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości, w wysokości 30%. 

§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 16
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Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  30  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/644/2006 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 11 maja 2006r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 
ulicy Motylkowej w północnej części wsi Wysoka

Rozstrzygnięcie

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania.

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 
pkt 1), 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.),art. 3 i 4 
ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 2003r. nr 203 poz. 1966) Rada Gminy Kobierzyce rozstrzyga, co następuje:

W  związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Motylkowej w północnej części wsi 
Wysoka stanowiącymi zadania własne Gminy będą:

- droga publiczna wraz z chodnikiem o łącznej długości około 350m,
- oświetlenie ulicy,
- zewnętrzna kanalizacja,
- wpusty deszczowe,
- przepompownia ścieków.

Na  podstawie  opracowanej  prognozy  skutków  finansowych  uchwalenia 
planu przewiduje się, że:

- szacunkowy całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1 031 200 zł.

Przewiduje  się,  że  finansowanie  tych  zadań,  realizowanych  sukcesywnie 
w miarę potrzeb odbywać się będzie z niżej wymienionych źródeł:

- dochód własny gminy.
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