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UCHWAŁA NR XLVI/558/10
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ul. Tulipanowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr XL/492/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2009 roku, 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ul. Tulipanowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza oraz 
po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą Nr 
XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w rejonie ul. Tulipanowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza, zwany dalej planem, 
którego granice wskazuje rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki: 
1)załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu; 
2)załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 

planu: 
1)granica obszaru objętego planem; 
2)linia rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
3)nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4)symbol terenu złożony z oznaczenia cyfrowo-literowego. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu maja charakter informacyjny: 
1)granica obszaru zagrożonego zalaniem wodami powodziowymi - obszar zalewu Q1% ; 
2)granica obszaru ekosystemów łąkowo-wodnych; 
3)granica obszaru zasięgu powodzi z 1997r.; 
4)linia energetyczna średniego napięcia wraz ze strefą ochronną. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 
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1)nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów 
budowli nadziemnych, nie będącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz 
związanymi z nimi urządzeniami; 

2)obiekty infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć wszelkie zagospodarowanie, 
zabudowę oraz urządzenia służące do odprowadzania ścieków, dostarczania wody, ciepła, 
energii elektrycznej, gazu, umożliwiające wymianę informacji niezbędne dla prawidłowego 
zaspokajania potrzeb ludności; 

3)przepisy odrębne – należy przez to rozumieć inne obowiązujące przepisy prawa poza niniejszą 
uchwałą; 

4)powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię liczoną po zewnętrznym 
obrysie budynku; 

5)powierzchnia całkowita - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 
kondygnacji, w tym piwnicy po obrysie zewnętrznym ścian wraz ze wszystkimi obiektami 
takimi jak: tarasy, balkony, zjazdy do garażu, schody zewnętrzne, podcienie; 

6)przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia 
terenu, który przeważa na danym terenie; 

7)przeznaczenie dopuszczalne - należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia 
terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia podstawowe przeznaczenie terenu i z nim nie 
koliduje; 

8)symbol terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie graficzne złożone z oznaczenia cyfrowo-
literowego; 

9)teren – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym; 

10)usługi uciążliwe – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które powodują 
ponadnormatywne oddziaływania w emisji substancji i energii oraz będące przedsięwzięciami 
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięciami mogącymi 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11)nauka – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów nauki, 
w tym centrów badawczo-rozwojowych, laboratoriów, wzorcowni, narzędziowni, 
z dopuszczeniem lokali funkcyjnych służących bezpośrednio funkcji podstawowej wraz 
z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury; 

12)obsługa firm i klienta - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację biur: 
związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami, w tym 
naukowymi i pracami rozwojowymi; 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., wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi 
urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury; 
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13)finanse – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów 
związanych z pośrednictwem finansowym – działalność banków, domów maklerskich, 
instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży 
ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-
rentowymi, itp., wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi 
urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury; 

14)gastronomia - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność restauracji, 
kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak 
kluby bilardowe, kręgielnie, itp., wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi 
i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz 
obiektami małej architektury; 

15)handel detaliczny - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów 
związanych ze sprzedażą detaliczną towarów o maksymalnej powierzchni sprzedaży 200m2 , 
z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, 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 video, itp., wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi 
i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz 
obiektami małej architektury; 

16)obiekt usługowo-handlowy – obiekt o funkcji innej niż: wypoczynek, obsługa firm i klienta, 
obsługa pojazdów samochodowych, finanse, gastronomia, kultura, usługi zdrowia i opieki 
społecznej i turystyka; w którym min. jedna niepodzielna część przeznaczona pod funkcję 
handlową przekracza 100 m2 powierzchni sprzedażowej lub suma wszystkich części 
przeznaczonych pod funkcję handlową zajmuje do 200 m2 powierzchni sprzedażowej, przy 
czym na jednej kondygnacji budynku nie może znajdować się więcej niż 100m2 powierzchni 
sprzedażowej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów o różnym sposobie zagospodarowania 

wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem 
planu: 
1)teren usług oznaczony symbolem 1U; 
2)teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem 1KDW. 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w granicach 
obszaru objętego niniejszym planem: 
1)zabrania się realizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 
2)ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych 

oraz z płyt blaszanych z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej 
niż 60 cm; 

3)wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w 
szczególności obiekty obsługi technicznej można realizować na każdym terenie w sposób 
zgodny z ustaleniami planu, przepisami odrębnymi i zasadami współżycia społecznego. 
§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują 

następujące ustalenia: 
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1)wprowadza się całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; 

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

3)ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez: 
a) nakaz odprowadzania i podczyszczania ścieków i wód opadowych na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych, 
b) zakaz składowania wszelkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych w granicach 

obszaru objętego niniejszym planem miejscowym; 
4)przed podjęciem działalności inwestycyjnej ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej 

z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, 
a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie; 

5)ustala się obowiązek ochrony przed hałasem poprzez określenie dopuszczalnych poziomów 
hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi. 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, obowiązują następujące ustalenia: 
1)wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z wykonywaniem robót ziemnych wymagają 

pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o terminie ich rozpoczęcia i zakończenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem; 

2)w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych 
prac wykopaliskowych na koszt inwestora, za zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
§ 8. Ustala się, że w granicach obszaru objętego niniejszym planem nie występują obszary 

przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów odrębnych. 
§ 9. Ustala się zasady dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

zgodnie z przepisami szczegółowymi dla poszczególnych terenów. 
§ 10. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości w terenach 

przeznaczonych pod zainwestowanie: 
1)w granicach obszaru objętego niniejszym planem nie wskazuje się terenów przewidzianych do 

scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)warunki podziału nieruchomości zgodnie z przepisami szczegółowymi; 
3)ograniczenia podziałów nieruchomości nie dotyczą warunków wydzielenia nieruchomości na 

cele obiektów infrastruktury technicznej, dróg oraz dojazdów i dojść koniecznych, a także 
podziałów na powiększenie działki sąsiedniej. 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, obowiązują następujące ustalenia: 
1)część obszaru objętego niniejszym planem położona jest w granicach obszarów zagrożonych 

zalaniem wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie występowania Q1% na których 
zabrania się: 



Id: HHNJG-WEGWK-CLOXQ-HVOFQ-VCFXL. Podpisany Strona 5

a) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, 

b) gromadzenia ścieków (z wyłączeniem przepompowni ścieków), odchodów zwierzęcych, 
środków chemicznych a także innych materiałów które mogą zanieczyścić wody, 

c) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich 
składowania. 

2)w odległości 3 m od linii rozgraniczającej z działką numer 165 (rów melioracyjny) dopuszcza 
się zagospodarowanie wyłącznie zielenią niską, z zakazem lokalizowania wszelkiej zabudowy 
oraz ogrodzeń, w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez odpowiednie służby, prac 
konserwacyjno-remontowych. 
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 

obowiązują następujące ustalenia: 
1)dostępność komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 1U zapewniona poprzez drogę 

wewnętrzną oznaczoną symbolem 1KDW wchodzącą w ciąg powiązań lokalnych z drogą 
publiczną powiatową położoną poza obszarem objętym niniejszym planem; 

2)w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
technicznej nie związanej z drogą, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3)dopuszcza się wydzielenie nowych dróg wewnętrznych pod warunkiem spełnienia 
następujących wymagań: 
a) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających - 7m, 
b) realizacja zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przeciw pożarowej, w tym 

realizacja placów do zawracania, 
c) drogi wewnętrzne należy 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; 

e) w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej należy, w zależności od potrzeb 
lokalizować chodniki i/lub ścieżki rowerowe, 

f) ewentualne włączenia komunikacyjne należy realizować na warunkach zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, 
obowiązują następujące ustalenia: 
1)dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów infrastruktury technicznej, 

w tym zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej; 
2)w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z rozdzielczej sieci wodociągowej 
z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, 

b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach 
rozgraniczających dróg, 
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c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci 
wodociągowej, 

d) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach 
inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3 /dobę. 

3)w zakresie odprowadzenia ścieków: 
a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem 

kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci kanalizacyjnej, 
b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą 

sieci kanalizacyjnej; 
4)w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się zaopatrzenie budynków w energię 

elektryczną z sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 
5)w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) w przypadku realizacji sieci gazowych na obszarze objętym planem ustala się możliwość 
wykonania przyłączy na warunkach określonych przez zarządcę sieci gazowej, 

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny; 
6)w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych 

o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 
7)w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

a) ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania 
na warunkach określonych przez zarządcę sieci, 

b) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód 
opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach w granicach własnej 
nieruchomości; 

8)w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
§ 14. 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 terenu oznaczonego symbolem 1U na 30%; 
2)dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW na 1%. 

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe. 

§ 15. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U: 
1)przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - usługi z zakresu: nauki, obsługi firm i klienta, 
b) przeznaczenie dopuszczalne - usługi z zakresu: finansów, gastronomii, handlu 

detalicznego; 
2)wprowadza się całkowity zakaz: 

a) lokalizowania usług uciążliwych, 
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b) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej lub 
produkcyjnej, a w szczególności zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa 
płynne i inne substancje niebezpieczne za wyjątkiem gazu rozprowadzanego podziemną 
siecią gazową bezpośrednio do odbiorców, 

c) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości 
spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód 
gruntowych oraz powierzchniowych, 

d) lokalizowania działalności związanych z obsługą i naprawami pojazdów mechanicznych: 
blacharskimi, lakierniczymi, wulkanizacyjnymi, demontażem pojazdów itp., 

e) lokalizowania działalności związanych z recyklingiem, skupem i składowaniem surowców 
wtórnych, składami opału, magazynami: środków trujących, paliw płynnych, materiałów 
łatwopalnych itp., 

f) lokalizowania działalności związanych z przetwórstwem rolno – spożywczym, spalarnią, 
itp., 

g) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem 
tymczasowego wykorzystywania do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej lub 
zagospodarowania w formie terenów zieleni, do czasu realizacji niniejszego planu - 
lokalizowanie obiektów tymczasowych możliwe jest jedynie w obrębie działki budowlanej, 
na której realizowana jest inwestycja docelowa w czasie ważności pozwolenia na budowę; 

3)zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, dla zabudowy kubaturowej, zgodnie z rysunkiem planu 

w odległości: 
- 6 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 1KDW, 
- 4 m od linii rozgraniczającej - od strony północnej i zachodniej, 
- 10 m od linii rozgraniczającej z rowem melioracyjnym - od strony południowej, 

b) lokalizacja zabudowy musi być zgodna z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej i innymi przepisami odrębnymi w zakresie sytuowania budynków, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej 30%, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 60% powierzchni 

działki budowlanej, 
e) maksymalna wysokość zabudowy 22 m, 
f) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych, 
g) zasady i warunki podziału nieruchomości - minimalna powierzchnia nowowydzielanej 

działki budowlanej – 2000 m2 ; 
4)zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) obsługa komunikacyjna - ustala się obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem 1KDW, 

b) warunki parkingowe - ustala się: 
- nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 
6m2 do 20m2 , 
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- następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyżej 20m2 do 50m2 , 

- każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 powierzchni 
całkowitej usług, 

- w przypadku realizacji obiektów usługowo – handlowych o powierzchni sprzedażowej 
przekraczającej 100 m2 , powierzchnia parkingów powinna być dwukrotnie większa od 
powierzchni sprzedażowej. 

5)zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - na warunkach określonych w §13; 
6)tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem. 
§ 16. Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDW: 

1)przeznaczenie terenu – droga wewnętrzna; 
2)zasady zagospodarowania terenu – szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 
3)zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - na warunkach określonych w §13; 
4)tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - ustala się zakaz 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem 
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem. 
§ 17. Traci moc uchwała Nr XVIII/213/03 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 listopada 2003r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-
zachodniej części obrębu Ślęza - obszar "A" (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 17 z dnia 29 
stycznia 2004r. poz. 350) na obszarze objętym planem. 

§ 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. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Kobierzyce 

mgr Czesław Czerwiec
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