
RADA  GMINY  KOBIERZYCE

UCHWAŁA Nr XXI/266/08
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 11 czerwca 2008 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej

części obrębu Chrzanów.

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 Rady Gminy Kobierzyce Nr VII/73/07 z dnia 20 marca 2007r. 
oraz  po  stwierdzeniu  zgodności  ze  „Zmianą  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/70/07 
z dnia 20 marca 2007r. - Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala  się  zmianę  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 
położonego w północno-środkowej części obrębu Chrzanów.

§ 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 
infrastruktury 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 zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem.

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 
powinna 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 
podstawowym,  ograniczony  liniami  rozgraniczającymi,  oznaczony  symbolem 
literowym, o którym mowa w §3 ust.1 pkt 4.

§ 5.
Dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi ustala się:

1) oznaczonego na rysunku planu symbolem: RU-1:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny lokalizacji  obiektów i urządzeń, służących 

bezpośrednio  obsłudze  produkcji  rolnej  z  wykluczeniem  wielkotowarowych 
gospodarstw rolnych,

b) przeznaczenie uzupełniające:
- urządzenia komunikacji - drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,
- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;

2) oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem:  KDD-1,  przeznaczenie  podstawowe: 
droga dojazdowa.

§ 6.
W granicach terenu objętego planem nie występują obszary wymagające określenia zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 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 nie powodujący ponadnormatywnej 
emisji gazów lub pyłów do atmosfery,

3) zakazuje  się  odprowadzania  nieczyszczonych  ścieków do gruntu,  wód gruntowych 
oraz powierzchniowych,

4) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych.

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

1) W razie zamierzeń inwestycyjnych w zakresie robót ziemnych na przedmiotowym 
obszarze  Inwestor  zobowiązany jest  do pisemnego powiadomienia  Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac 
ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,

2) W przypadku  wystąpienia  zabytków  i  obiektów  archeologicznych  wymagane  jest 
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podjęcie  ratowniczych  badań  wykopaliskowych,  za  pozwoleniem  Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 9.
Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  KDD-1  i  stanowiącym  obszar 
przestrzeni  publicznej,  określa  się  następujące  wymagania  wynikające  z  potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej:

1) zakazuje się umieszczania obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych i zieleni, nośników reklamowych oraz 
prowadzenie  sieci  infrastruktury  technicznej  w  formie  nie  kolidującej  z 
przeznaczeniem podstawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się: 
dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem RU-1 ustala się:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 
KDD-1,

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%,
3) co  najmniej  20%  powierzchni  działki  należy  urządzić  jako  powierzchnię  terenu 

biologicznie czynnego,
4) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie 

może przekraczać 12 m,
5) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych,
6) inwestor zobowiązany jest 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 

użytkowej od 21m2 do 50m2,
− każde następne 2 miejsca postojowe  dla usług wprowadzonych na każde 50m2 

powierzchni użytkowej,
7) ustala  się  zakaz  wprowadzania  zwartych  ogrodzeń  oraz  ogrodzeń  wykonanych  

z  prefabrykatów  betonowych,  przy  czym  dopuszcza  się  wykonanie  podmurówki  
o wysokości nie większej niż 60 cm z elementów prefabrykowanych.

§ 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 dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem RU-1 ustala się:

1) minimalną  wielkość  nowo  wydzielanej  działki,  na  której  ma  być  lokalizowana 
zabudowa na: 2000 m2,

2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w lit. a, o nie 
więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:
- w granicach  działki  istniejącej  przed  wejściem  w  życie  planu  dopuszcza  się 

wydzielenie tylko jednej takiej działki,
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- w przypadku wydzielania z działki o powierzchni, o której mowa w lit. a terenu 
przeznaczonego  pod  publiczną  infrastrukturę  techniczną,  np.  trafostację, 
przepompownię ścieków, itp.,

3) ustalenia o których mowa w pkt. 1) nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod 
infrastrukturę techniczną,

4) możliwość  dokonywania  scalania  i  wtórnego  podziału  działek  przy  zachowaniu 
minimalnej powierzchni działek określonych w pkt 1).

§ 13.
1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny, dla których wymagane jest 

określenie  sposobów  i  terminów  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzania  i 
użytkowania terenów.

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 14.
Infrastruktura techniczna:

1) Sieć wodociągowa:
a) zaopatrzenie  terenów  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 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 terenach 

inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 
m3/dobę.

2) 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,
d) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę:

− Szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne – obowiązuje 
systematyczny wywóz nieczystości płynnych do punktu zlewnego oczyszczalni 
ścieków przez specjalistyczny zakład będący gminną jednostka organizacyjną 
lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości 
płynnych.

− Indywidualnych  systemów oczyszczania  ścieków bytowych  pod  warunkiem 
uzyskania zgody stosownych organów.

3) Energia elektryczna: zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych 
przez dysponenta sieci.

4) Wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania na 
warunkach  określonych  przez  zarządcę  sieci,  alternatywnie  odprowadzenie  wód 
opadowych  do  gruntu  lub  magazynowanie  w  zbiornikach  na  terenie  własnym 
inwestora.

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

6) Dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.
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7) Przed  przystąpieniem do prac  w obrębie  sieci  urządzeń  melioracji  szczegółowych 
należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy.

8) Obowiązek  uzgodnienia  prac  kolidujących  z  urządzeniami  melioracyjnymi 
z administratorem tych sieci.

9) Dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny 
planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez operatora sieci.

10) Realizacja lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie 
energii elektrycznej do celów grzewczych.

11) Stosowanie  urządzeń  grzewczych  o  wysokiej  sprawności  i  niskim  stopniu  emisji 
zanieczyszczeń.

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

§ 15.
Określa się następujący układ komunikacyjny:

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

technicznej  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 szerokość w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem: KDD-1 – 10 m.

§ 16.
Ustala się stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 
36 ust.4:

1) w wysokości 1% dla terenu oznaczonego symbolem: KDD-1,
2) w wysokości 30% dla terenu oznaczonego symbolem: RU-1.

§ 17.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 18.
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 XXI/266/08

Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 11 czerwca 2008r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

obszaru położonego w północno-środkowej
części obrębu Chrzanów.

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas 

wyłożenia  do  publicznego  wglądu  Rada  Gminy  Kobierzyce  nie  dokonuje  rozstrzygnięć 

wynikających  z  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i 

zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80  z  2003r.,  poz.  717,  z  późniejszymi 

zmianami).
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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XXI/266/08

Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 11 czerwca 2008r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH
W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBSZARU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNO-ŚRODKOWEJ
CZĘŚCI OBRĘBU CHRZANÓW, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Zgodnie  z  ustaleniami  planu  zawartymi  w  treści  uchwały  nie  przewiduje  się 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 

gminy.
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