
UCHWAŁA NR XXXI/587/2021 
RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru drogi publicznej 
położonej w północno-wschodniej części obrębu Tyniec nad Ślęzą 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., 
poz. 1372) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) w związku z uchwałą Nr X/206/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 
21 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru drogi publicznej położonej w północno-wschodniej części obrębu Tyniec nad Ślęzą 
oraz po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kobierzyce uchwalonego przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą Nr XXI/413/2020 
z dnia 21 sierpnia 2020r., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru drogi publicznej położonej 
w północno-wschodniej części obrębu Tyniec nad Ślęzą, zwany dalej planem, który obejmuje obszar 
przedstawiony na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały. 

3. 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, stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych 
w pkt od 1 do 9, w planie nie określa się: 

1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

2) zasad kształtowania krajobrazu; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej 
intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby 
miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów; 

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa; 

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

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji; 

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

§ 2. 1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu – funkcja wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwa do 
realizacji na danym terenie oraz na poszczególnych działkach budowlanych; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 59D5B30A-E8C8-42FB-908E-AFD8B8B3C288. Podpisany Strona 1



2) teren – obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem - zgodnie 
z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. 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) symbol określający podstawowe przeznaczenia terenu. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne nie są obowiązującymi ustaleniami planu i mają charakter informacyjny. 

Rozdział 2. 
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 4. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następujące 
ustalenia: ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której negatywne oddziaływanie 
może przekroczyć granice nieruchomości. 

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

1) minimalne powierzchnie działek – 10m2; 

2) minimalne szerokości frontów działek 2m; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 600 do 
1200. 

§ 6. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, obowiązują następujące ustalenia: dopuszcza się etapowanie inwestycji przy realizacji dróg. 

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia ustala się: dopuszcza się lokalizację 
dystrybucyjnej infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem, niezbędnej dla obsługi terenu, pod 
warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi. 

§ 7. 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, dla 
wszystkich terenów objętych planem, na 30%. 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe dla terenu 

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się przeznaczenie podstawowe: 
droga publiczna klasy D-dojazdowej. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie 
z rysunkiem planu: 0-15m. 

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kobierzyce 

 
 

mgr Henryk Łoposzko 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/587/2021 

Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru drogi publicznej  

położonej w północno-wschodniej części obrębu Tyniec nad Ślęzą 

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. 
z 2021r. poz. 741 ze zm.).
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/587/2021 

Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI 

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

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru drogi publicznej 
położonej w północno-wschodniej części obrębu Tyniec nad Ślęzą, nie wystąpią inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy.
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Uzasadnienie 

1.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru drogi publicznej położonej 
w północno-wschodniej części obrębu Tyniec nad Ślęzą sporządzony został na podstawie uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia planu  nr X/206/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

2.Celem opracowania planu jest realizacja polityki przestrzennej dla przedmiotowego fragmentu wsi 
wyrażonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce”. 

3.Projekt planu opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
przeszedł procedurę planistyczną określoną w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.). 

4.Plan uwzględnia w szczególności: 

1)Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury dostosowane zostały do istniejącego 
sposobu zagospodarowania zarówno w warstwie funkcjonalnej przeznaczenia terenów jak i w warstwie 
dotyczącej parametrów zabudowy. Uwzględniono wykształconą zwartą strukturę funkcjonalno-przestrzenną 
wsi oraz dążono do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego. 

2)Wyznaczając teren pod drogę publiczną uwzględniono walory architektoniczne i krajobrazowe wsi 
Tyniec nad Ślęzą rozszerzając istniejące tereny zurbanizowane na zasadach kontynuacji. Jednocześnie 
nie wprowadzono elementów dysharmonizujących ukształtowany krajobraz. 

3)W zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych 
w obszarze objętym planem uwzględniono fakt, że obszar wsi jest skanalizowany i w maksymalny możliwy 
sposób chronione są zasoby wodne przed zanieczyszczeniami pochodzenia komunalnego. Teren 
przeznaczony pod zainwestowanie wymagał zgody na wyłączenie z użytkowania rolnego, natomiast 
nie wymagał zgody na wyłączenie z użytkowania leśnego. 

4)Ustalenia planu uwzględniają wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 

5)Ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych. 

6)Projekt planu uwzględnia zarówno walory ekonomiczne przestrzeni obszaru objętego planem jak 
i prawo własności, a także potrzeby interesu publicznego. Przy kreowaniu przestrzeni, kierowano się przede 
wszystkim zasadą kontynuacji zabudowy z uwzględnieniem obszarów wyposażonych w infrastrukturę 
techniczną, w tym także dostępności do publicznego transportu zbiorowego oraz w maksymalnym stopniu 
uwzględniając prawo własności przede wszystkim poprzez utrzymanie istniejących funkcji terenów oraz 
partycypację społeczną w trakcie sporządzania projektu planu. 

7)Z uwagi na wyposażenie obszaru wsi Tyniec nad Ślęzą w niezbędną infrastrukturę techniczną, ustalenia 
planu nie generują konieczności budowy nowych sieci infrastrukturalnych związanym z realizacją ustaleń 
planu, jednocześnie ustalenia dopuszczają wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji infrastruktury 
technicznej. 

Plan uwzględnia także pozostałe wymagania wynikające z art. 1 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą, w sposób odpowiadający przedmiotowi planu. 

5.Wpływ ustaleń planu, na finanse publiczne, w tym budżet gminy: 

1)Z wyliczeń zawartych w prognozie skutków finansowych opracowanej zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy 
wynika, że uchwalenie planu miejscowego nie będzie obciążeniem dla gminy. 

2)W przypadku niniejszego projektu planu miejscowego nie zachodzi konieczność poniesienia 
znaczących nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej wokół terenów 
zurbanizowanych. 

6.Sporządzenie planu nie wynika z analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, lecz z bieżącej potrzeby wprowadzenia zmiany w przeznaczeniu terenu, 
wynikającej z zamierzenia inwestycyjnego Gminy polegającym na lokalizacji terenu pod drogę publiczną. 
Zmiana przeznaczenia terenu w mpzp jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
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Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu ww. planu miejscowego przeprowadzono 
zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt. 11, 12 ustawy zapewniono odpowiedni udział społeczeństwa w pracach nad 
planem, z zachowaniem jawności i przejrzystości procedur planistycznych. 

Sporządzona do projektu planu prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze wykazała, że 
realizacja ustaleń planu nie przyczyni się do powstania znaczących uciążliwych źródeł oddziaływania na 
środowisko w stosunku do stanu istniejącego. 

Projekt planu po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej oraz 
wymaganych opinii i uzgodnień został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 22 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r. 

W dniu 8 lipca 2021 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu. 

W wyniku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi do projektu planu oraz 
nie wpłynęły uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. 

W związku z uchwaleniem planu miejscowego nie wystąpią inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr 
XXI/413/2020 z dnia 21 sierpnia 2020r. 

Do ww. uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części: 

–rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

–rozstrzygnięcie Rady Gminy Kobierzyce o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych 
w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

–rozstrzygnięcie Rady Gminy Kobierzyce o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 17 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zaistniały przesłanki do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru drogi publicznej położonej w północno-wschodniej części obrębu Tyniec nad Ślęzą przez Radę 
Gminy Kobierzyce.
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