
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/278/18 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 25 maja 2018 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w obrębie Jaskulin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130 ) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, 1566) oraz w nawiązaniu do uchwały  

Rady Gminy Dobromierz nr XXXII/200/17 z dnia 26 maja 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Jaskulin, po stwierdzeniu, że plan 

nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz, 

Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar, 

przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2. 

3. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 3. 

§ 3. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla wszystkich terenów. 

§ 4. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 

przeznaczenia podstawowego; 

2) przeznaczenie podstawowe – jest to część przeznaczenia terenu, która przeważa na danym terenie 

wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi; 

3) przeznaczenie uzupełniające – rodzaje przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełniają  

lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia lub określona odległość w tekście planu wyznaczająca 

dopuszczalne zbliżenie budynków w przypadkach ich budowy z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy  

lub nadbudowy; 

5) zabudowa usługowa - budynki usługowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, z zakresu: 
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a) pośrednictwa finansowego, działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą 

finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanych 

z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, 

b) gastronomi - działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni oraz placówek 

gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie, 

c) handlu detalicznego - działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów w tym obiektów 

wystawienniczo-targowych, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, 

d) niepublicznych usług oświaty – działalność związaną z prowadzeniem niepublicznych szkół 

podstawowych, przedszkoli, żłobków, świetlic, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, 

w tym kursy i szkolenia, 

e) obsługa firm i klienta - tereny przeznaczone pod lokalizację biur związanych z obsługą nieruchomości, 

wynajęciem specjalistów, badaniami, 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, 

f) turystyka – tereny przeznaczone pod działalność hoteli, moteli, domów wycieczkowych, schronisk 

młodzieżowych, 

g) niepubliczne usługi zdrowia i opieki społecznej – tereny przeznaczone pod niepubliczną działalność 

przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji 

leczniczej, szkół rodzenia, 

h) usługi drobne – tereny przeznaczone pod: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, zegarmistrzowskie, naprawę 

artykułów użytku osobistego i użytku domowego oraz sprzętu elektronicznego, studia wizażu 

i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, usługi szewskie, krawieckie, rymarskie, 

fotograficzne, introligatorskie, poligraficzne, jubilerskie, lutnicze, pralnicze, wynajem i wypożyczanie, 

wypożyczalnie; 

6) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zajęta przez budynek w stanie wykończonym wyznaczona przez 

rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu, do której nie wlicza się: 

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, 

b) powierzchni elementów drugorzędnych takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, 

markizy, 

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze takie jak: szklarnie, altany. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi. 

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

planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania; 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) strefy obserwacji archeologicznej: 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny  

lub wynikają z przepisów odrębnych. 

Rozdział 2. 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 6. W zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące ochronie 

i kształtowaniu ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w rozdziale 3. 
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§ 7. W zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska i przyrody ustala się: 

1) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na terenie nie może powodować ponadnormatywnego 

obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny; 

2) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wartości określonych w przepisach 

odrębnych: dla terenów oznaczonych symbolami MW/U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych. 

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

się: 

1) strefę obserwacji archeologicznej, w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane  

jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) wszelkie przedmioty pozyskane w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko,  

co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 9. Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się. 

§ 10. Wymagań w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń  

w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie ustala się. 

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej ustala się: 

1) dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu na wszystkich terenach pod warunkiem zgodności z przepisami 

odrębnymi; 

2) dopuszcza się prowadzenie przewodów infrastruktury technicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg; 

3) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu. 

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia ustala się: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej; 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych: 

a) odprowadzenie ścieków komunalnych siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) dopuszcza się urządzenia indywidualnego gromadzenia i oczyszczania ścieków, 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód opadowych 

i roztopowych z połaci dachowych i terenów utwardzonych w obrębie posesji, 

c) usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji określonych w przepisach odrębnych, przed ich 

wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania, 

zlokalizowanych na terenie własnym inwestora; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci 

elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - zaopatrzenie w ciepło z lokalnych i indywidualnych źródeł 

ciepła; 

7) w zakresie zaopatrzenia w sieć teletechniczną - z istniejącej sieci telekomunikacyjnej; 

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych. 
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§ 12. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych ustala się: 

1) tereny górnicze nie występują na obszarze objętym planem; 

2) tereny szczególnego zagrożenia powodzią nie występują na obszarze objętym planem; 

3) tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych nie występują na obszarze objętym planem. 

§ 13. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania. 

§ 14. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ze względu na brak 

potrzeby takiego ustalenia. 

Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MW/U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia: 

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale od 0 do 2,0, 

b) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 90% powierzchni działki, 

c) co najmniej 10% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, 

d) wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m, 

e) dachy strome dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 

35°- 45°, kryte dachówką ceramiczną matową w kolorze ceglastym, 

f) dopuszcza się świetliki i lukarny, 

g) na elewacjach wymóg stosowania pastelowych rozbielonych barw i matowych powierzchni, 

h) liczba miejsc do parkowania na parkingach terenowych i wbudowanych nie może być mniejsza  

niż 2 stanowiska dla zabudowy usługowej lub 1 miejsce na 1 mieszkanie w tym miejsca przeznaczone  

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów 

odrębnych; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości od 4 m do 16 m od granicy opracowania. 

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - 

dopuszcza się rozbudowę budynków istniejących, których lokalizacja nie spełnia wymagań dotyczących 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, o których mowa w pkt. 2, pod warunkiem zachowania odległości  

od drogi nie mniejszej, niż dotychczasowa. 

Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

A. Luks
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/278/18 

Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2018 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/278/18 

Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2018 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/278/18 

Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2018 r. 
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