
 

 

UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 

RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY III 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz w związku z uchwałą  

nr VI/VII/56/11 Rady Gminy Wisznia Mała, z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Psary 

o nazwie MPZP PSARY III Rada Gminy Wisznia Mała uchwala co następuje:  

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE  

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 

Psary o nazwie MPZP PSARY III, zwany dalej planem, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na 

rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Załącznikami do planu są:  

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 będący integralną częścią 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 zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:  

1) plan – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;  

2) linia rozgraniczająca – linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu  

lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) teren – obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;  

4) przeznaczenie terenu – jedyne możliwe przeznaczenie będące formą zagospodarowania terenu oraz 

obiektów z nim związanych;  

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której elewacja nie przekroczy od 

strony określonej w planie miejscowym po zewnętrznym obrysie ściany projektowanego budynku, przy 

czym powyższa zasada nie dotyczy:  

a) urządzeń infrastruktury technicznej,  
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b) części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią  

c) takich części budynku wystających przed elewację jak: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu 

oraz innych części budynku pod warunkiem, że powyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej niż  

3,5 m i jednocześnie nie przekroczą określonej w planie miejscowym linii zabudowy o więcej niż 2 m  

d) schodów do budynku, pochylni itp., dla których dopuszcza się odstępstwo maksymalnie 1,2 m  

e) istniejących budynków, które przekraczają wskazaną na rysunku planu miejscowego linię zabudowy, 

przy czym dla takich obiektów obowiązują następujące ustalenia:  dopuszcza się przebudowę oraz 

nadbudowę z zachowaniem dotychczasowej linii zabudowy, w przypadku rozbudowy, szerokość 

elewacji wzdłuż dotychczasowej linii zabudowy nie powiększy się o więcej niż 10% dotychczasowej 

szerokości, w przypadku konieczności rozbudowy elewacji o więcej niż 10%, należy zachować linię 

zabudowy określoną w niniejszym planie miejscowym; 

6) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;  

7) powierzchnia całkowita zabudowy – suma powierzchni terenu zajętych przez wszystkie budynki w stanie 

wykończonym, liczona w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m;  

8) urządzenia towarzyszące – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, 

urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, 

małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym, oraz inne obiekty i urządzenia 

pełniące służebną rolę wobec funkcji określonej w przeznaczeniu podstawowym;  

9) uchwała – niniejsza uchwała. 

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objętego planem tożsama z granicą strefy ochrony konserwatorskiej zabytków 

archeologicznych;  

2) linie rozgraniczające;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) przeznaczenia terenu wraz z ich symbolami;  

5) granica strefy ograniczonej wysokości obiektów budowlanych. 

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenu − usługi − przez co rozumie się tereny, na którym zlokalizowano 

obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i świadczenia usług w tym handlu o powierzchni 

sprzedaży nieprzekraczającej 2000 m², gastronomii, usług turystyki i odnowy biologicznej, działalności 

biurowej i administracji, usług informatycznych i łączności, wystawienniczej i targowej, usług związanych 

z obsługą motoryzacji i transportu, wraz z zielenią, urządzeniami towarzyszącymi i jednym lokalem 

mieszkalnym, oznaczone na rysunku planu symbolem U.  

§ 5. Na obszarze objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia 

opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%. 

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy  

§ 6. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, obowiązuje 

nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu.  

§ 7. 1. Ustala się strefę ograniczonej wysokości obiektów budowlanych oznaczoną na rysunku planu.  

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, niezależnie od ustaleń działu II obowiązuje wysokość obiektów 

budowlanych nie większa niż 163 m n.p.m. 

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska  

§ 8. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony 

środowiska obowiązują następujące ustalenia: działalność usługowa i składowa nie może powodować 

uciążliwości na terenach sąsiednich. 
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Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem, z uwagi na domniemanie zawartości reliktów archeologicznych  

(w sąsiedztwie nagromadzenia udokumentowanych stanowisk archeologicznych, a także w obszarze wsi 

o metryce średniowiecznej), wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, 

oznaczoną na rysunku planu.  

2. W strefie o której mowa w ust. 1 wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi 

infrastruktury technicznej obowiązuje:  

1) dostawa wody z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  

2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;  

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych 

w granicach działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych na terenie działki, do kanalizacji 

deszczowej lub do wód;  

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych;  

5) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3;  

6) stosowanie do indywidualnych celów grzewczych paliw płynnych i gazowych lub paliw stałych o niskim 

zasiarczeniu;  

7) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub cieplnej, z wyłączeniem elektrowni 

wiatrowych; 

2. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi 

infrastruktury technicznej dopuszcza się:  

1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania sieci wodociągowej, dopuszcza się indywidualne ujęcia wody;  

2) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników 

bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków;  

3) lokalizowanie indywidualnych zbiorników na gaz płynny; 

3. Na obszarze objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje dla 

budynków usługowych a także powierzchni przeznaczonych pod usługi, urządzenie nie mniej niż 2 miejsc 

postojowych na 500 m² powierzchni użytkowej budynku. 

DZIAŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1U, ustala się przeznaczenie: tereny usług.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  

1) wysokość budynku nie większa niż 12 m;  

2) dachy o kącie nachylenia połaci nie większym niż 45°. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 

przestrzennego obowiązuje:  

1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,1 i nie większa niż 0,8;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

obowiązuje:  

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m²;  

2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 24 m;  

3) kąt położenia granic bocznych działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie 

większy niż 115°;  

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod tereny infrastruktury 

technicznej (stacje transformatorowe) i drogi wewnętrzne. 
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DZIAŁ III 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.  

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Ottenbreit 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/ 

/XXIV/202/12 Rady Gminy Wisznia Mała  

z dnia 28 listopada 2012 r.  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/ 

/XXIV/202/12 Rady Gminy Wisznia Mała  

z dnia 28 listopada 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Gminy Wisznia Małą stwierdza, że w terminie o którym jest mowa 

w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi. 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/ 

/XXIV/202/12 Rady Gminy Wisznia Mała  

z dnia 28 listopada 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Gminy Wisznia Mała stwierdza, że:  

Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY III nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy. 
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