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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA NR ..................../2021 

RADY GMINY DZIERŻONIÓW 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn. 

 

Na podstawie: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) a także w związku 

z uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów Nr XXIX/215/21 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżo-

niów - obręb Tuszyn, Rada Gminy Dzierżoniów, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń zmiany Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów część III w ob-

rębie Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica i Jędrzejowice, przyjętej Uchwałą Nr LIII/349/18 Rady Gminy 

Dzierżoniów z dnia 27 września 2018 r., Rada Gminy Dzierżoniów uchwala co następuje: 

 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - 

obręb Tuszyn dotyczy części tekstowej Uchwały Nr XI/73/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 

sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn, opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 9.09.2019 r., poz. 5465, w granicach określonych w uchwale XXIX/215/21 z dnia 25 lutego 2021 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn. 

§ 2. 1. §4 ust. 11 pkt 3 uchwały Nr XI/73/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

otrzymuje brzmienie: 

„3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) gabaryty budynków: 

– maksymalna wysokość elewacji - 12 m, 

– maksymalna szerokość elewacji - 60 m, 

b) parametry dachu: dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci oraz rodzaj i kolor pokrycia 

dachowego, w tym dach kolebkowy, 

c) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 60% działki, 
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d) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% powierzchni działki budowlanej, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 - 0,60, 

f) ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

– dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych innych niż budynki o maksymalnej wysokości 4,5 

m oraz o powierzchni maksymalnie 12 m2, w tym tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 

– dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych o maksymalnej wysokości 6 m, 

– dopuszcza się lokalizację zieleni w formie skwerów, szpalerów zieleni oraz w formie pojedynczych 

drzew i krzewów.” 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

4. Dane przestrzenne tworzone dla planu stanowią załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Dzierżoniów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr ……………………  

Rady Gminy Dzierżoniów  

z dnia ……………………………. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn  

podczas wyłożenia do publicznego wglądu 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr ……………………  

Rady Gminy Dzierżoniów  

z dnia ……………………………. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR ....................  

RADY GMINY DZIERŻONIÓW 

z dnia ..............................  

sporządzone zgodnie z wymogami art. 15 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

1. Cele przystąpienia do sporządzenia projektu planu. 

Projekt zmiany planu jest realizacją Uchwały XXIX/215/21 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 

25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn. Zmiana planu stanowi fragmentaryczną 

zmianę części tekstowej Uchwały Nr XI/73/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzier-

żoniów - obręb Tuszyn, opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.09.2019 r., 

poz. 5465, zwanej dalej obowiązującym planem miejscowym, w granicach terenu oznaczonego symbo-

lem „US 1.1”. Teren ten stanowi grunt należący do Gminy. 

 

2. Główne ustalenia projektu planu, w tym dotyczące sposobów realizacji wymogów wynikających 

z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Celem projektu zmiany planu jest modyfikacji ustaleń obowiązującego planu miejscowego w 

zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu oznaczonego sym-

bolem „US 1.1” w związku z inwestycją Gminy Dzierżoniów polegającą na budowie obiektu sporto-

wego w granicach ww. terenu. Z tego też względu zmianie ulegają ustalenia §4 ust. 11 pkt 3 obowiązu-

jącego planu miejscowego. Zakres wprowadzanych zmian stanowi więc niewielką modyfikację ustaleń 

obowiązującego planu miejscowego i ogranicza się jedynie do terenu „US 1.1”. Zmiana planu dotyczy 

wyłącznie części tekstowej uchwały, a zatem część graficzna obowiązującego planu miejscowego nie 

ulegnie zmianie.   

 Regulacje zawarte w projekcie zmiany planu nie naruszają ustaleń obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów. 

 Z uwagi na charakter i zakres wprowadzanych zmian uwzględniono wymagania ładu przestrzen-

nego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez określenie ta-

kich zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, aby nowe zainwesto-

wanie - w uporządkowanych relacjach – uwzględniało wszelkie występujące uwarunkowania i wyma-

gania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Ponadto: 
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) zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany miejscowego planu, w tym 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej m.in. poprzez obwieszczenie i ogłoszenie o 

przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu w sposób przewidziany przez ustawę o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym o możliwości składania wniosków - w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami; 

) zachowano jawności i przejrzystości procedur planistycznych m.in. poprzez: 

a) odpowiednie informowanie – zgodnie z obowiązującymi przepisami – o prowadzonej 

procedurze sporządzania projektu zmiany planu, 

b) zapewnienie możliwości udostępnienie zainteresowanym – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – dokumentacji sprawy. 

3. Odniesienie do innych regulacji dotyczących uzasadnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3.1. Zgodność projektu zmiany planu miejscowego z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Ustalenia projektu zmiany planu są zgodne z wynikami analizy zawartej w „Analizie zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Dzierżoniów aktualizacja 2019” opracowanej w 2019r. 

3.2. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

 Niniejszy projekt zmiany planu miejscowego wywierał będzie wpływ na finanse publiczne, w 

tym budżet gminy przede wszystkim poprzez konieczność poniesienia kosztów doinwestowania 

obszaru objętego projektem zmiany planu w infrastrukturę techniczną oraz realizacji obiektu 

sportowego na obszarze należącym do gminy. 

4. Procedura planistyczna i udział społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany planu. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany planu została podjęta 

uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów Nr XXIX/215/21 z dnia 25 lutego 2021r. w oparciu o ustawę z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ustawie tej została określona 

procedura planistyczna, której projekt zmiany planu powinien zostać poddany, aby mógł zostać 

przedstawiony Radzie Gminy w celu uchwalenia, a w konsekwencji – aby mógł wejść w życie. Pewien 

zakres obowiązków nałożonych na Wójta, który sporządził projekt zmiany planu, określony został 

również w ustawie 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. 

Obowiązki wynikające z tej ustawy - również wypełnione przez Wójta - dotyczą w szczególności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu.  

W ramach procedury planistycznej Wójt zawiadomił społeczeństwo o przystąpieniu do 

sporządzania projektu zmiany planu oraz poinformował o możliwości, sposobie i terminie składania 

wniosków do projektu, poprzez obwieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy, ogłoszenie w 
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lokalnej prasie i w internecie. Następnie podjęto przewidziane prawem czynności, w tym zawiadomiono 

o przystąpieniu do prac odpowiednie instytucje i organy wymienione w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawach z nią powiązanych, a także inne organy i instytucje 

nie wymienione w ustawach, a związane z obszarem projektu zmiany planu. Następnie Wójt sporządził 

projekt zmiany planu rozpatrując równocześnie złożone wnioski. Wójt mógł uwzględnić te ze 

złożonych wniosków, które odnosiły się do przedmiotu i zakresu projektu zmiany planu. Projekt zmiany 

planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przesłany do zaopiniowania i uzgodnienie 

do organów wymienionych w art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). Po uzyskaniu wymaganych 

uzgodnień przygotowano projekt planu do wyłożenia do publicznego wglądu. 

 


