
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/212/12 

RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8  

położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) oraz 

w nawiązaniu do uchwały nr XLVII/338/09 Rady 

Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 

111/8 położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki, po 

stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu planu 

z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-

spodarowania Przestrzennego Gminy Prusice (uchwa-

ła nr XXI/119/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 

15 listopada 2011 r.) Rada Miasta i Gminy Prusice 

uchwala, co następuje:  

Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla działki nr 111/8 położonej 

w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki o nazwie MPZP 

PAWŁÓW TRZEBNICKI I.  

§ 2. 1. Ustalenia planu wyrażone są w postaci:  

1) załącznika graficznego nr 1 − rysunku planu 

w skali 1:1000, obowiązującego w zakresie:  

a) granicy obszaru objętego planem,  

b) przeznaczenia terenów,  

c) linii rozgraniczających,  

d) lokalizacji stanowiska archeologicznego,  

e) nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

f) granicy strefy od linii energetycznej;  

2) załącznika nr 2 określającego sposób realizacji 

zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy;  

3) załącznika nr 3 określającego rozstrzygnięcie doty-

czące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do 

projektu planu;  

4) zasad zagospodarowania terenów określonych 

w rozdziale II niniejszej uchwały;  

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;  

6) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale 

IV niniejszej uchwały.  

2. W granicach planu nie występują inne obszary 

i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepi-

sów odrębnych:  

1) tereny górnicze;  

2) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;  

3) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;  

4) tereny wymagające przekształceń i rekultywacji,  

5) pomniki zagłady;  

6) tereny pod obiekty handlowe o zwiększonej po-

wierzchni sprzedaży;  

w związku z tym nie wprowadza się ustaleń w zakre-

sie zagospodarowaniu takich terenów.  

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o:  

1. Planie – należy przez to rozumieć MPZP 

PAWŁÓW TRZEBNICKI I, o którym mowa w § 1 

uchwały.  

2. Rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-

sunek w skali 1:1000 stanowiący integralną część 

niniejszej uchwały.  
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3. Terenie – należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem przeznaczenia zgodnie 
z oznaczeniami graficznymi określonymi w legen-
dzie.  

4. Przeznaczeniu wiodącemu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie większej niż 50% 
powierzchni działki lub większej niż 50% powierzchni 
użytkowej wszystkich obiektów na działce lub dział-
kach objętych inwestycją.  

5. Przeznaczeniu uzupełniającemu terenu – nale-
ży przez to rozumieć dopuszczone przeznaczenie jako 
uzupełnienie wiodącego.  

6. Obiektach pomocniczych – należy przez to ro-
zumieć budynki gospodarcze, garaże oraz wiaty.  

7. Obiektach infrastruktury towarzyszącej – nale-
ży przez to rozumieć obiekty małej architektury, base-
ny oraz inne niezbędne urządzenia budowlane.  

8. Wysokości budynków - należy przez to rozu-
mieć wysokość liczoną od powierzchni gruntu do 
kalenicy dachu lub najwyższego punktu konstrukcji 
budynku zgodnie z przepisem szczególnym.  

9. Ilości kondygnacji − należy przez to rozumieć 
ilość kondygnacji nadziemnych.  

10. Powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię pod budynkami w obrysie ścian 
zewnętrznych.  

11. Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć 
zewnętrzny obrys budynku, nie licząc schodów, 
gzymsów, dachów nad wejściem, okapów oraz balko-
nów i loggii.  

12. Nieuciążliwych usługach w zabudowie 
mieszkaniowej – należy przez to rozumieć usługi nie 
powodujące żadnego dyskomfortu dla mieszkańców, 
nie powodujące przekroczeń dopuszczalnych norm 
emisji hałasu, pyłów, gazów i uciążliwych zapachów; 
takie jak np.: siedziby firm, biura, pracownie projek-
towe, pracownie artystyczne, gabinety lekarskie, usłu-
gi kosmetyczne, itp.  

13. Urządzeniach i sieci infrastruktury technicz-
nej – należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne, 
miejsca parkingowe, przyłącza pod i nadziemne do 
sieci w ulicach, studnie, przepompownie, zbiorniki 
poziemne, odstojniki, trafostacje i inne, bez stacji 
telefonii bezprzewodowej.  

14. Zabudowie jednorodzinnej – należy przez to 
rozumieć realizację jednego budynku mieszkalnego 
wolno stojącego, na jednej działce.  

§ 4. W razie zbycia terenu przez właściciela, 
przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym w wysokości 30%.  

Rozdział II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

§ 5. Ustala się tereny o różnych funkcjach 

i zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku 

planu symbolami składającymi się z oznaczeń litero-

wych i cyfrowych.  

1. Oznaczenie cyfrowe oznacza kolejną liczbę 

porządkową terenu o danym przeznaczeniu.  

2. Oznaczenie literowe umieszczone za oznacze-

niem cyfrowym oznacza funkcję wiodąca terenu.  

3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:  

1) MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej;  

2) K − tereny infrastruktury technicznej – oczyszcza-

nie ścieków;  

3) E − tereny infrastruktury technicznej – energetyka;  

4) RM − tereny zabudowy zagrodowej;  

5) KDL − tereny publicznej komunikacji drogowej – 

droga lokalna;  

6) KDW − tereny dróg wewnętrznych.  

§ 6. Ustala się zasadę, że cały obszar objęty pla-

nem jest terenem zorganizowanej działalności inwe-

stycyjnej – deweloperskiej – co oznacza, że inwesty-

cje kubaturowe winny być poprzedzone komplekso-

wym uzbrojeniem terenu, co najmniej w drogi we-

wnętrzne, energię elektryczną, wodę i system odpro-

wadzania ścieków. Dopuszcza się realizację w/w za-

dań w etapach. Zabudowa kubaturowa może być re-

alizowana w systemie zorganizowanym – deweloper-

skim lub indywidualnie.  

§ 7. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego, parametry 

i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu  

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, dla 

których obowiązują następujące ustalenia szczegóło-

we:  

1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu 

uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,  

b) lokalizację obiektów pomocniczych  

3) przeznaczenie uzupełniające terenu:  

a) nieuciążliwe usługi wbudowane w budynkach 

mieszkalnych − do 40% powierzchni użytkowej 

budynku mieszkalnego,  

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

4) obowiązują następujące zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego:  

a) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie wolno sto-

jąca,  

b) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków 

mieszkalnych i pomocniczych – 6 m od linii 

rozgraniczającej trójkątów widoczności drogi 

1KDL i 2KDL oraz od dróg wewnętrznych,  
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c) budynki tynkowane, dopuszcza się elewacje lub 

wykończenia z cegły licowej, kamienia, drew-

na,  

d) budynki dwukondygnacyjne, w tym poddasze 

użytkowe,  

e) całkowita wysokość budynków mieszkalnych 

max. 10,0 m,  

f) całkowita wysokość obiektów pomocniczych 

max. 6,0 m,  

g) dachy budynków dwuspadowe lub wielospado-

we o jednakowych kątach nachylenia naprze-

ciwległych połaci dachowych od 30º do 45º,  

h) dopuszcza się dachy łamane, mansardowe, lu-

karny, daszki nad wejściem − o kątach nachyle-

nia połaci innym niż określony powyżej lecz 

jednakowym dla wszystkich elementów dachu,  

i) dopuszcza się na dachu okna połaciowe, baterie 

słoneczne,  

j) pokrycie budynków dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym,  

k) powierzchnia zabudowy max 200 m
2
 na jednej 

działce,  

l) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% 

powierzchni działki.  

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) zaleca się podział terenu na działki zgodnie 

z rysunkiem planu,  

b) w razie innego podziału obowiązuje minima  

na powierzchnia działki 850 m
2
, minimalna sze-

rokość frontu działki – 20 m, linia podziału  

pod kątem 80
0
 do 95

0
 do linii rozgraniczającej 

dróg.  

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem 1RM, dla którego obowiązują następu-

jące ustalenia szczegółowe:  

1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny zabudowy 

zagrodowej;  

2) za zgodne z przeznaczeniem wiodącym terenu 

uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy zagrodowej,  

b) wykorzystywanie terenu do celów związanych 

z produkcją rolniczą,  

c) lokalizację zbiorników wodnych,  

d) lokalizację obiektów pomocniczych i budynków 

gospodarczych z wykluczeniem lokalizacji bu-

dynków inwentarskich o obsadzie powyżej 

2DJP oraz obiektów i budynków służących 

przetwórstwu rolno-spożywczemu.  

3) przeznaczenie uzupełniająca terenu: urządzenia 

i sieci infrastruktury technicznej;  

4) obowiązują następujące zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego:  

a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków 

mieszkalnych i pomocniczych – 6 m od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej,  

b) budynki dwukondygnacyjne, w tym poddasze 

użytkowe,  

c) całkowita wysokość budynków mieszkalnych 

max 10,0 m,  

d) całkowita wysokość obiektów pomocniczych 

max 7,0 m,  

e) dachy budynków dwuspadowe lub wielospado-

we o jednakowych kątach nachylenia naprze-

ciwległych połaci dachowych od 30º do 45º,  

f) dopuszcza się dachy łamane, mansardowe, lu-

karny, daszki nad wejściem - o kątach nachyle-

nia połaci innym niż określony powyżej lecz 

jednakowym dla wszystkich elementów dachu,  

g) dopuszcza się na dachu okna połaciowe, baterie 

słoneczne,  

h) pokrycie budynków dachówką ceramiczną lub 

materiałem dachówkopodobnym,  

i) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% 

powierzchni działki,  

j) powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni 

działki,  

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) obowiązuje podział terenu na działki z zacho-

waniem minimalnej powierzchni 1500 m
2
, oraz 

minimalnej szerokości frontu działki – 25 m, li-

nie podziału pod kątem 85
0
−95

0
 w stosunku do 

linii rozgraniczającej dróg.  

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem 1K, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia szczegółowe:  

1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny infrastruktu-

ry technicznej – oczyszczanie ścieków;  

2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu 

uznaje się:  

a) lokalizację oczyszczalni ścieków,  

b) lokalizację innych urządzeń i sieci infrastruktu-

ry technicznej;  

3) obowiązują następujące zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego: należy zastosować 

technologię wykluczającą uciążliwość zapachową 

dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) obowiązuje podział terenu na działki z zacho-

waniem minimalnej powierzchni 500 m
2
, oraz 

minimalnej szerokości frontu działki – 1,5 m, 

linie podziału pod kątem 85
0
−95

0
 w stosunku 

do linii rozgraniczającej dróg.  

4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem 1E, dla którego obowiązują następujące 

ustalenia szczegółowe:  

1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny infrastruktu-

ry technicznej – energetyka;  

2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu 

uznaje się:  

a) lokalizację stacji transformatorowej,  
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b) lokalizację innych urządzeń i sieci infrastruktu-

ry technicznej.  
3) obowiązują następujące zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego: trafostacja kontenero-
wa lub słupowa zgodnie z przepisem szczegól-
nym.  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:  
a) obowiązuje podział terenu na działki z zacho-

waniem minimalnej powierzchni 50 m
2
, oraz 

minimalnej szerokości frontu działki – 1,5m, li-
nie podziału pod kątem 85

0
−95

0
 w stosunku do 

linii rozgraniczającej dróg.  

§ 8. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji − ustalenia ogólne.  

1. Za zgodną z planem uznaje się lokalizację 
w liniach rozgraniczających dróg i ulic towarzyszą-
cych obiektów inżynierskich, chodników lub ścieżek 
pieszo-rowerowych oraz niezbędnych urządzeń tech-
nicznych związanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu.  

2. Dopuszcza się lokalizację, w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic, sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej nie związanych z prowadzeniem i zabez-
pieczeniem ruchu.  

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych w liniach rozgraniczających dróg i ulic.  

4. Za zgodny z planem uznaje się podział realiza-
cji i przebudowy dróg i ulic na etapy i dążenie do 
określonych w planie parametrów stopniowo.  

§ 9. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji − ustalenia szczegółowe  

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KDW, 4KDW i 5KDW, dla któ-
rych obowiązują następujące ustalenia:  
1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny dróg we-

wnętrznych;  
2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu 

uznaje się lokalizację ulicy wewnętrznej,  
3) przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia 

i sieci infrastruktury technicznej;  
4) obowiązują następujące zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego: szerokość ulicy 
w liniach rozgraniczających −10,0 m.  

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami 2KDW i 3KDW, dla których obo-
wiązują następujące ustalenia:  
1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny dróg we-

wnętrznych;  
2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu 

uznaje się lokalizację ulicy wewnętrznej,  
3) przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia 

i sieci infrastruktury technicznej;  
4) obowiązują następujące zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego: szerokość ulicy w li-
niach rozgraniczających − 8,0 m.  

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami 6KDW i 7KDW, dla których obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie wiodące terenu: tereny dróg we-

wnętrznych;  

2) za zgodną z przeznaczeniem wiodącym terenu 

uznaje się lokalizację fragmentów ulicy wewnętrz-

nej na skrzyżowaniach z drogami rolniczymi;  

3) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci infra-

struktury technicznej;  

4) obowiązują następujące zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego: realizacja trójkątów 

widoczności zgodnie z przepisem szczególnym.  

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.  

Do czasu skablowania napowietrznej linii energe-

tycznej średniego napięcia obowiązuje zakaz zabudo-

wy oraz zakaz sadzenia drzew w oznaczonej na ry-

sunku planu strefie o szerokości 5,0m od osi linii.  

§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości  

1. Szczegółowe zasady i warunków scalania nie-

ruchomości zawarte są w § 7.  

2. Dopuszcza się odstępstwo od warunków okre-

ślonych w wyżej wymienionym paragrafie w przy-

padku wydzielania działek dla potrzeb lokalizacji 

urządzeń infrastruktury technicznej oraz w przypadku 

wydzielenia działki na powiększenie działki sąsiedniej 

lub regulacji granic pomiędzy działkami sąsiednimi.  

§ 12. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych.  

Ustala się, że w obszarze objętym niniejszym planem 

nie występuje przestrzeń publiczna.  

§ 13. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, 

urządzenia i użytkowania terenów  

Dla terenów objętych planem ustala się tymcza-

sowy sposób zagospodarowania i użytkowania tere-

nów zgodny z dotychczasowym – rolniczy.  

Rozdział III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 14. Zasady uzbrojenia terenów oraz moderniza-

cji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej  

1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia tere-

nów:  

1) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej lub 

z ujęcia własnego;  

2) unieszkodliwienie ścieków bytowych – poprzez 

system kanalizacji osiedlowej do osiedlowej lub 

gminnej oczyszczalni ścieków, dopuszcza się roz-

wiązania indywidualne do czasu realizacji sieci ka-

nalizacyjnej i oczyszczalni ścieków;  
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3) odprowadzenie wód opadowych z dachów i po-

wierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej 

lub studni chłonnej albo zbiornika otwartego lub 

podziemnego na własnej działce;  

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej 

sieci energetycznej, na warunkach określonych 

przez zarządcę sieci;  

5) ogrzewanie budynków − paliwem o niskiej zawar-

tości zanieczyszczeń jak: olej opałowy, energia 

elektryczna, gaz, ekogroszek oraz z zastosowaniem 

innych technologii uznanych za ekologiczne;  

6) unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych po-

przez gromadzenie w przystosowanych pojemni-

kach oraz zorganizowany wywóz na składowisko 

odpadów komunalnych.  

7) dopuszcza się infrastrukturę telekomunikacyjną 

wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu.  

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej:  

1) istniejące sieci infrastruktury technicznej położone 

w granicach obszaru objętego planem mogą być 

przebudowywane;  

2) istniejąca napowietrzna sieć energetyczna 20 kV 

może być przebudowana na kablową na warunkach 

określonych przez zarządcę sieci.  

3) obsługa w zakresie komunikacji elektronicznej za 

pomocą urządzeń naziemnych i sieci podziemnej.  

Rozdział IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

§ 15. Zasady ochrony środowiska przyrodnicze-

go.  

1. Tereny objęte planem znajdują się na obszarze 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 „Pra-

dolina Barycz-Głogów (E)”. Obowiązuje zakaz ja-

kichkolwiek działań mogących zanieczyścić wody 

podziemne.  

2. W granicach obszaru objętego planem wyklu-

cza się możliwość wprowadzania do gruntu nie-

oczyszczonych ścieków bytowych.  

3. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie 

substancjami ropopochodnymi winny być utwardzone 

i skanalizowane, a wody opadowe zanieczyszczenie 

substancjami ropopochodnymi powinny być przed 

odprowadzeniem oczyszczone.  

4. W przypadku realizacji inwestycji na gruntach 

zdrenowanych wprowadza się obowiązek przebudowy 

systemu drenarskiego.  

§ 16. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

1. Na terenie objętym planem usytuowane jest 

stanowisko archeologiczne nr 17/122/74-28 AZP – 

osada z okresu wczesnego średniowiecza.  

2. Inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia 

ratowniczych badań archeologicznych metodą wyko-

paliskową na warunkach określonych w przepisie 

szczególnym.  

Rozdział V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Prusice.  

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Miasta i Gminy: 

Zbigniew Ziomek 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/ 

/212/12 Rady Miasta i Gminy Prusice  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/ 

/212/12 Rady Miasta i Gminy Prusice  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

1. Ustala się następujący sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicznej:  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę – przewiduje się budowę odcinka sieci wodociągowej dosyłowej w drodze 

gminnej położonej poza obszarem objętym planem, sieć osiedlową realizuje deweloper;  

2) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych –– przewiduje się włączenie osiedla do systemu kanalizacji 

we wsi Pawłów Trzebnicki po realizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej we wsi.  

2. Ustala się następujące źródła finansowania realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej:  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę – finansowanie przez Gminę Prusice;  

2) w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej - finansowanie przez Gminę Prusice.  

 

 

 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/ 

/212/12 Rady Miasta i Gminy Prusice  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH  

DO PROJEKTU PLANU  

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 111/8 

położonej w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 8 do 29 maja 2012 r., 

a także w okresie 14 dni oczekiwania na uwagi tj. do 19 czerwca 2012 r., nie zgłoszono żadnych uwag do pro-

jektu planu.  
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