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iejsrow$go plan u za guspotlarow an ia przcstrzen nego
odcinkł szlaku kolejowegt ,rT,ebrzvdowa - Węgliniec''

w sprawie urhwa lenin

rn

r

Na ptldstar,vie art. 18 rrst' 2 pkt' 5 ustawł' z dnia 8 maroa 1990 o samorządzie
gminny'm (tekst.jedno|iry Dz (J. nr ]42 z2(lł}1 r-, poz. 1591 ze znrianami}, aft 3 i20 łrstarq'z'
dnia ustilrłłz dnia 27 marea 200j r. o plarrłlll'anirr i zagospr:darowaniu plrzcsirzenn}'m {l}7". L'). Nr
8fi z 20il3 r', pt*Ż" v17 z,ę złr:ianami)' łv zwiąxku ;ł uchrvałą Rady finłiny i Miasta Węgliniec nr 47
l vlll ,/ 03 z dnia 8 maja 2affi r. rv sprawie prz,vstąpienia do sporządzcnia rniejscow1,"ch planiin'
zagospodar.orvania przestrzennego gminy nłiasta Węgliniec. ptl stwierdzeniu zgodntrści ze
kięrunkÓrv zagłlspodarclrvania prze$trzennego łniasta grniny
-,$tudium uwarunkowań
Węgliniec'' przyjętym przc;r Radę Gminy i Miasta Węgliniec uchrvałą nr 4ólV]lI/03 z dnia 8
rna1a 2003 r.' I{ada Mieiska iv Węglińcu uchrłala. co następu1e:

i

i

1. Uchlvala się

2
3.

i

$L

miejscou+, plan zagospodarorvnnia przestr?"ennegu odcink* sz"laku kolcjolvego

iniec'', ZwamY dale.i p laneln.
lntegralną częścrąpliłnrłjest rysunck pianu w skali
',Zebrzydorva

-

Wę gl

l: 2000

$tanowią(:V z"ałączn'ik nr

l

dłr

uchlvały.

Załącm|kami do niniejszcj uchrvały są.
1) Rozstrł-ygnięcie (} s;xlsobie realinacji zapisanyoh w pxanir' inrvest1'oji z zakresu
infrastrL&triry technicłnej' kttire naleŹą eio zadań rvłasn_vch gminy orał 0 zasadąch ich
tinansowania zgodnie z prz_episami o l'łnansach publicmych - z-ałapzstik nr 2.
2) Rozstrzygnięcie tr s;xlsłlbie rozpatrzenia uwag i.vniesion1ch do pro.jektu miejscłlrvego
planu zagtlsgldarcrłania przęstrze nnĆg* - Lilłączrrik nr 3'

Rozdzial I

l.

Plan obejmuje 2

obs:ł-ary połoŹone

'

$2

w ganicach obrębÓu'geodezyjn.y*ch Stary Węgliniec

i

Węgliniec.

oŁłjętych pl €m o}łreŚlono na rysunkt'r plernu lv skali 1; 2 0CICI.
nr I do niniejszei Lrchwały.
załącznik
stanorviącym
3^ Z ustaleń planu wyłącza się terełr k<llejtlrvy uznan}' Za teren zamknięty Deq::1t1 nr -ł2
'!'ransJstłrlu i (iłłsputlcłł'ki,\,|łlrskiel ł dnid }d grutłn'iu }0()$ r', lłt(lrego granicc
h4inistru
cznaczon0 na rysunkłl planu.

2. Granice obszarólv

l.

$3

otlorł,iązująq_villi ustaleniami plarłł"i są następujące oznaczcnia gra{iczne rysunku planu:
l) Granioe tlbszaru objętego planełn.
2) Granice terenu r-amkniętego rą'lączonegtr z usta}eń planu.
3) Linie
niozające tr9reny o rÓŻnym przęZniżę?'eniu {fiłrłkojach) }ub rtiżn5'ch rasadach
oznaczeninmi okreŚ1ającyrni poclstawo*'c przeznaczcnie
iragospodarorvania. Vvraz

roz

z

terenórł'.

2.' Pozostałe oznacz'enia graficene rysunku planu mają znacz*nię inf'ormacyjne i nie stanowią
obowiązujących ustal eń pian

u.

?

3'

Ztniirna niłŻw *4asny'ch oznacz*ł'lych
clezaktualizacji ustalerł planu

rv

niniEsze1 ue[:rvale kursywa nię powoduje

s+

Ilękroc rv niniejsze_i uchi'i'ale jest nrorva elTerenie
naterry' pTzęŻ to mzumicci obszar ąJyznaszony

l'

z.
3.

n& rysu*Łu plałtu liniami
rozgraniczającłn'li, oznaczoł}\' syrnŁ:łrlenr okreŚlająp3lln przeŻll&c7.enie podstarvovr'e
Przepisach orlrębnych - nalezv prz^łz tts rozumieć przepisv ustalv wraz z aktami
r'vykonawczymi.
?rłezn^czeniu potlstawowyfn luh funkc.ii podstawowe.i - nalezy przez ta rozumieć takie
przeznaczenie lrrb funkcję' ktÓrir przeuaŻa na danym terenię t'-vdzielonytn liniami
r'ozgrarl icza_j ącr m i.

4. Liniach

rozgraniczających

* nalez_v

przez to rozumiec 1inie rozdzielające tereny o różn.vm

przc?-naczęni u [tbnk cj i ) i ub rÓznych ziłsadaeh zagospcldarorr an i a.

5. Infrastrukturze techniczncj

nalezy pv.ę'z la r*rułnieć ogÓł podziernnvch i nadzicrnnych
i
Łubaturort1'ch
słuzącvch zaopatrzeniu w r,vodę' odprowadzerłiu ściekórv
irrz-ądzeń liniorv1'ch
i ivód opadourych, z&d>p&trzeniu w energię elektry*czną gaz i ciepł$ orŁlu łącznościi

6'
7.

łelekomunikacjr.

Zagospodarowsniu {vmczasowym _ nalezY przez ta rozłrmieć sptsoby zagos1xlclarorvania
terenu do czasu rea'tizadi ł]rŻezilac7.elria lulr lunkcji podstar,l.'alvej łub clr:puszcza!nq|'
określonej rv p!anic.

tirz,ąrlzeniach łowanx.vszących * nirlezry przez tcl rozur:rięć obi*kty i sieci t*cłlniczncgtl
w1posazenia. systemv odwartniające. rlojazci1' i dojśeja' parkingi. ogrodzełria, budvnki" rviaty
i zadaszenia a[az inne urządzenia pełniące słuŹetlną rolę rvobec funkcji określelrrych w
pfŻeŻn*czen r u podstał,vclłvyrx .tub dcp ł-ls zczałnlłn.
Rozdzial If
t'stalenia łlgółne"

$,\
Zasady tlchrony łlziedzletwa kutrturowego i zabytkÓw oraz tlóbr kułtury współczesnej:
DIa zamierzeń inwestycy.inych rltlk*lizowatt3,ch lv granicach obsz'aru tlbjętogłl planem utstala się
następu.iące rł-vmogi konserwatorskie rv zakresie ochrony archeologicznr'j:
gtł Wa.lł:.wt.itLkiegtl
inlvestor zotlorviązatły' .iest dcr pisemnegrl powiadomicnia l')łłłtlł'ś{ł.trskie
prac
i
ziemł
'ch z7 dniorv1m
Kł'lł?ser*-ult'lra Ztlh.vłkł'iw rr terminie lt'zll<lczęcra zako{tczenfa

l)

rł,yprzedzenie m

2J W przypadku

r.rystąpienla zabytkćllv

i

clbiektÓlv areheolłlgicznych

wynr

enę JęsT ptldjęcie

natavticzych badan wykopaliskotwch. Za Żezwołeniem /)r"l/llrlślt5rkiepiłl trĄ/tljtu,ódzkiegłl

K o n,y e rw

u l

t'ł

r a 7'ą h v- l k rjw

.

$6
Grłlnicn i spostlby zagospodaruwania teremów lub obiektów podtregających othronie'
Glówne Zbiorniki Wód Podziernnych - GZIVP nr 3l5 ,rCtrocianów-Gozdnica" i nr 317
zewłrętrznosułłełka Bol*sławiecl!.
"ol{lecka
Ze rvzględu na połozenie terenu obiętęgo planerrr w obs:rarach Głównych Zbrorników Wód
Podziemnych nr 3l5 i317 ustatra się zakaz odprorvadz-ania nieoczi'szczonych ściekólv do rvÓd
pltldziemn.vch, gn"rntÓw orag wtid łtwartych (rorviw)^

I

Zn sady

$7

nr

$tlern izacj i, rozbud tlłvy i

bu tlłlwy systemów lłom rrrri lracj i
i inliastru ktur_v technicznej

L Komunikneja:
1) Dopuszcza się przebudclrvę lub tik'lvidację istniejących prze1azdów drogorłych po
uzgodnienlu z' zaruądcarni drłrg prorvałlrął;yc]r do tvch przejazdti.,v. słr-rżhał"njochrony

przec i wpo Źaro wej oraz z N a d l e,:; łl i c łłve ln I'l'ę g l i łłi a c
Zagosp'tldarowanie t*łencirą' \\ rejonie skrzYr"owań drog i linji kole_jł:wej_ a \v
szcz.ególnośei ogrod'l"enia i nasadxęnia zięleni nie mogą powodowac ogranio;ł.enia
w.idoczności i pogarszac' parametrórv trójka1órv widocznelści wyznaczanveh zgodnie z'
obowiązu.}ącynr i prr'"*pisami odrętln3 ln l
Infrastruktura techniczna - zasadv ogólne
Dopuszcz* się prtlłlołlzenie kolc.itlrvcj ini}astruklllfy trehnicz-nr; w liniach rat'graniczujsącilch
lercnu kolejorvego KK na warunkach okreslonl'ch lv przepisach odrębnych.
Zaopatrzerłie w wodę:
Nie us{ala slę.
Kanatrizacja sanitanna:

2i

2
3'

4. 'hire

ustala slę,

'5 Kanalizacja deszcz.łilila:
odprolvadłenig lł'otl opadł:*ycłt " systeme'n ndwadniających row(lw
ó. Elektroenergetyka:
Zasi l anie z elektruę nęrgeĘ'łznej sieci ko
T. Zaopatrzenie w gaz.
Nie ustala się.

lej

owej

kłrl*.jorł1"c,h.

.

8. T,aopatrzcnie w ciepl*.
Nie ustala się.

t).'I'elekom

u

ni

kłcja'

Nie ustala się.
]0. Iisułvanie odpadów;
Nie ustala się.
I l. Melioracje:
I) Dopuszcza się przcbudowę, tludolvę now;.-ch luh lihvidację istnie3ących przepustów 1m
uzgodnieniu z )"}olntlśłą'skim Ztłr:ątlłłmMelit.łruc1i l ('|ł":ąłł:t'ńl11ldln't:h, ()tld:iuł v,
[-w-ilwku Sląrkinł izarez1dcą ror.vćlv rnelioracgnveh prłrwadxąCych do t1,cil przepirstóu"),
7' N ad ! a'śn ł i:ltł' e m W ęg l n i e c.
sł uzbam i ochron y przeci rvpoza rorvej aT
^?]i W przypadku naruszęnia i ugzkł;dzenia sieci dtenarskltj }ub meliorar;yjnej nalezy
nat'vchmiast porr4adomic Dolnośląski/-ar:ąd ilfełiłll'tlc1i i (!r:ątl;eń Worln1,c:h, Otltl:ial v'
I.w(lw,k:ł'łSląskun oraz dokonaÓ naprarvy układti drenazolvego ptltl nadzorcrn specjalisty
ds. rnelioracii.
t

$8

Tymczasowe sposo|ły zagospodarołt'Ania, urządzanin i uż-vtkorvania terenów
I}opusz.cza się jako :zagłłsporl*rorvanie tymcrasowtl dotychcxlsłlwy sp<lsób zagospodarowania
terenórv, bez możlilvościlvprorvadzania trr*-ałvch obięktorv budowlanych uniemoziiwiających
docelową reali:rację ustal*ń planu.

Ą

*lge*ział i{B

$cc

t;sts$*yeia

&t

--

_

p

'"5

&afr ['i*

irłowe

9.

x}$dstl'r*$lYf '* terewy k*lejłlrv*, ;t

x

r.c*i**nłi *ą:l:war"7rygnąe3-r$x

L.lnża k*lc"jorłu l|3il (]^l:-ilł $ zyułc;**iu n"liędą_n*rodołv-vłrr'o d*ceio*,ych p n"ie{rach
łtr"min: z Urłlłłwłą
ewrł:pe'f,s;ł6ą;11
p*zlvalających llł tł";i l'li{{lL- drv},zxz*nY$}ł plęłllł*śe!"
{^.'4.(it"s i t|łzttlwt| ł:łłnspt:Jl;*ą{} yL*u:/ł\/łlł
llłłlu.t:tłkłłłeJł:ł',ł,v't't'ł
i1!ł|wn-vclł nłiqłl;.yłłł'łł"łił}łnlą'ł:lł
łł.łl.l,tł's:łyt;yt:h {A{.;lT.:\.
ł <ł,hłłkłałłł
k.łłrłł;irłurł'łlrwgłł
łr#łłspłłrłłł
liłłir"łt'lł
włterłł-v_lałruclłlwt'tłł

*i

* l*xy.
{X, - przrznacugn{* JłłłtBsfłłwtlw*

ł" P

ł**pxxz* {x*.
Dłłpuszcza5ię prorv*dz*ni* sieai {nłrx*rtrktł'tt-y tttfutzź*znt:j *t&z' r*aiizecię utząóz'*n
rłłe}irracy;jn5,ch.r:a lą'arunkiłtlr ux dniłxl-1'*h z ltłaścirrtłnisłuzŁlairri krłxej*u1'tl'li.
}. 5z gólne lwermfi&di ge {:$sps ź}rłl}Y*x}łtrt*,re*6w &r&i'i figrlł$iltł'ę:rłiw ie ukytkłwmrłiu"
ł1łł]0 m. od gr*nioy t*ł'gnx ko[łjorl'egłr, *sta1zx się''
1 i W tłłj{egłośoi
a) $lxlwii1zek r,łzgadrłiar*ia z wł*ńtil,"3r*i słuzhami kotre;orłynt{ lvsee}ne{c}r inwestyeji
ns*zexxńłr

ivymagających uz3,'ska*ia pozłvola*ia na lłłlc{łrwęiulr zg{*szenia łłray-rvszelkigh roł:ót
zl'rmuych
h} Z,ł,kał-prr:lr,vnetzł:nia,wzó"łuż }imii ho]e'}łlr.vei mxgisIraln3.,eh pr w,ł:<3Órv w*d*ci alwch.
c średnicr'rr'iqŁsniz 1ó2{,t tłłn.
c) 'f-xkał- 1ok*jieacji magat$rv ik*nrl{rukc-ii v",ieeelrv-Y*ł'ł1lv tł*lli:głł:ścirłnicjsz*j niz rvyrłłłsi
leh pianowurłłtl"3''sn:kośc'
{i} Zakaz wpr'*rv;reź nig na*adz'*ł a!e}*r,i *.x's*kiej i klzl:yą'*w w trdtregł*ścirnrłiejszc"} ni;
15 rn t:d *si skrujn*go t*ril.
2} Wzdłułl grnnlr':'\' 7. ttrreri{t}l kolejłrwyłll.1ił:xął:,*ł Zćjwnł{-trznc.J gr icy r0\łtr
sd dnier}ąccgł: tergn ko{eitlw'1,. połitclrxłi trub 6ru<lstn{\'v 'lłts}plJ kł:le.jolvego, nłtleŻy
zauhtrwxc pas ter*rłu o sagr*kości nriłr' _j,0 łr: lłłu y 3ak,ł irlv*ryjna drcgłłtł:chn*lugic;łra
illa plotrzeh sł*ł'h k*łł:3ocłł'strił:ł1,' prrŹarnej lnb słLułh ratunkorr--łe h.

$il

e;n{} 1lŻ - pruĆuffi''t{r'rnie płldxtswłlwfi _ drłlgłł1łrlic*r{łrjxł*r*-i{,
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t'$lł srzYszącymi.
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'

Fnz{';łn:łcu*mir depusrc

Płltlzi*nrne sieci

{n

\'txt'"

trłlktł"lłvłeełrnł*zn*jr*ałjzłlvage zgłt3"t|zarządty łirngi i egodnie

ił

s ilw odrqbn 1'łh'
n*knłlmy i kggtnłt*lrv*łłaiafne{a* ;rnxext *łm ź'ren wywx"óg$fiie ią?łł$ąte v,
płrtrzelr ksztxł?ttlwami& ff rxesl l"xerł i pu &rlicznvch :
l) ŁJsta}a się ł"&ka:ł.iokrł{iracji tlwnłył'l'łi ty*łł:'ł"asu*u"vah łłuh*turł:wythohioktolv

rvv młłgan nnr i p rzepi
j

Ż. Zas*dy

3
'ł

2}

z ic

I

eń

wr:ład;-ts rz a

^

budorviany'ah.

Ustnla się x*kaz lłkaxixacji xCIśłli[łirvreklałnłlwyełr'

$rodłrrłil,g*rr.vrnł{y i krxja|nrazn łłultur*wego:
Xas*d7" rłcłłrłlrły
Wł:cty *pacio t>dylr*xvad rte z nsrvierzchrti ut rdz*mycłl dróg prz*d oł1pr*wałJzaxiem11*
oe]biłlinika rł,Órtr nal*Żr' tłrr4,seic ł, ł' lerrr.'srcł*lł ropup*łhłle}nyeh.
gxfuu owy t}fźex spodarłlwxl/l,qa t* nrxi
$l*rametry i wg &wy. kszlx*łłlwłłxłilt
Sgcr*kośc rv linlach rłr.grłilłicrając1'*hlil -

tr3 łn.
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$ 12.

W granisach obszaru ohjetego ploncm nic występują; obs;rilry rehabilitacji istniejącej zabudowy i

infrastrŃfury technicznej, obszary rłynagająoe przekształceń lub rekulĘ,wacji, tereny
ptzezE7aaaaIle pod budowę obiektów handłowych" o których mowa w ań' 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 23 marca 2003 r' o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. tereny słuzące
organizacji imprez masolvych oraz granice pomników zagłady wtaz ze strefami ochronnymi'
okręślone na podstarvie ustawy z dnia 7 maja t999 r. ei clchrnnie terenólv b},łyoh }ritlerowskich
obozów zaplady.

Roudriał trV
Ustalenia końcołłe'

s

13.

Ustala się stawkę służącąnaliczeniu odał' o ktÓĘ mowa w art. 36 ust. 4 ustarvy z dnia2l marca
2003 r' o planowarriu i zagospodarowaniu przestrzenn1m - w rvysokości l5 96,
$ 14.

Wykonanie niniejsĄ uchrłały powierxa xię li}urrnistrzpwi Gminy i Miasta Węgliniec

.

$ 15.
Uchrvała wchodzi w Ącie plo upływio 30 dni oel daty ogłoszcnia w Dzienniku Urz"ędowym
Woj ewództrva Dolnośląskie go'

Załącznilr nr 2
do uchrrały nr 295fr'I'II/CI6
Rady Miejskiej w \łęglińcu
z dnia 15.03"2006 r

RoZsTRzYGNIĘCm

o spo$obię rnzpe*raenin uwflg wnicsionyclł do projektu miejscowsgo planu
zagospodsrowania przestrzenn€go odcinka szlłku kolejowego ,r-l-cbrzydowa _
Węgliniec'' podcu&s wyło*enia do publicun€go wglądu

Ze względu

".

rra brak uwag wn'iesionych do prr-ljektu planu podcms wyłclzenia tlo publieznego

wglądu Rada Miejska

w Węglińcu nie dokonuje rozstrrygnięć w5'nikających z

ustawy z dnia 27 marca 2003 r" o planowaniu i z*gospodarowaniu przestrzennym

20 ust. l

iDz. U.

2AA3 r.,6xt2.777, ze zmianarni)"

kzę*

art^

?

T.'lr

80

z

Załącznik nr 3
do uchw*Ę nr 295lXLll/06
Rady l}tiej*kiej w Węglińcu
z dnia 15.03.20(b r

RGZsTRzYGllwĘCIE

zapisłnych w ntiejscowym planic zagospodarowanie
prueśtrzcnnego odcinka szlaku ko|ejowcgo rr&ebruydotry& - lVęgliniec''
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zas&dach it.h finansowani&, zgodnie z przepisami
o finansaeh publicznych

o sposobie reatizacji,

Zgodnie

z

ustalenianri planu rarvań3,mi w treściuchwaĄl nie przewiduje się finansowania

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz kosztÓw wykupu gruntórv ptzęznalzonych do
realizacji zadań celu publicznego nalezących do zadań własnvch gminy.

