
UCHWAŁA NR XXXIII/234/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) Rada Miejska w Świebodzicach 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice".

§ 2. W wyniku przeprowadzonych przez Burmistrza Miasta Świebodzice analiz zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym,  stwierdza się:
1) konieczność sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świebodzice;
2) potrzebę kontynuacji prac nad aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

z uwzględnieniem aktualnych potrzeb przestrzennego rozwoju miasta Świebodzice oraz 
zmieniających się aktów prawnych.
§ 3. "Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice" stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans
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1. Wstęp 

 

1.1. Cel i podstawa opracowania 

      Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań 

własnych gminy. Podstawowym dokumentem planistycznym na poziomie lokalnym służącym 

do ich realizacji jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.      

Celem opracowania jest ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Świebodzice oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Oceny dokonano w oparciu o analizę zmian w 

zagospodarowaniu gminy, analizę wniosków w sprawie sporządzenia lub zmian miejscowego 

planu, a także biorąc pod uwagę przebieg dotychczasowych prac planistycznych. Opracowanie 

ma na celu zidentyfikowanie potrzeb zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, ocenę potrzeb sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, zoptymalizowanie działań w zakresie planowania 

przestrzennego w gminie. 

      Przedmiotowe opracowanie dotyczy: 

1) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Świebodzice przyjętego uchwałą nr XV/269/99 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 

30 września 1999 r., zmienionego uchwałą nr XLIII/338/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 28 czerwca 2005 r., zmienionego uchwałą nr XXXIII/181/08 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 27 sierpnia 2008 r., zmienionego uchwałą nr XX/111/2012 Rady 

Miejskiej w Świebodzicach z dnia 16 lutego 2012 r. 
2)  oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Świebodzice, 

3) analizy napływających wniosków o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta  Świebodzice w okresie od 01.01.2011 r. do 30.04.2016 r. 

      Podstawą wykonania opracowania jest art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), który brzmi 

następująco: 
1. W celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i 

opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z 

uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 

67 oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 

2. Wójt, albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 

1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno 

- architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w 

sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, 

w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27. 

3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w 

szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z 

przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. 
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1.2. Podstawa prawna 

      Podstawą prawną do przeprowadzenia analizy są następujące akty prawne: 
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 778 ze zm.), 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 16 

poz. 1587),  
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 

2004 r. nr 118 poz. 1233). 
 

1.3. Materiały wyjściowe do opracowania 

      Materiałami wyjściowymi, na podstawie których dokonano analizy są: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice 

przyjęte uchwałą nr XV/269/99 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 września 1999 r., 

zmienione uchwałą nr XLIII/338/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 

2005 r., zmienione uchwałą nr XXXIII/181/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 

27 sierpnia 2008 r., zmienione uchwałą nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 16 lutego 2012 r. 
2) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane na podstawie 

ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 

139 ze zm.), 
3) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w oparciu o 

ustawę z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 

r., poz. 778 ze zm.), 
4) wnioski o zmianę zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na terenie gminy Świebodzice złożone w okresie 01.01.2011 r. do 30.04.2016r. 
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2. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w świetle zgodności 

ustaleń w obowiązującym studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego z wymogami 

art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 778 ze zm.) 

Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świebodzice zostało sporządzone w oparciu o ustawę  z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aktualną na czas jego sporządzania 

oraz przyjęte Uchwałą nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 lutego 

2012r. 

Pierwsza edycja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świebodzice została wykonana w 1999 r. Studium przyjęto uchwałą nr XV/269/99 Rady 

Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 września 1999 r., zmienione zostało uchwałą nr 

XLIII/338/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2005 r., zmieniona uchwałą 

nr XXXIII/181/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 sierpnia 2008 r., zmienione 

uchwałą nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 16 lutego 2012 r. 

      Celem zmiany studium w 2012 r. było umożliwienie realizacji inwestycji z zakresu 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjno – usługowej, rekreacji i zmiany przebiegu 

drogi S8 (poprzednio autostrady A8). Studium zostało zmienione w zakresie 11 obszarów, co 

przedstawia rysunek 2.1. I tak analizując kolejno zmiany na podstawie oznaczeń numerycznych 

na rysunku 2.1., zmieniono kierunki zainwestowania miejskiego w następujący sposób: 

1- Teren oznaczony jako zieleń zmieniono na teren zabudowy mieszkaniowej ze względu 

na istniejąca zabudowę mieszkaniową w okolicy; 
2- Teren oznaczony jako rolnicza przestrzeń produkcyjna zmieniono na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, jako kontynuację zabudowy osiedla mieszkaniowego 

jednorodzinnego; 
3- Teren oznaczony jako rolnicza przestrzeń produkcyjna wyłączona spod zabudowy 

zmieniono na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, zachowując 

istniejącą zabudowę i rozszerzając jej zasięg; 
4- Teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony z zabudowy poszerzono o 

możliwość lokalizacji urządzeń związanych z rekreacją i turystyką. Utrzymano zakaz 

zabudowy kubaturowej; 
5- Teren oznaczony jako zabudowa mieszkaniowa zmieniono na teren zabudowy 

usługowej, celem powiększenia istniejących usług w okolicy; 
6- Teren ogrodów działkowych zmieniono na teren sportu i rekreacji, związany z 

poszerzeniem funkcji obsługującej zespół sportowy; 
7- Teren ogrodów działkowych zmieniono na teren zabudowy mieszkaniowej wraz z 

budownictwem towarzyszącym; 
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8- Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji przemysłowej zmieniono na teren 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług; 
9- Teren ogrodów działkowych zmieniono na teren zabudowy produkcyjno – usługowej, 

co miało na celu obustronne wykorzystanie  istniejącego uzbrojenia przy ul. 

Przemysłowej w Świebodzicach; 
10- Teren sportowo – rekreacyjny zmieniono na teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, jako kontynuację funkcji terenów sąsiednich; 
11- Wskazano rezerwę terenu pod budowę postulowanej w projekcie zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, drogi ekspresowej 

S8 wraz z rezerwą terenu pod możliwość realizacji węzła drogowego drogi S8 z ul. 

Strzegomską w Świebodzicach.   
Głównie zmiany, bo aż 6 z 11 elementów, dotyczyły zmiany przeznaczenia terenów  pod 

budownictwo mieszkaniowe, głównie jednorodzinne, 3 tereny zostały przeznaczone pod zieleń i 

rekreację, dwa pod usługi i produkcję. Aż 3 zmiany odbyły się na terenach istniejących 

ogrodów działkowych. Zmieniony został także przebieg projektowanej drogi S8. Wprowadzono 

dodatkowo zapis umożliwiający na terenach zabudowy usługowej oraz zabudowy usługowej z 

dopuszczeniem funkcji przemysłowej, zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej oraz 

adaptację istniejących obiektów na cele mieszkaniowe z możliwością ich przebudowy i 

rozbudowy, co było częstym postulatem mieszkańców Świebodzic. W trakcie prac nad wyżej 

wymienioną zmianą studium przeprowadzono również ocenę aktualności studium. 
      Ostatnia ocena aktualności  studium sporządzona została w 2012 r. i obejmowała okres 

od uchwalenia zmiany studium w 2008 r. do maja 2011 r. Wybory samorządowe odbyły się 

16 listopada 2014 r., czyli przywołana ocena aktualności wykonana została w czasie trwania 

w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, czyli prawie 5 lat temu, a od czasu jej sporządzenia 

zostało uchwalonych około 20 nowych planów miejscowych. 
Oznacza to, że w przypadku podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium dla 

całej gminy w granicach administracyjnych, sporządzenie aktualnej oceny aktualności studium 

i planów miejscowych, spełniającej wymogi art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, przy dodatkowym obowiązku posiadania takiej analizy przy każdym planie 

uchwalanym po 18 listopada 2015 r., wydaje się niezbędne, a etap uchwały o przystąpieniu do 

zmiany studium, najbardziej właściwy.  

      Ocena aktualności studium jest jednym z elementów planowania przestrzennego w gminie, 

a zasady jej sporządzania określa właśnie art. 32 wyżej wymienionej ustawy. Na jej ocenę 

składa się: 

 sporządzenie przez Burmistrza analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, ocena postępów w opracowaniu planów miejscowych, opracowanie 

wieloletnich programów ich sporządzania z uwzględnieniem decyzji 

zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany 

planu, 

 uzyskanie opinii właściwej komisji urbanistycznej dla wyników ww. analiz, 

 przekazanie przez Burmistrza Radzie Miejskiej  wyników ww. analiz, 

 podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie aktualności studium i planów 

miejscowych. 

Czynności te powinny być przeprowadzone co najmniej raz w czasie kadencji rady. 
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      Od czasu uchwalenia studium w 1999 r. oraz późniejszych jego zmian, do dnia dzisiejszego 

został wprowadzony szereg zmian legislacyjnych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz w aktach prawnych z nią powiązanych. Odnoszą się one zarówno do art. 10, 

opisującego co powinno uwzględniać studium, jak i do art. 11, który określa jak przebiega 

procedura planistyczna uchwalania studium, w tym organy opiniujące i uzgadniające ten 

dokument.  

      Analizując zapisy studium pod kątem zmian prawodawczych należy zauważyć, że 

uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów na terenie miasta Świebodzice zostały 

przeanalizowane bardzo powierzchownie, brakuje m.in. planszy obrazującej zróżnicowanie 

stanu własności. Wiedza w tym zakresie jest szczególnie istotna przy wyznaczaniu kierunków 

zagospodarowania obszarów ważnych dla miasta. Również przedstawiona w studium  analiza 

stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków miasta odnosi się do stanu z 2011 r., tym samym nie 

jest spójna z rejestrem zabytków udostępnionym przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, oraz Gminną Ewidencją Zabytków Świebodzic, sporządzoną w 2013 r. 

Należy również nadmienić, iż Gmina Świebodzice nie posiada opracowanego audytu 

krajobrazowego oraz w aktualnym studium, w tekście jak i na rysunku, brak jest informacji o 

dwóch udokumentowanych złożach kopalin, zlokalizowanych na terenie gminy.  

W nowej zmianie studium należy zweryfikować granice obszarów objętych ochroną przyrody: 

Obszary Natura 2000 (PLH 020020 Przełomy Pełcznicy pod Książem i PLH 020034 

Dobromierz), Książańskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu przyrody „Przełomy pod 

Książem koło Wałbrzycha". 

Ponadto poważne wymagania w zakresie zmian treści studium, wnosi ustawa o rewitalizacji, 

która zmienia wymagania art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

wprowadzając ust. 3a, który wymaga przy zmianie studium dokonania, zarówno w części 

tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku 

przeprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności w zakresie ustalonym w art. 

10 ust.1. 

Ustawa o rewitalizacji, w stosunku do zapisów  art. 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, rozszerza znacznie wymagania uwzględniające 

uwarunkowania przestrzenne w studium, mianowicie muszą się znaleźć między innymi: analizy 

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne, możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, a także 

infrastruktury społecznej, służących do realizacji zadań własnych gminy, bilans terenów 

mieszkaniowych przeznaczonych pod zabudowę. W zakresie wykonania bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę ustalone są dokładne wytyczne, co do treści i analiz, jakie 

winien zawierać. Aktualnie obowiązujące studium nie spełnia powyższych kryteriów. 
W związku z rozwojem energetyki odnawialnej i rosnącym zainteresowaniem tego rodzaju 

pozyskiwaniem energii, należałoby uzupełnić zapisy studium w tym zakresie. Duże znaczenie 

ma  wprowadzenie zmian w odniesieniu do urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii, zatem należy przeanalizować czy na obszarze gminy przewidywane jest 

rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW.  Jednocześnie w zmianie studium z 2012 r. brakuje uwzględnienia 

potrzeb w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, co zostało w zmianie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez ustawodawcę szczególnie podkreślone. 
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Obecnie obowiązujące przepisy nałożyły obowiązek uwzględnienia w studium 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. Aktualizacja 

analizowanego dokumentu w tym zakresie wymaga przede wszystkim odniesienia się do 

występowania takich zasobów na terenie gminy. 

      Należy również zwrócić uwagę na fakt zgodności studium z Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. W tym zakresie nie ma wielkich nieścisłości, 

natomiast pojawia się ważny element, na który należy zwrócić uwagę, jest to układ 

komunikacyjny. Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

zmienia przebieg dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz układ dróg klasy głównej. Są 

to drogi przebiegające przez okolice centrum miasta, które miały na celu odciążenie ruchu w 

ścisłym centrum oraz zniwelowanie ciężkiego transportu w okolicach zabudowy 

mieszkaniowej. Aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Dolnośląskiego zmienia lub całkowicie wykreśla przebieg wcześniej naniesionych dróg na 

rysunku studium z 2012 r. 

      Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świebodzice  nie posiada zapisów określających obszary rozmieszczenia obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Jest to celowy zabieg władz miasta. Świebodzice są 

miastem prężnie rozwijającym się, na terenie którego zlokalizowane są liczne sklepy typu „mini 

market” lub „dyskont”. Dodatkowe wprowadzenie możliwości rozmieszczenia obiektów 

handlowych wielkopowierzchniowych mogłoby doprowadzić do bankructwa mniejszych, 

rodzimych sklepikarzy oraz utraty miejsc pracy. 
 
      Ze względu na powyższe zauważyć należy, że aktualnie obowiązujące studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, nie 

uwzględnia niżej wymienionych elementów zawartych w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym: 

- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

- stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

- stanu środowiska; 

- stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

- warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

- potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

- stanu prawnego gruntów; 

- stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki   wodno -ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

- zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

- wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej; 

- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

- występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

-  występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych. 

      Dodatkowo sporządzając kolejną zmianę studium, polegającą na ujednoliceniu zapisów 

wszystkich poprzednich dokumentów oraz wprowadzeniu aktualnych uwarunkowań, należy w 

szczególności określić:  
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- uwzględniając bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, kierunki zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, kierunki i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz 

tereny wyłączone spod zabudowy; 

- obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w 

tym krajobrazu kulturowego; 

-   obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

- obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej; 

- kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

- obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

- granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

- obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 

       
       Od momentu pierwszej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świebodzice upłynęło prawie 17 lat, a w tym czasie nie dokonano jego 

kompleksowej aktualizacji, jedynie wprowadzone zostały jednostkowe zmiany dla 

poszczególnych terenów. W związku z powyższym zamieszczone w nim dane pochodzą z lat 

wcześniejszych, zatem domniemywać można, ze są one w większości nieaktualne. Podczas 

opracowania nowego dokumentu należy poddać szczegółowej analizie część dotyczącą 

uwarunkowań i zamieścić w niej możliwie jak najświeższe dane. Przedmiotowa analiza 

wykazała również, szereg podstaw prawnych, które uległy dezaktualizacji, wskazana jest zatem 

weryfikacja ustaleń studium uwzględniająca zmiany w treści aktów prawnych. 

      

       Mając na uwadze wszystkie wyżej wymienione braki należy uznać, że studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice jest 

częściowo niezgodne z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

jak i z przepisami odrębnymi. 

 

      Rada Miejska w Świebodzicach Uchwalą nr XVI/113/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, poczyniła pierwsze kroki w celu 

sporządzenia kompleksowej aktualizacji omawianego dokumentu. Obecnie zmiana studium jest 

procedowana.
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Rys. 2.1. Załącznik graficzny do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Świebodzice uchwalonej w 2012 r. 
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3. Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania  

przestrzennego  w świetle wymogów art. 15 i art. 16 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 

778 ze zm.) 

3.1. Ocena aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego względem przepisów 

prawa 

      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego 

przyjmowanym w formie uchwały Rady Miejskiej i określa przeznaczenie, warunki 

zagospodarowania i zabudowy terenu. Plan miejscowy stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, 

będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które 

wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy).  
      Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kształtują rozwój 

społeczno – gospodarczy, kształtują strukturę funkcjonalno – przestrzenną gminy, 

uwzględniając przestrzeń publiczną, infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, zasady ochrony 

środowiska przyrodniczego i kulturowego, chronią elementy zabytkowe.  Na terenie miasta 

Świebodzice obowiązuje w chwili obecnej 65 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wraz ze zmianami, o łącznej powierzchni 1400 ha, co stanowi 48% powierzchni 

gminy. Część wyżej wymienionych planów została opracowana jeszcze na podstawie ustawy z 

dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Ma to wpływ na zapisy tych planów, 

które nie są dostosowane do  obecnych przepisów z zakresu ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, jak i innych przepisów odrębnych, w tym przepisów z 

zakresu ochrony środowiska. Uchwały wielu planów nie posiadają podstawowych wskaźników, 

takich jak zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zapisów dotyczących udziału 

powierzchni biologicznie czynnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków itd. 
Równocześnie w ostatnich latach wprowadzono znaczną ilość zmian w ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, nakładając nacisk na określenie parametrów zabudowy i 

zagospodarowania terenów, zapewnienia miejsc parkingowych, w tym dla pojazdów 

wyposażonych w karty parkingowe. 
 

      Mając na uwadze powyższe konieczne jest zaktualizowanie planów miejscowych 

sporządzonych  w trybie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,  

jak i planach miejscowych uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Tabela 3.1. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Świebodzice wraz z analizą zgodności z art. 15 i 16 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. oraz 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
 

 
 
LP. 

 
ROK 

UCHWA- 
LENIA 
PLANU 

 
UCHWAŁA/ 
DZIENNIK 

URZĘDOWY 

 
 

NAZWA PLANU/ 
LOKALIZACJA 

 
 

  POWIE- 
RZCHNIA 

PLANU 

ZGODNOŚĆ Z 
PRZEPISAMI 
USTAWY O 
PiZP ORAZ 

PRZEPISAMI 
ODRĘBNYMI 

 

1. 1996 

 
Uchwała Nr 

342/XIX/V/96 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 20 maja 

1996 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Wał-
brzyskiego   Nr  20 

z dnia  8 lipca 1996 r.  
poz. 41 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
zbiornika wodnego 

retencyjno-
hodowlanego 

Świebodzice, ul. 
Spacerowa 

3,0 ha 

Istotna 
niezgodność w 
zakresie: 

- art. 15 ustawy 
o PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- 
rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 

2. 1997 

Uchwała Nr  
501/XXVI/III/97 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 20 marca 

1997 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Wał-
brzyskiego   Nr 17 

z dnia  31 maja 1997r., 
poz. 66 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
terenu usług handlu, 

usług 
produkcyjnych 
nieuciążliwych                   

i  mieszkalnictwa 
przy ul. Mikulicza 
w Świebodzicach 

0,5928 ha 

Istotna 
niezgodność 
w zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 
 

3. 1997 

Uchwała Nr 
582/XXVIII/VI/97 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 30 czerwca 

1997 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Wał-
brzyskiego   Nr 25 
z dnia  19 września 
1997 r., poz. 122 

 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
terenu usług handlu, 

usług 
produkcyjnych 

nieuciążliwych oraz 
stacji tankowania 
pojazdów gazem 
płynnym propan-
butan  na działce                   

Nr 311/14, przy ul. 
Jeleniogórskiej  21 
w Świebodzicach 

1,3971 ha 

Istotna 
niezgodność 
w zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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4.    1998 

 
Uchwała Nr  

756/XXXIV/VI/98 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 15 czerwca 

1998 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Wał-
brzyskiego   Nr 25 
z dnia 6 sierpnia 
1998r. , poz. 169 

 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 
terenu handlowego, 

usługowo-
produkcyjnego i 
mieszkaniowego 

obejmującego 
działkę                  

Nr 640, przy ul. 
Świdnickiej 50  w 

Świebodzicach 

0,87 ha 

Istotna 
niezgodność 
w zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

5. 1999 

 
Uchwała Nr  
VII/118/99 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 31 marca 

1999 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 15 
z dnia 25 czerwca 
1999 r., poz. 714 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
działki Nr 419,  

przy  ul. Łącznej  
w  Świebodzicach 

0,1593 ha 

Istotna 
niezgodność 
w zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

6. 1999 

 
Uchwała Nr  
XV/270/99 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 30 września 
1999 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolno-
śląskiego Nr 37 z dnia 

31 grudnia 1999 r., 
poz. 1450 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
terenu działki Nr 
179/4 z przezna-
czeniem na cele 
eksploatacji po-

wierzchniowej zło-
ża kruszywa natu-

ralnego – teren 
górniczy „Świebo-

dzice” 
 

28,58 ha 

Istotna 
niezgodność 
w zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

7. 2000 

 
Uchwała Nr  
XXII/413/00 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 5 kwietnia 
2000 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 30  

z dnia 21 sierpnia 
2000 r., poz. 503 

 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
terenu działki Nr 

317  przy ul.  Wol-
ności w Świebodzi-

cach                               
z przeznaczeniem 
na cele handlu i 

usług 
 

0,1204 ha 

Istotna 
niezgodność 
w zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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8. 2001 

 
Uchwała Nr 
XLII/611/01 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 25 
października  

2001r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 1  z 
dnia 11 stycznia 
2002r., poz. 10 

miejscowy planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
terenu budownic-
twa jednorodzin-

nego przy ul. 
Świdnickiej                          

w Świebodzicach 
 

2,20 ha 

Istotna 
niezgodność 
w zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 

 

9. 2004 

 
Uchwała Nr 

XXXIII/279/04 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia  17 grudnia 

2004 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr  15 
z dnia 25 stycznia 
2005 r., poz. 376 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru 

wielofunkcyjnego 
ograniczonego 

ulicami: Wolności,                   
Strzegomską, 

Wałbrzyską oraz 
obwodnicą 
Świebodzic 

(łączna 
powierzchnia 

planów nr  
9, 10, 11, 12, 
13, 14 = 201 

ha) 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

10. 2004 

Uchwała Nr 
XXXIII/280/04 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia  17 grudnia 
2004 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr  15 

z dnia 25 stycznia 
2005 r., poz. 377 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru wielofunk-
cyjnego ograniczo-
nego ulicami: Wol-

ności,                   
Strzegomską  oraz 
terenem ogrodów 
działkowych przy                 
ul. Tadeusza Ko-
ściuszki i trasą 

linii kolejowej w 
Świebodzicach 

 

(łączna 
powierzchnia 

planów nr  
9, 10, 11, 12, 
13, 14 = 201 

ha) 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

11. 2004 

Uchwała Nr 
XXXIII/281/04 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 17 grudnia 
2004 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr  15 

z dnia 25 stycznia 
2005 r., poz. 378 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru wielofunk-
cyjnego ograniczo-
nego ulicami: Mar-
szałka Józefa Pił-
sudskiego, Jele-
niogórską, Ka-
miennogórską, 

Kasztanową, Wał-
brzyską  w Świe-

bodzicach 

(łączna 
powierzchnia 

planów nr  
9, 10, 11, 12, 
13, 14 = 201 

ha) 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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12. 2004 

 
Uchwała Nr 

XXXIII/282/04 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia  17 grudnia 

2004 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr  15 
z dnia 25 stycznia 
2005 r., poz. 379 

 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru 

obejmującego 
śródmieście miasta 

Świebodzice 

(łączna 
powierzchnia 

planów nr 
9, 10, 11, 12, 
13, 14 = 201 

ha) 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

13. 2004 

 
Uchwała Nr 

XXXIII/283/04 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 17 grudnia 

2004 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolno-
śląskiego Nr  15 z dnia             

25 stycznia 2005 r., 
poz. 380 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru 

obejmującego 
dzielnicę Pełcznica 
w Świebodzicach 

(łączna 
powierzchnia 

planów nr  
9, 10, 11, 12, 
13, 14 = 201 

ha) 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

14. 2005 

 
Uchwała Nr 

XLIII/337/05 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 28 czerwca  

2005 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 155 
z dnia 17 sierpnia  
2005 r., poz. 3013 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru wielofunk-
cyjnego położonego 
przy ulicy Jelenio-

górskiej i ulicy 
Mieszka I w  

Świebodzicach 
 

(łączna 
powierzchnia 

planów nr  
9, 10, 11, 12, 
13, 14 = 201 

ha) 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

15. 2006 

 
Uchwała Nr 
LXI/442/06 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 26 
października 

2006r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 253 
z dnia 4 grudnia 

2006r., poz. 3778 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           za-
budowy  mieszka-
niowej wieloro-

dzinnej położonego 
przy ulicy Ofiar 

Oświęcimskich  w 
Świebodzicach 

 

0,75 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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16. 2006 

 
Uchwała Nr 

III/13/06 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 11 grudnia  

2006 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 17 
z dnia 23 stycznia 
2007 r., poz. 180 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

zabudowy  
produkcyjno-

usługowej 
położonego w 
rejonie ulicy 

Strzegomskiej w  
Świebodzicach 

180 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

17. 2007 

 
Uchwała Nr 
XIV/78/07 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 21 czerwca 
2007 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 180 
z dnia 27 lipca 2007 r., 

poz. 2319 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

zabudowy  
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

położonego przy                 
ul. Wałbrzyskiej 

33  w 
Świebodzicach 

0,03 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

18. 2007 

 
Uchwała Nr 
XIV/79/07 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 21 czerwca 
2007 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 180 
z dnia 27 lipca 2007 r., 

poz. 2320 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

zabudowy 
usługowej i 

mieszkaniowej 
położonego przy                 
ul. Wałbrzyskiej 

21  w 
Świebodzicach 

0,84 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

19. 2007 

 
 

Uchwała Nr 
XVII/96/07 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 30 sierpnia 
2007 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 244 

z dnia 28 września 
2007 r., poz. 2786 

 
 

 
miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego 

obszaru           
zabudowy 

produkcyjno-
usługowej 

położonego przy 
ulicy 

Strzegomskiej -
Przemysłowej  w  
Świebodzicach 

 

92 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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20. 

 
  2007 

 
Uchwała Nr 
XVII/97/07 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 30 sierpnia 
2007 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 250 
z dnia 8 października 

2007 r., poz. 2835 
 

 
miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego 

obszaru           
położonego w 
rejonie  ulicy 

Przemysłowej  w  
Świebodzicach 

 
9,0 ha 

 
Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

21. 2007 

 
Uchwała Nr 
XVII/98/07 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 30 sierpnia 
2007 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 251 
z dnia 10 października 

2007 r., poz. 2856 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

położonego w 
rejonie  ulicy 

Strzegomskiej  w  
Świebodzicach 

7,21 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

22. 2007 

Uchwała Nr 
XIX/103/07 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 27 września 
2007 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 261 
z dnia 26 października 

2007 r., poz. 3034 
 

 
miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego 

obszaru           
zabudowy 

produkcyjno-
usługowej 

położonego przy 
drodze  

wojewódzkiej  nr 
374 (ulica 

Strzegomska) w 
Świebodzicach 

78,4ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

23. 2007 

 
Uchwała Nr 

XXIII/130/07 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 20 grudnia 

2007 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 37 
z dnia 14 lutego 
2008r., poz. 496 

 

 
miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego 

obszaru           
zabudowy 

mieszkaniowej i 
usługowej 

położonego przy 
ul. Marszałka 

Józefa 
Piłsudskiego 11 w 

Świebodzicach 
 

0,33 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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24. 2007 

 
Uchwała Nr 

XXIII/131/07 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 20 grudnia 

2007 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 37 
z dnia 14 lutego 
2008r., poz. 497 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

położonego przy                       
ul. Złotej  w 

Świebodzicach 

1,0 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

25. 2007 

 
Uchwała Nr 

XXIII/132/07 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 20 grudnia 

2007 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 37 
z dnia 14 lutego 
2008r., poz. 498 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           za-
budowy mieszka-
niowej wieloro-

dzinnej położonego 
przy                       

ul. Mieszka Stare-
go  w Świebodzi-

cach 
 

0,30 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

26. 2008 

 
Uchwała Nr 

XXXI/172/08 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 04 czerwca  

2008 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 204 
z dnia 25 lipca 2008 r., 

poz. 2275 
 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

położonego przy 
ulicy Sportowej  w 

Świebodzicach – 
stadion miejski 

2,13 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r 

27. 2008 

 
Uchwała Nr 

XXXI/173/08 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 04 czerwca  

2008 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 204 
z dnia 25 lipca 2008 r., 

poz. 2276 
 
 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

zabudowy 
usługowej  

położonego przy 
ulicy 

Jeleniogórskiej 21 
w Świebodzicach 

0,13 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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28. 2008 

 
 

Uchwała Nr 
XXXI/174/08 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 04 czerwca  
2008 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 204 
z dnia 25 lipca 2008 r., 

poz. 2277 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

położonego w 
rejonie  Osiedla 
Piastowskiego w 
Świebodzicach 

13 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

29. 2008 

 
 

Uchwała Nr 
XXXI/175/08 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 04 czerwca  
2008 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 204 
z dnia 25 lipca 2008 r., 

poz. 2278 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

położonego przy 
ulicy Jaśminowej 
w Świebodzicach 

0,56 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

30. 2008 

 
Uchwała Nr 

XXXIII/182/08 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 27 sierpnia 

2008 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 284 
z dnia 24 października 

2008 r., poz. 3102 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

położonego  
w rejonie ulicy 

Kamiennogórskiej 
w Świebodzicach 

26 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

31. 2008 

 
Uchwała Nr 

XXXVIII/212/08 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 27 listopada 

2008 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 1 z 
dnia 08 stycznia 
2009r., poz. 15 

 

 
miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego 

obszaru           
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 

usługowej 
położonego przy ul. 
Świdnickiej 32-42 
w Świebodzicach 

0,31 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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32. 2008 

 
Uchwała Nr 

XXXVIII/213/08 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 27 listopada 

2008 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 1 z 
dnia 08 stycznia 
2009r., poz. 16 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

położonego przy                      
ulicy Klonowej w 

Świebodzicach, 
obręb Pełcznica 2 

0,22 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

33. 2009 

 
Uchwała Nr 
LI/282/09 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 29 września 
2009 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 190 

z dnia 06 listopada 
2009 r., poz. 3332 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

położonego przy ul. 
Łącznej 31 w 
Świebodzicach 

0,47 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

34. 2009 

 
Uchwała Nr 
LI/283/09 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 29 września 
2009 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 190 

z dnia  06 listopada 
2009 r., poz. 3333 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

położonego przy ul. 
Ofiar 

Oświęcimskich 34-
36 w 

Świebodzicach 

0,18 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

35. 2009 

 
Uchwała Nr 
LI/284/09 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 29 września 
2009 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolno-
śląskiego Nr 194 z 
dnia 13 listopada 
2009r., poz. 3411 

 
 
 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru           

położonego przy ul. 
Aleje Lipowe 10 A 
w Świebodzicach 

0,03 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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36. 2009 

 
Uchwała Nr 
LI/286/09 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 29 września 
2009 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolno-
śląskiego Nr 190 z 
dnia 06 listopada 
2009r., poz. 3334 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

terenów położonych 
przy ul. Złotej w 
Świebodzicach, 

obręb Pełcznica 2 

0,69 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

37. 2009 

 
Uchwała Nr 
LI/285/09 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 29 września 
2009 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolno-
śląskiego Nr 206 z 

dnia 01 grudnia 
2009r., poz. 3709 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

przy ul. 
Strzegomskiej w 
Świebodzicach 

19,42 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

38. 2010 

 
Uchwała Nr 

LVII/302/2010 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 13 stycznia 

2010 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 47 
z dnia 15 marca 
2010r., poz. 700 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 
w rejonie Osiedla 
Piastowskiego w 
Świebodzicach 

57 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

39. 2010 

 
Uchwała Nr 

LVIII/307/2010 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 24 lutego 

2010 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 72 
z dnia 19 kwietnia 
2010 r., poz. 1126 

 
 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

przy  ul. 
Wałbrzyskiej w 
Świebodzicach 

5,06 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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40. 2010 

 
 

Uchwała Nr 
LVIII/308/2010 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 24 lutego 

2010 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 72 
z dnia 19 kwietnia 
2010 r., poz. 1127 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

przy ul. 
Wałbrzyskiej 38-

42  w 
Świebodzicach 

7,63 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

41. 2010 

 
Uchwała Nr 

LVIII/309/2010 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 24 lutego 

2010 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 77 
z dnia 23 kwietnia 
2010 r., poz. 1186 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

w rejonie ul. 
Łącznej i ul. 11 

Listopada w 
Świebodzicach 

0,47 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

42. 2010 

 
Uchwała Nr 

LVIII/310/2010 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 24 lutego 

2010 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 72 
z dnia 19 kwietnia 
2010 r., poz. 1128 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 
przy ul. Marszałka 

Józefa 
Piłsudskiego 35-41 
w Świebodzicach 

0,29 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

43. 2010 

 
Uchwała Nr 

LXV/345/2010 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 10 sierpnia 

2010 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 193 
z dnia 15 października 

2010 r., poz. 2948 
 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

przy ul. 
Strzegomskiej w 
Świebodzicach, 

obręb Śródmieście 
3 

4,80 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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44. 2010 

 
Uchwała Nr 

LXV/346/2010 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 10 sierpnia 

2010 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 198 
z dnia 22 października 

2010 r., poz. 3031 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

przy ul. 
Kamiennogórskiej 

i ul. 
Jeleniogórskiej                 

w Świebodzicach 

54 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

45. 2011 

 
Uchwała Nr 
VI/27/2011 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 
z dnia 16 lutego 

2011 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego Nr 62 
z dnia 22 marca 
2011r., poz. 915 

 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru 

obejmującego teren 
Zimnego Dworu w 

Świebodzicach, 
obręb Pełcznica 2 

10 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

46. 2011 

 
Uchwała Nr 
XII/58/2011 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 21 czerwca 
2011 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 172 

z dnia 17 sierpnia 
2011 r., poz. 2987 

 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

obszarów 
położonych w 
rejonie ulicy 
Solnej, obręb 
Pełcznica 2 

3,40 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

47. 2011 

 
Uchwała Nr 
XV/80/2011 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 29 września 
2011 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego Nr 247 

z dnia 02 grudnia 
2011r., poz. 4397 

 
 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
terenu położonego 
przy ul. Św. Ojca 

Pio w 
Świebodzicach 

(działki nr 
1097/1;2;3, obr. 
Śródmieście 3) 

0,10 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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48. 2012 

 
Uchwała Nr 

XXVII/150/2012 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 22 sierpnia 

2012 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
22 października 

2012r., poz. 3556 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

przy ul. 
Zamkowej, obręb 

Pełcznica 2 

81 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

49. 2012 

 
Uchwała Nr 

XXVII/151/2012 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 22 sierpnia 

2012 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
26 września 2012 r., 

poz. 3248 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 
w rejonie UL. ŚW. 

OJCA PIO,  
obręb Śródmieście 

3 
 

0,60 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

50. 2012 

 
Uchwała Nr 

XXVII/153/2012 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 22 sierpnia 

2012 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
22 października 

2012r., poz. 3557 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru 

obejmującego 
Dzielnicę Ciernie 

 

287 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

51. 2012 

 
Uchwała Nr 

XXVII/152/2012 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 22 sierpnia 

2012 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
26 września 2012 r., 

poz. 3249 
 
 
 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

w rejonie ulicy 
Rekreacyjnej, 

obręb Śródmieście 
3 
 

0,70 ha 

Częściowa 
niezgodność w 
zakresie: 
- art. 15 ustawy o 
PiZP z dnia 
27.03.2003 r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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52. 2012 

 
Uchwała Nr 

XXV/139/2012 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 20 czerwca 

2012 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
02 sierpnia 2012 r., 

poz. 2777 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenu położonego 
w rejonie Osiedla 
Piastowskiego w 
Świebodzicach, 

obręb Pełcznica 1 

0,09 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

53. 2012 

 
Uchwała Nr 

XXV/140/2012 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 20 czerwca 

2012 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
02 sierpnia 2012 r., 

poz. 2778 
 
 

zmiana 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 
w rejonie Osiedla 
Piastowskiego w 
Świebodzicach 

9,74 ha 

Zgodny w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 

 

54. 2013 

 
Uchwała Nr 

XLI/242/2013 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 11 lipca 

2013 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
18 lipca 2013 r., poz. 

4411 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru położonego 

w rejonie ul. 
Strzegomskiej w 
Świebodzicach – 
tereny kolejowe 

5,1 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 

 

55. 2013 

 
Uchwała Nr 

XLI/243/2013 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 11 lipca 

2013 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
18 lipca 2013 r., poz. 

4412 
 
 
 

zmiana 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru położonego 

w rejonie ul. 
Strzegomskiej w 
Świebodzicach w 
obrębie działki nr 

253/9 
zlokalizowanej 

przy ul. Strefowej 

1,4786 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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56. 2013 

Uchwała Nr 
XLV/269/2013 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 30 
października 

2013r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
18 listopada 2013 r., 

poz. 5762 

zmiana miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

obszaru 
wielofunkcyjnego 

ograniczonego 
ulicami: Wolności, 
Strzegomską oraz 
terenem ogrodów 

działkowych przy ul. 
Tadeusza Kościuszki 

i trasą linii 
kolejowej w 

Świebodzicach w 
obrębie Placu 
Dworcowego – 

działki nr 171/8, 
171/21 

0,56 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

57. 2013 

Uchwała Nr 
XLV/270/2013 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 30 
października 

2013r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
18 listopada 2013 r., 

poz. 5763 

zmiana miejscowego 
planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

obszaru położonego 
przy ul. 

Kamiennogórskiej i 
ul. Jeleniogórskiej w 

obszarze części 
działek nr: 11, 12, 

13, obręb Pełcznica 
2, AM2 w 

Świebodzicach 

3,284 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

58. 2013 

 
Uchwała Nr 

XLV/271/2013 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 30 

października 
2013r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
18 listopada 2013 r., 

poz. 5764 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru 

położonego w 
rejonie 

planowanej 
lokalizacji kanału 

ulgi dla rzeki 
Pełcznicy w 

Świebodzicach 

11,6208 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

59. 2013 

Uchwała Nr 
XLVI/280/2013 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 27 listopada 
2013 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 

13 grudnia 2013 r., 
poz. 6457 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru w 

sąsiedztwie ul. 
Kamiennogórskiej, 
obręb Pełcznica 2, 

AM 3 w 
Świebodzicach 

4,3648 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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60. 2014 

 
Uchwała Nr 

LIX/353/2014 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 08 

października 
2014r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 

16 października 
2014r., poz. 4370 

 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru 

położonego w 
sąsiedztwie ul. 

Ogrodowej, obręb 
Pełcznica w 

Świebodzicach 

59,1707 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

61. 2015 

 
 

Uchwała Nr 
IV/17/2015 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 28 stycznia 
2015 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolno-
śląskiego z dnia 04 
lutego 2015 r., poz. 

386 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru 

położonego w 
rejonie ul. 

Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i ul. 
Wałbrzyskiej w 
Świebodzicach 

0,125 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

62. 2015 

 
Uchwała Nr 
IX/51/2015 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 29 czerwca 
2015 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 
09 lipca 2015 r., poz. 

3047 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

działki nr 524, 
obręb Śródmieście 
3 w Świebodzicach 

0,25 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

63. 2015 

 
Uchwała Nr 
X/59/2015 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 24 sierpnia 
2015 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 

27 sierpnia 2015 r., 
poz. 3528 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru 

staromiejskiego 
położonego w 

obrębie 
Śródmieścia 

miasta 
Świebodzice 

15,5962 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
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64. 2016 

Uchwała Nr 
XVI/111/2016 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 19 stycznia 
2016 r. 

 
Dziennik Urzędowy 

Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 

28 stycznia 2016 r., 
poz. 435 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszarów 

położonych w 
rejonie ul. 

Kolejowej na dz. 
nr 306, ul. 

Browarowej na dz. 
nr 546/1 i 546/2, 

ul. Strzegomskiej 
na dz. nr 44/5,i 

44/6, obręb 
Śródmieście 3 w 
Świebodzicach 

0,5304 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

65. 2016 

 
Uchwała Nr 

XVI/112/2016 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 19 stycznia 

2016 r. 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 
28 stycznia 2016 r., 

poz. 436 
 

miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
obszaru 

położonego w 
rejonie ul. Mieszka 
I na części dz. nr 

461/17, obręb 
Pełcznica 1 w 

Świebodzicach 

0,0522 ha 

Zgodność w 
zakresie: 
- art. 15 i 16 
ustawy o PiZP z 
dnia 27.03.2003r. 
- rozporządzenia 
MI z dnia 
26.08.2003 r. 
 

 
 
 
 

Id: 1AFC4BF2-5791-47AE-8966-9F5C52BE3990. Podpisany Strona 28 z 56



29 
 

 
           Rys. 3.1. Analiza obowiązujących opracowań planistycznych na terenie miasta     

           Świebodzice 
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      Mając na uwadze analizę zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na terenie miasta Świebodzice, zamieszczoną w tabeli 3.1, należy zwrócić 

uwagę, że dokonano jej przede wszystkim na podstawie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz powiązanego z nią 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 26 sierpnia 2003 r. Analizy dokonano również 

pod kątem aktualności innych przepisów prawodawczych związanych z planowaniem 

przestrzennym, jak i aktualną sytuacją zagospodarowania terenów na omawianym obszarze. 

Omówienie analizy zawartej w tabeli 3.1. zamieszczono poniżej. 

 

      Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane na podstawie ustawy z 

dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym są ogólnikowe i nie wyczerpują 

zakresu przedmiotowego określonego w art. 15 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. W 

dokumentach tych brak jest podstawowych zagadnień, między innymi takich jak: 

- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; 

- zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego; 

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie; 

- warunki scalania i podziału nieruchomości; 

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej. 

W tabeli 3.1. są to plany oznaczone numerami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, z adnotacją o istotniej 

niezgodności z przepisami prawa jak wyżej. Ww. plany  nie odpowiadają w powyższym 

zakresie standardom i szczegółowością, ustaleniom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. Do tej pory traktowano takie ustalenia jako zbyt daleko 

idąca ingerencję niezgodną z prawem, natomiast wprowadzenie ich powinno pozwolić na 

ujednolicenie przestrzeni publicznych. 

 Przedmiotowe plany poza poważnymi brakami w zawartości tekstowej charakteryzują się 

brakami w części graficznej. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż wszystkie załączniki 

graficzne sporządzone są w czarno – białej technice graficznej. Ustawodawca zezwala na  

sporządzanie części graficznej w jednobarwnej kolorystyce w przypadku gdy projekt rysunku 

wyjaśnia wystarczająco ustalenia projektu planu, natomiast w omawianych przypadkach bardzo 

często linie rozgraniczające tereny o różnym użytkowaniu zlewają się ze sobą  sprawiając, iż 

rysunek jest nieczytelny i niejednoznaczny. Dodatkowo w części w/w planów brak jest 

podziałki liniowej.  
      Reasumując, brak definicji, parametrów i wskaźników pozostawia bardzo duże pole do 

interpretacji zapisów planu, co może prowadzić do rozbieżności przy analizie zapisów, na 

przykład podczas wydawania decyzji administracyjnych. Nadmienić jednak należy, że są to w 

większości tereny zainwestowane, w związku z czym zmiana przedmiotowych planów 

miejscowych nie musi nastąpić w pierwszej kolejności. 

 

      Rysunek 3.2. przedstawia ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w Świebodzicach w latach 1996-2002 r. Są to plany uchwalone w trybie ustawy 
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z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. W tym okresie plany tworzone były 

sporadycznie, 1 na rok, ewentualnie 2 w ciągu roku (są to lata 1997 i 1999). W 2002 r. nie 

uchwalono żadnego planu miejscowego, czego przyczyną było wstrzymanie prac w związku z 

pracami nad wprowadzeniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 

r. Do przedmiotowych planów nie wpłynęły wnioski o zmianę ich zapisów, co potwierdza tezę 

zawartą powyżej, o braku natychmiastowej konieczności sporządzenia zmian dla planów 

uchwalonych na podstawie ustawy z 1994 r. 

 

 

  Rys. 3.2. Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 

Gminy Świebodzice sporządzonych w latach 1996-2002 na podstawie ustawy z 1994 r. 
 

 

    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oznaczone w tabeli 3.1. numerami od 9 

do 51, sporządzone zostały na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Oznaczone są one w tabeli jako częściowo niezgodne z 

zapisami analizowanych aktów prawnych, ponieważ zasadniczo wyczerpują zakres 

opracowania planu miejscowego w odniesieniu do art. 15 i 16 przytoczonej wyżej ustawy, 

natomiast nie sposób nie zwrócić uwagi na braki przedstawione poniżej: 

- brak określenia minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika 

powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; 

- brak określenia minimalnej ilości miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji; 

- brak zapisów dotyczących szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości  
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- zawierają ustalenia, wychodzące poza uprawnienia, jakie daje nam ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

      Na wstępie należy nadmienić, że wszystkie plany oznaczone w tabeli 3.1. numerami od 9 do 

51 sporządzone zostały przez jednego urbanistę. Zapisy w wyżej wymienionych planach są 

niemal identyczne, niezależnie od ich lokalizacji i uwarunkowań  funkcjonalno – 

przestrzennych lub przyrodniczych. W związku z powyższym we wszystkich tych planach 

występują praktycznie takie same braki lub uchybienia. 

      W analizowanych planach miejscowych oznaczonych numerami od 9 do 18 widoczny jest 

brak oznaczenia granic opracowania planów na wyrysach ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego na rysunkach planów, co wymagane jest Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

      Większość planów miejscowych sporządzonych w latach 2004 -2011 charakteryzuje się 

zbyt dużą szczegółowością precyzowania opisów przeznaczenia danej jednostki. Przykładem 

mogą być zapisy planu nr 14: 

„B.11.2UO/P – teren publicznych usług oświaty (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum). Ustala się 

przeznaczenie terenu bez zmian”, lub 
„B.27UH – teren zabudowy usługowej (usługi handlu). Ustala się użytkowanie terenu bez 

zmian”. 
Zapisy takie nie pozwalają na wprowadzenie jakiejkolwiek innej pochodnej formy 

zagospodarowania terenu, co powoduje, że część tak oznaczonych terenów, jak i obiektów na 

nich  zlokalizowanych niszczeje, jest niezagospodarowana, bądź pozostaje w dotychczasowym 

użytkowaniu bez możliwości dalszego rozwoju. 

      Nagminnym błędem w planach oznaczonych numerami 10, 11, 12, 13, 14, 38, 44 jest brak 

precyzyjnego określenia granic obszaru objętego planem miejscowym. Granice opracowania nie 

są „domknięte”, co powoduje niejasności przy analizie planu, wydawaniu dokumentów 

administracyjnych, takich jak na przykład wypis i wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Brak wytyczenia przejrzystych granic planu powoduje 

utrudnienia podczas analizy załącznika graficznego, generuje wątpliwości, co może skutkować 

koniecznością wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

      Znaczna część planów o dużej powierzchni opracowania, których przykładem są plany nr 

44, 50, charakteryzuje się naniesieniem na rysunku planu tzw. skali skażonej, co oznacza, że 

taki załącznik został pomniejszony fotomechanicznie. Zatem w przypadku braku określonej w 

tekście planu odległości od nieprzekraczalnej lub istniejącej linii zabudowy, nie ma możliwości 

określenia jej na postawie pomiarów z mapy. Generuje to problemy w szczególności przy 

opiniowaniu wstępnego projektu podziału działek ze zgodnością z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

W analizowanych powyżej planach wątpliwości budzi również brak oznaczenia linii 

rozgraniczających dróg. Drogi o różnej klasyfikacji, począwszy od dróg wewnętrznych, 

skończywszy na drogach zbiorczych lub głównych, łączą się ze sobą bez oznaczenia ich 

rozpoczęcia lub zakończenia, co powoduje stan niepewności przy wydawaniu dokumentów 

urzędowych tak jak przytaczane już wcześniej wypisy i wyrysy z mpzp. 

      W analizowanym planie nr 11 pojawia się niezgodne z przepisami prawa wrysowanie granic 

i sposobu podziału działki (nie jest to podział orientacyjny) lecz obowiązujący podział 
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geodezyjny i obligatoryjna lokalizacja budynku na działce. Powyższe powoduje brak 

możliwości racjonalnego zagospodarowania terenu oraz godzi w prawa własności właściciela 

nieruchomości. 

      Utrudnienia w zagospodarowaniu terenów w obrębie planu nr 38 powodować może zapis w 

punkcie „Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej” określający, iż: 

„Odprowadzenie ścieków możliwe jest tylko do systemu kanalizacji miejskiej zakończonej 

oczyszczalnią ścieków za pośrednictwem istniejących i projektowanych kanałów sanitarnych, 

zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych”. Zapis taki nie 

wprowadza możliwości tymczasowej lokalizacji np. szczelnych zbiorników bezodpływowych, 

czym skutecznie uniemożliwia zabudowę jednostkom, do czasu budowy na tym terenie 

kanalizacji miejskiej. 

      Dodatkowo duże utrudnienia w poruszaniu się w planach miejscowych na terenie miasta 

Świebodzice jest fakt, iż dla wielu planów następowała wielokrotna zmiana ich części. 

Przykładami takich planów są plany oznaczone numerami 9, 11, 12, 13, 14, 44. Niektóre z tych 

planów zmieniane były jednostkowo nawet czterokrotnie. 

      Plan miejscowy oznaczony numerem 22 zawiera nieaktualny  przebieg drogi ekspresowej 

S8 wraz z rezerwą terenu pod możliwość realizacji węzła drogowego drogi S8 z ulicą 

Strzegomską. Natomiast plan nr 38 zawiera nieaktualny przebieg drogi klasy głównej ruchu 

przyspieszonego, oznaczonej symbolem KD-GP 1/2. Powyższe wynika ze zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. 

 

      Rysunek 3.3. obrazuje postęp w opracowaniu planów miejscowych na terenie miasta 

Świebodzice w latach 2003 – 04.11.2016 r., tj. uchwalanych na podstawie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. W latach 2007 – 2013 widoczny jest znaczny 

wzrost ilości uchwalonych planów, w szczególności są to lata 2007, 2008, 2010. Następnie w 

latach 2011, 2014, 2015 widoczny jest spadek intensywności uchwalania planów miejscowych. 

Miały na to głównie wpływ wielkości obszarów uchwalanych planów oraz specyfika 

uwarunkowań funkcjonalno – przestrzennych ww. terenów. W 2003 r. nie uchwalono ani 

jednego planu miejscowego, co było wynikiem wprowadzania ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Analizując ilość uchwalonych planów w latach 

2003 – 2016 (do 04.11.2016 r.)  można stwierdzić, że średnia ilość uchwalanych planów, bądź 

ich zmian w ciągu toku wynosi 5 egzemplarzy. 
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Rys. 3.3. Liczba obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie  

Gminy Świebodzice sporządzonych w latach 2003-04.11.2016 na podstawie ustawy z 2003 r. 
 

 

     Nadmienić należy, że znaczna liczba nieścisłości, z przepisami prawa, w aktualnie 

obowiązujących planach miejscowych spowodowanych jest faktem, że w momencie ich 

sporządzania nie obowiązywały aktualne wytyczne, zatem uznać należy, że wykonanie planów 

było rzetelne, a jedynie upływ czasu spowodował ich dezaktualizację.  
Mając na uwadze powyższe konieczne jest zaktualizowanie planów miejscowych 

sporządzonych w trypie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, jak 

i planów miejscowych uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
     W związku z powyższym należy stwierdzić, że większość obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, w świetle obowiązujących 

przepisów prawa zawiera uchybienia. 

       

 

 

3.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 

trakcie procedury planistycznej 

      Na terenie Gminy Świebodzice rocznie sporządza się około 5 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Aktualnie gmina jest na etapie sporządzania 4 

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to w większości tereny 

prywatne o niewielkiej powierzchni, co zostało przedstawione w poniższej tabeli. We 

wszystkich wyżej wymienionych zmianach została podjęta uchwała o przystąpieniu do 

sporządzenia planu. Dla trzech planów procedura planistyczna jest w toku, natomiast dla 

jednego została wstrzymana. Proces zmiany planu, bądź jego uchwalania, przeprowadzany jest 
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sprawnie i trwa średnio 10 miesięcy. Nowe plany sporządzane są w całkowitej zgodności z 

zapisami art. 15 i 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r., wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. oraz 

przepisami odrębnymi, mającymi zastosowanie w prawodawstwie planistycznym. 

 
Tabela 3.2. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Świebodzice 
w trakcie procedowania 
 

 
LP. 

 
UCHWAŁA 

 
LOKALIZACJA 

 
POWIERZCHNIA 

ZGODNOŚĆ 
ZMIANY 

ZE 
STUDIUM 

1. Uchwała nr LXI/362/2014 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 12 
listopada 2014 r.  

w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 

położonego w sąsiedztwie ul. 
Tadeusza Kościuszki w 

Świebodzicach 
 

rejon ul. Tadeusza 
Kościuszki 

3,5922 ha Nie 

2. Uchwała nr XVIII/133/2016 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 30 
marca 2016 r. 

 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. 
Jasnej na działce nr 56/1 oraz 

części działek nr 56/2 i 64, 
obręb Pełcznica 2 w 

Świebodzicach 

rejon ul. Jasnej, 
dz. nr 56/1 oraz 
część działek nr 
56/2 i 64, obręb 

Pełcznica 2 

0,76 ha Tak 

 3. Uchwała nr XVIII/134/2016 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 30 
marca 2016 r.  

w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. 
Długiej na działkach nr 

200/2, i 197/1, obręb 
Pełcznica 2 w Świebodzicach 

 
 

rejon ul. Długiej, 
dz. nr 200/2, i 
197/1, obręb 
Pełcznica 2 

0,08 ha Tak 
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4. Uchwała nr XVIII/135/2016 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 30 
marca 2016 r. 

 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ul. 
Jeleniogórskiej na działce nr 

232, obr. Pełcznica 2 w 
Świebodzicach 

rejon ul. 
Jeleniogórskiej, 
dz. nr 323, obręb 

Pełcznica 2 

0,4209 ha Tak 

 

 

 
Teren objęty zmianą planu, oznaczony w powyższej tabeli numerem 1, położony jest w 

sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki w Świebodzicach. W obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, 

Strzegomską oraz terenem ogrodów działkowych przy ul. Tadeusza Kościuszki i trasą linii 

kolejowej w Świebodzicach, uchwalonym przez Radę Miejską w Świebodzicach Uchwałą nr  

XXXIII/280/04 z dnia 17 grudnia 2004 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego Nr 15, z dnia 25 stycznia 2005 r, poz. 377). W obowiązującym planie 

przedmiotowe tereny oznaczone są na rysunku planu symbolem B.10P/U – „teren zabudowy 

produkcyjno – usługowej” oraz B.22KS – „teren istniejącego zespołu garaży osiedlowych”. W 

sprawie zmiany ustaleń ww. planu wnioskował właściciel terenu, mieszkańcy oraz Radni Rady 

Miejskiej w Świebodzicach. Analizując zasadność przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu, biorąc pod uwagę uciążliwości dla otoczenia wynikające z prowadzonej 

działalności gospodarczej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, potrzebę wprowadzenia w 

jej sąsiedztwie dodatkowych terenów zielonych oraz złożone wnioski, uznano za zasadne 

przystąpienie do zmiany przedmiotowego terenu. 
W tabeli 3.2. przy omawianej uchwale widnieje zapis, iż przewidywana zmiana jest niezgodna z 

zapisami studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Pierwotnie podczas 

przystępowania do sporządzenia przedmiotowego planu intencja była zgodna z zapisami 

studium, natomiast w trakcie procedury, podczas możliwości składania wniosków do planu, 

wynikającej z art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 

marca 2003 r., mieszkańcy oraz sąsiedzi tego terenu złożyli znaczną ilość wniosków do planu, o 

przeznaczenie omawianego terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Ponieważ taka zmiana jest 

niezgodna z ustaleniami studium, do czasu zmiany zapisów procedura została wstrzymana. 

Nadmienić należy, że Rada Miejska w Świebodzicach Uchwalą nr XVI/113/2016 z dnia 19 

stycznia 2016 r. przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Procedura zmiany studium jest na etapie przygotowywania 

projektu wyżej wymienionego dokumentu. 

 

      Obszar proponowany do objęcia planem, oznaczony numerem 2 w tabeli 3.2, położony jest 

w rejonie ul. Jasnej w Świebodzicach. Wyżej wymieniony teren objęty jest obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osiedla 
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Piastowskiego w Świebodzicach, uchwalonym przez Radę Miejską w Świebodzicach Uchwałą 

Nr LVII/302/2010 dnia 13 stycznia 2010 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego Nr 47 z dnia 15 marca 2010, poz. 700). W obowiązującym planie 

przedmiotowy teren oznaczony jest symbolami 4MN, KDW, 1ZI i 2Uw: 

Teren 4MN  - teren zabudowy jednorodzinnej, 

Teren KDW - teren drogi wewnętrznej, 

Teren 1ZI  - teren zieleni izolacyjnej, 

Teren 2Uw - teren zabudowy usługowej o różnym przeznaczeniu, możliwa jest realizacja 

obiektów usługowych o następującym przeznaczeniu: handel, rzemiosło, 

gastronomia, rekreacja, obsługa komunikacyjna (stacja paliw), itp. 

Omawiany teren jest niezagospodarowany i niezabudowany, zlokalizowany na obrzeżach 

małego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Jasnej, na działkach o numerach 

ewidencyjnych 56/1, 56/2 (część działki) i 64 (część działki), obr. Pełcznica 2 w 

Świebodzicach. Teren leży w sąsiedztwie wytyczonej w planie drogi głównej ruchu 

przyśpieszonego KD-GP 1/2. Realizacja wspomnianej drogi jest nierealna w długim horyzoncie 

czasowym, ponieważ w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Dolnośląskiego na terenie miasta Świebodzice nie są rozmieszczone żadne nowe inwestycje 

drogowe o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Pod numerem zadania 8.17, przewidzianego 

do finansowania w ramach limitów zobowiązań określonych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego, jest jedynie wymieniona przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 374 o znaczeniu wojewódzkim. Właściciele terenu działek 56/1 i 56/2 

zwrócili się do Burmistrza Miasta Świebodzice o możliwość przesunięcia placu manewrowego 

drogi wewnętrznej w obszar planowanej zieleni izolacyjnej (1ZI), powiększenie terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (4MN) i dopuszczenie zabudowy mieszkaniowo- 

usługowej w część terenu oznaczonego symbolem 2Uw. 

Na podstawie wyników analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz analizy zgodności przewidzianych rozwiązań z 

ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świebodzice, uznaje się za celowe przeprowadzenie zmiany ustaleń planu w granicach 

określonych na załączniku graficznym. Planowane zagospodarowanie będzie zgodne z 

ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świebodzice. 

      

       Kolejnym terenem objętym zmianą w planie jest obszar oznaczony w powyżej tabeli 

numerem 3. Położony on jest w rejonie ul. Długiej i ul. Sezamkowej w Świebodzicach. Wyżej 

wymieniony teren objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obszaru obejmującego dzielnicę Pełcznica w Świebodzicach, uchwalonym przez 

Radę Miejską w Świebodzicach Uchwałą Nr XXXIII/283/2004 dnia 17 grudnia 2004 r. 

(ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 15 z dnia 25 stycznia 

2005, poz. 380). W obowiązującym planie przedmiotowy teren oznaczony jest symbolami 

B.3MW, B.1ZL i B.2ZP: 

Teren B.3MW  -  teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ustala   

                                   się użytkowanie bez zmian. 
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Teren B.1ZL  -  teren zalesiony, Ustala się użytkowanie bez zmian. 

Teren B.2ZP  -  teren użytków rolnych, obecnie niezagospodarowany. Ustala się 

 użytkowanie bez zmian. 

Omawiany teren jest niezagospodarowany i niezabudowany, zlokalizowany na działkach o 

numerach ewidencyjnych 200/2 i 197/1, obr. Pełcznica 2 w Świebodzicach. Położony jest w 

sąsiedztwie niskiego (~15 m wysokości) budynku wielorodzinnego (ul. Długa 24) i 

realizowanego osiedla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Sezamkowej. Teren posiada dostęp do 

drogi publicznej od strony ul. Długiej i ul. Sezamkowej. Działka 200/2 ewidencyjnie stanowi 

grunty PSIV i Bp. Działka nr 197/1 została wyodrębniona z działki drogowej w na cele 

powiększenia działki sąsiedniej (200/2). Właściciel terenu działki 200/2 zwrócił się do 

Burmistrza Miasta Świebodzice o możliwość zmiany obowiązującego planu i przeznaczenie 

w/w terenu pod funkcję zabudowy jednorodzinnej. Ponieważ teren ten przylega od północy z 

terenami zabudowy jednorodzinnej (Osiedle Sezamkowe), a w bezpośrednim sąsiedztwie 

zlokalizowany jest niski budynek wielorodzinny uznano, że powyższe zagospodarowanie jest 

prawidłowe pod względem planistycznym i zgodne z zapisami obowiązującego studium. 

 

      Ostatnim, oznaczonym w tabeli 3.2., numerem 4, terenem objętym zmianą planu jest obszar 

położony w przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Świebodzicach. Wyżej wymieniony teren ujęty jest w 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru 

wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jeleniogórską, 

Kamiennogórską, Kasztanową, Wałbrzyską w Świebodzicach, uchwalonym przez Radę Miejską 

w Świebodzicach Uchwałą Nr XXXIII/281/04 dnia 17 grudnia 2004 r. (ogłoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 15 z dnia 25 stycznia 2005, poz. 378). W 

obowiązującym planie przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem „A.28MN – Teren 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz teren sadów i ogrodów. Ustala się przeznaczenie 

terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Możliwa zabudowa uzupełniająca 

mieszkaniowa jednorodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku planu zasada podziału terenu na 

działki budowlane oraz zasada lokalizacji budynku na działce. Dla nowej zabudowy ustala się 

obowiązek nawiązania do sąsiedniej zabudowy, dotyczy to wysokości zabudowy, nachylenia 

połaci dachowych oraz ich pokrycia.” Omawiany teren jest w części zagospodarowany i 

zabudowany, zlokalizowany w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Jeleniogórskiej z ul. Cichą, na 

działkach o numerach ewidencyjnych 321, 322, 323, 858/1, obr. Pełcznica 2 w Świebodzicach. 

Został złożony wniosek przez właścicieli w/w terenu o zmianę zapisów dotyczących podziału 

geodezyjnego oraz zmiany lokalizacji nowego budynku. Ustalona w planie zasada podziału 

terenu na działki budowlane jest zapisem wykraczającym poza uprawnienia planistyczne, jakie 

daje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z uwagi na w/w fakty, uznano za 

zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zmiana jest zgodna z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świebodzice. 

 

      Mając na uwadze powyższą analizę we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach 

przystąpienie do zmiany planu było zasadne. Właściciele omawianych terenów i wnioskodawcy 

nie czekali również długo na rozpoczęcie procedury zmiany planu. W przypadku planów 
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oznaczonych w tabeli 3.2. numerami 2, 3, 4, był to niecały rok, a w przypadku planu nr 1 

niecałe 2 lata. W Gminie Świebodzice proces zmiany planu, bądź jego uchwalania, 

przeprowadzany jest sprawnie i trwa średnio 10 miesięcy (w przypadku planów o znacznej 

powierzchni procedura taka trwa około 12 miesięcy). Procedura zmiany bądź uchwalenia planu 

jest jawna i przejrzysta. Uczestniczą w niej wnioskodawcy i właściciele terenów. Nowe plany 

sporządzane są w całkowitej zgodności z zapisami art. 15 i 16 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., wytycznymi Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. oraz przepisami odrębnymi, 

mającymi zastosowanie w prawodawstwie planistycznym.

Id: 1AFC4BF2-5791-47AE-8966-9F5C52BE3990. Podpisany Strona 39 z 56



40 
 

 

 

 

 
 

Rys. 3.4. Analiza opracowań planistycznych na terenie miasta Świebodzice w trakcie 

procedowania 
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3.3. Analiza wniosków o zmianę miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

 
       Burmistrz Miasta Świebodzice na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prowadzi rejestr wniosków o sporządzenie lub 

zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
      Przedmiotowa analiza dotyczy okresu od 01.01.2011 r. do 04.11.2016 r. i takie też wnioski 

o sporządzenie lub zmianę planu zostały przedstawione w tabeli 3.3. W wyżej przytoczonym 

okresie do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wpłynęły 43 wnioski o zmianę lub 

sporządzenie planu miejscowego. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a decyzje o podjęciu 

uchwały intencyjnej podejmowane są bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości 

finansowych gminy. Podczas analizy wniosków brana jest również pod uwagę sytuacja 

wnioskodawcy, tj. np. aktualne zagospodarowanie terenu, dla którego zmiana lub plan ma 

zostać sporządzony, data sporządzenia aktualnie obowiązującego na tym terenie planu, 

kolejność złożonego wniosku itd. 

 

Tabela 3.3. Wykaz wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego od 01.01.2011 r. do 04.11.2016 r. 

 

 
LP. 

DATA 
WPŁYWU 
WNIOSKU 

 
PRZEDMIOT 

WNIOSKU 

POŁOŻENIE 
WNIOSKO-
WANEGO 
TERENU 

FORMA 
ROZPATRZENIA 

WNISKU 

ZGODNOŚĆ 
WNIOSKU 

ZE 
STUDIUM 

1. 30.08.2011 r. zmiana zapisów 
w mpzp z 

przeznaczeniem 
pod zabudowę 

usługowo-
przemysłową 

dz. nr 253/9, 
obręb  

Pełcznica 1 

wniosek  
uwzględniony 
 Uchwałą Nr 

XLI/243/2013 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 11 lipca 2013r. 

 

tak 

2. 13.10.2011 r. zmiana zapisów 
w mpzp z 

przeznaczeniem 
pod zabudowę 

usługową 

dz. nr 524, 
obręb 

Śródmieście 3 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
IX/51/2015 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 29 czerwca 
2015 r. 

 

tak 

  3.  08.11.2011 r. zmiana zapisów 
w mpzp z 

przeznaczeniem 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
wielorodzinną 

 
 

dz. nr 422, 
obręb Ciernie 4 

wniosek  
nieuwzględniony  

częściowa 
niezgodność 
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4. 18.04.2012 r. wniosek o 
sporządzenie 

mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

dz. nr 166/1, 
162, obręb 
Ciernie 5 

wniosek 
nieuwzględniony 

częściowa 
niezgodność 

  5. 12.07.2012 r. Wniosek o 
zmianę zapisów 

w mpzp dot. 
lokalizacji dróg i 

ustaleń 
szczegółowych 

dz. nr 37, 38, 
40/1, 41, 42, 43, 

11, 12, 13, 
obręb Pełcznica 

2 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
XLV/270/2013 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 30 
października 2013r. 

oraz 
Uchwałą Nr 

XLVI/280/2013 
Rady Miejskiej w 

Świebodzicach 
z dnia 27 listopada 

2013 r. 
 

tak 

6. 17.07.2012 r. wniosek o 
sporządzenie 

mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 
 

dz. nr 109/4, 
obręb  

Pełcznica 1 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
LIX/353/2014 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 08 
października 2014r. 

 

tak 

7. 13.12.2012 r. wniosek o 
sporządzenie 

mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 
 

 dz. nr 56, 69, 
68/1, 68/2, 

obręb Pełcznica 
1 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
LIX/353/2014 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 08 
października 2014r. 

tak 

8. 13.12.2012 r. wniosek o 
sporządzenie 

mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 
 

dz. nr 81, 86/2, 
88, obręb 

Pełcznica 1 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
LIX/353/2014 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 08 
października 2014r. 

tak 
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9. 21.12.2012 r. wniosek o 
sporządzenie 

mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 

dz. nr 70, obręb 
Pełcznica 1 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
LIX/353/2014 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 08 
października 2014r. 

tak 

10. 11.12.2012 r. wniosek o 
zmianę ustaleń 
szczegółowych 

planu, dot. 
podpiwniczenia 
projektowanego 

budynku 
 

dz. nr 463, 
483/10, 483/34, 
483/12, obręb 
Śródmieście 3 

wniosek  
oczekujący 

tak 

11. 04.02.2013 r. wniosek o 
sporządzenie 

mpzp dla części 
działki nieobjętej 

panem z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 

 

dz. nr 439, 
obręb  

Ciernie 5 

wniosek 
nieuwzględniony 

częściowa 
niezgodność 

12. 29.04.2013 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 

mieszkaniowe – 
usługowe 

dz. nr 44/6, 
obręb 

Śródmieście 3 

wniosek  
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
XVI/111/2016 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 19 stycznia 
2016 r. 

 

tak 

13. 18.06.2013 r. wniosek o 
sporządzenie 

mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 
 

dz. nr 107, 
obręb Pełcznica 

1 

wniosek 
nieuwzględniony 

nie 

14. 17.05.2013 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod tereny 
zielone 

dz. od nr 843 do 
nr 1018 oraz dz. 
nr 1045, obręb 
Śródmieście 3 

wniosek 
procedowany  
na podstawie 
Uchwały nr 

LXI/362/2014 Rady 
Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 
12 listopada 2014 r. 

tak 
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15. 08.10.2013 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

dz. nr 546/1, 
obręb 

Śródmieście 3 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
XVI/111/2016 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 19 stycznia 
2016 r. 

 

tak 

16. 18.10.2013 r. wniosek o 
zmianę mpzp dla 
części działki z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 

mieszkaniowo – 
usługowe 

 

dz. nr 665/2, 
obręb 

Śródmieście 3 

wniosek 
nieuwzględniony 

częściowa 
niezgodność 

17. 08.11.2013 r. Wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod tereny 
usługowe 

dz. nr 500/2, 
obręb 

Śródmieście 3 

wniosek  
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
IV/17/2015 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 28 stycznia 
2015 r. 

tak 

18. 18.12.2013 r. Wniosek o 
sporządzenie 

mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne, 
wielorodzinne i 

zabudowę 
zagrodową 

 

dz. nr 6, 19, 
obręb Pełcznica 

1 

wniosek  
oczekujący 

tak 

19. 10.01.2014 r. Wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 

dz. nr 420/1, 
obręb 

Śródmieście 3 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
X/59/2015 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 24 sierpnia 
2015 r 

tak 

20. 31.03.2014 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

dz. nr 546/2, 
obręb 

Śródmieście 3 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
XVI/111/2016 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 19 stycznia 
2016 r. 

tak 
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21. 30.04.2014 r. wniosek o 
zmianę ustaleń 
szczegółowych 

mpzp w zakresie 
dopuszczenia 

zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej w 
zabudowie 

wolnostojącej i 
szeregowej z 

dopuszczeniem 
terenów 

usługowych 
nieuciążliwych 

 

część mpzp 
Zimny Dwór 
(uchwała nr 
VI/27/2011) 

wniosek 
oczekujący 

tak 

22. 21.05.2014 r. wniosek o 
zmianę ustaleń 
szczegółowych 

mpzp w zakresie 
podziału 

nieruchomości 
oraz lokalizacji 

budynku na 
działce 

 
 

dz. nr 323, 
obręb Pełcznica 

2 

wniosek 
procedowany 
 na podstawie 
Uchwały nr 

XVIII/135/2016 Rady 
Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 
30 marca 2016 r 

tak 

23. 09.06.2014 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod tereny 
zielone z 

elementami 
małej 

architektury 
 
 

dz. nr 642/1, 
obręb 

 Ciernie 5 

wniosek  
oczekujący 

 

tak 

24. 10.07.2014 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe  

dz. nr 306, 
obręb 

Śródmieście 3 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
XVI/111/2016 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 19 stycznia 
2016 r. 

 

tak 

25. 21.08.2014 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczenie 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 

 
 

dz. nr 434, 
obręb  

Pełcznica 1 

wniosek 
 oczekujący 

tak 
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26. 16.10.2014 r. Wniosek o 
sporządzenie 

mpzp dla  
części działki 

nieobjętej 
planem z 

przeznaczeniem 
pod 

budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 

dz. nr 737/2, 
obręb 

 Ciernie 4 

wniosek 
nieuwzględniony 

nie 

27. 05.11.2014 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod terenu 
usługowe 

dz. nr 461/17, 
obręb  

Pełcznica 1 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
XVI/112/2016 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 19 stycznia 
2016 r. 

 

tak 

28. 13.01.2015 r. wniosek o 
sporządzenie 

mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 

 

dz. nr 95, 99, 
101,  103, 105, 
106, 644, 300, 

660, obręb 
 Pełcznica 1 

wniosek 
nieuwzględniony 

nie 

29. 16.01.2015 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 

mieszkaniowo – 
usługowe 

 

dz. nr 437/6, 
437/7, 437/10, 
437/12, obręb 
Pełcznica 1 

wniosek  
oczekujący 

tak 

30. 20.01.2015 r. Wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 

mieszkaniowo – 
usługowe 

dz. nr 397/22, 
obręb 

Śródmieście 3 

wniosek 
uwzględniony 

Uchwałą Nr 
X/59/2015 

Rady Miejskiej w 
Świebodzicach 

z dnia 24 sierpnia 
2015 r 

tak 

31. 26.08.2015 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

dz. nr 200/2, 
obręb 

 Pełcznica 2 

wniosek 
procedowany 
 na podstawie 
Uchwały nr 

XVIII/134/2016 Rady 
Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 
30 marca 2016 r.  

 

tak 
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32. 15.10.2015 r. wniosek o 
zmianę mpzp  w 

zakresie 
przebiegu drogi 

dz. nr 56/1, 
obręb 

 Pełcznica 2 

wniosek 
procedowany  
na podstawie 
Uchwały nr 

XVIII/133/2016 Rady 
Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 
30 marca 2016 r. 

tak 

33. 16.11.2015 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 

mieszkaniowo – 
usługową 

dz. nr 56/2, 
obręb 

 Pełcznica 2 

wniosek 
procedowany 
 na podstawie 
Uchwały nr 

XVIII/133/2016 Rady 
Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia 
30 marca 2016 r. 

tak 

34. 19.01.2016 r. wniosek o 
zmianę mpzp w 

zakresie 
przebiegu drogi 

 

dz. nr 641/17, 
obręb 

Śródmieście 3 

wniosek 
 oczekujący 

tak 

35. 28.04.2016 r. wniosek o 
zmianę mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 

mieszkaniowo – 
usługowe 

 

dz. nr 919, 
obręb  

Pełcznica 2 

wniosek 
procedowany 
 na podstawie 

Uchwały nr Rady 
Miejskiej w 

Świebodzicach z dnia  
2016 r. 

tak 

36. 04.05.2016 r. wniosek o 
sporządzenie 

mpzp z 
przeznaczeniem 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 

 

dz. nr 639,  
obręb  

Pełcznica 2 

wniosek 
 nieuwzględniony 

nie 

37. 19.07.2016 r. wniosek o 
zmianę mpzp w 

zakresie 
przebiegu drogi 

 

ul. Sezamkowa 
w 

Świebodzicach 

wniosek 
 oczekujący 

tak 

38. 26.07.2016 r. wniosek o 
zmianę mpzp 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

dz. nr 371/3, 
371/4, 371/5,  

obr. 

Wniosek 
 oczekujący 

tak 

39. 26.07.2016 r. wniosek o 
zmianę mpzp 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

dz. nr 371/3, 
371/4, 371/5,  

obr. 

Wniosek 
 oczekujący 

tak 
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40. 26.07.2016 r. wniosek o 
zmianę mpzp 

pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 

 

dz. nr 371/3, 
371/4, 371/5,  

obr. 

Wniosek 
 oczekujący 

tak 

41. 09.08.2016 r. wniosek o 
zmianę zapisów 

w mpzp dot. 
ustaleń 

szczegółowych 
 

dz. nr 228/3, 
obręb Ciernie 4 

wniosek 
 oczekujący 

tak 

42. 28.09.2016 r. wniosek o 
zmianę zapisów 

w mpzp dot. 
przebiegu drogi 

 

droga wzdłuż 
dz. nr 276, 275, 

274, 272 

wniosek 
 oczekujący 

tak 

43. 04.11.2016 r. wniosek o 
zmianę zapisów 

mpzp pod 
zabudowę 
usługową 

wielofunkcyjną z 
dopuszczeniem 

funkcji 
mieszkaniowej 

 

Dz.nr 470/27, 
obręb 

 Pełcznica 1 

wniosek 
 oczekujący 

tak 

 

 

 

      Analizując ustalenia zawarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że większość wniosków 

o zmianę lub sporządzenie miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego dotyczy 

zabudowy mieszkaniowej, a w szczególności zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bardzo 

często we wnioskach dotyczących zabudowy mieszkaniowej wnioskodawcy proszą o 

dopuszczenie również funkcji usługowej. Mieszana funkcja pozostawia możliwość 

zagospodarowania terenu w dwojaki sposób i potencjalnie zmniejsza prawdopodobieństwo 

sporządzenia w przyszłości kolejnej zmiany dla wnioskowanego terenu. Tereny uwzględnione 

we wnioskach w znacznej mierze zlokalizowane są na obszarach już zainwestowanych lub w 

ich pobliżu. 

Informacje zawarte w tabeli 3.3. wskazują, że aż 32 wnioski dotyczą zmiany przeznaczenia 

terenów lub szczegółowych ustaleń zawartych w tekście planu, a jedynie 11 dotyczy 

sporządzenia planu miejscowego. Ma na to wpływ fakt, że Gmina Świebodzice objęta jest w 

48% planami miejscowymi i są to tereny w centrum miasta oraz jego ścisłych okolicach. W 

związku z powyższym potrzeby mieszkaniowe, jak i inwestycyjne mieszkańców zostały już 

zaspokojone, a napływające wnioski wynikają głównie ze zmian uwarunkowań funkcjonalno – 

przestrzennych na terenie miasta oraz zmian potrzeb inwestycyjnych lub bytowych samych 

mieszkańców. 
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      Większość złożonych wniosków została już uwzględniona (15 wniosków) lub jest w trakcie 

procedowania (6 wniosków). Wnioski opisane w powyższej tabeli jako oczekujące zostaną ujęte 

w planach budżetowych na następne lata, natomiast wnioski opisane jako nieuwzględnione, są 

niezgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świebodzice. Po zmianie studium i uwzględnieniu w nim zmian wynikających z wyżej 

wymienionych postulatów, zostaną one rozpatrzone. 

 

 
Rys. 3.5. Liczba wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego od 01.01.2011 r. do 04.11.2016 r. 


Wyżej przedstawiony rysunek 3.5. obrazuje ilość złożonych do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 

wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Analiza obejmuje okres od 2011 do 04.11.2016 r. Zauważyć można znaczną tendencję wzrostową, w 

szczególności w latach 2013 – 2014 oraz w 2016 r. W 2011 r. został złożony jedynie jeden wniosek. 

Wpływ na tendencję wzrostową składania wniosków o zmianę lub sporządzenie planów miejscowych 

ma niewątpliwie coraz większa świadomość praw przysługujących społeczeństwu oraz przychylność 

władz do zaspokajania potrzeb mieszkańców, czyli w tej konkretnej dziedzinie, do sporządzania lub 

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Domniemywać można, iż w 

przyszłych latach ilość składanych wniosków będzie spadać. Może mieć na to wpływ ilość już 

zrealizowanych wniosków oraz fakt, że przeznaczenie terenów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego sporządzanych w ostatnich latach określane jest bardziej 
systemowo oraz dopuszcza funkcje uzupełniające. Mianowicie podczas sporządzania planu używa się 

zapisów typu „zabudowa usługowa”. Taki zapis dopuszcza różne formy zabudowy usługowej, nie 

precyzuje, tak jak we wcześniej sporządzanych planach, że są to np. tylko usługi handlu lub usługi 

związane ze szkolnictwem. Dodatkowo dopuszcza się wprowadzanie funkcji mieszanej, takiej jak 

zabudowa mieszkaniowo – usługowa. Dzięki takim zapisom właściciel terenu lub inwestor ma 

większe pole manewru, a i gmina potencjalnie odracza czas sporządzenia kolejnej zmiany na danym 

teren. 
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4. Podsumowanie 

 
       Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, mają na celu kształtowanie ładu przestrzennego 

uwzględniając przy tym istniejące uwarunkowania społeczno-gospodarcze, środowiskowe i 

kulturowe, usprawniają  również procesy inwestycyjne. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Miasta 

Świebodzice zobowiązany jest do sprawdzania aktualności studium oraz planów miejscowych, 

co zostało uczynione w przedmiotowym opracowaniu.                     

      W wyniku przeprowadzonej analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świebodzice pod kątem oceny zgodności z przepisami odrębnymi, które 

od czasu opracowania obowiązującego studium uległy zmianie należy stwierdzić, iż 

analizowany dokument uległ dezaktualizacji pod kątem dostosowania jego treści do obecnych 

wymagań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przepisów odrębnych stosowanych w prawodawstwie planistycznym. Ze 

względu na powyższe niezbędna jest aktualizacja studium oraz wprowadzenie aktualnych 

zapisów w zakresie: 

- realizacji szerokopasmowych sieci (ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci   

   telekomunikacyjnych); 

- stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

- stanu środowiska; 

- stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

- potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

- stanu prawnego gruntów; 

- stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania   

  gospodarki   wodno – ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

- zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

- wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej; 

- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 

      Przedmiotowe opracowanie posiada także uchybienia nie mające podłoża prawnego, często 

są to wady wynikające ze zmian zagospodarowania terenu  na przestrzeni lat lub niedostatecznej 

analizy charakteru miasta podczas opracowywania studium uwarunkowań i zagospodarowania 

przestrzennego. Brak w nim również zapisów dotyczących możliwości lokalizacji odnawialnych 

źródeł energii. Wymagają również aktualizacji zapisy studium w zakresie uwarunkowań, braku 

analiz zapisanych w art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadzenie w/w analiz może mieć zasadniczy wpływ 

na ustalenie kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice.  
      Przeprowadzona analiza wykazała dezaktualizację studium w wielu aspektach i na całym 

obszarze jego obowiązywania, co pociąga za sobą konieczność zaktualizowania jego zapisów, 

przez dostosowanie ich do obecnych uwarunkowań gospodarczych, społecznych, 

przestrzennych i prawnych. 
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      Należy nadmienić, iż mając na uwadze powyższe uwarunkowania, Rada Miejska w 

Świebodzicach Uchwalą nr XVI/113/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świebodzice, przystąpiła do zmiany przedmiotowego dokumentu. 

 
      Obecnie Gmina Świebodzice pokryta jest  w 48% miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, co pozwala na szeroki rozwój inwestycyjny, gospodarczy i mieszkaniowy. 

Dzięki znacznej ilości miejscowych planów nie ma konieczności częstego wydawania decyzji o 

warunkach zabudowy. Decyzje takie są wydawane sporadycznie i zazwyczaj na tereny 

sąsiadujące z granicami obowiązujących planów miejscowych. Obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świebodzice w znacznej mierze 

sporządzone zostały na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r., jednak po przeanalizowaniu 

ich pod kątem zgodności z wyżej wymienioną ustawą, Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. oraz przepisów odrębnych, należy stwierdzić, że 

prawie wszystkie opracowania posiadają uchybienia w świetle zapisów obowiązującego prawa, 

stąd zapis w tabeli 3.1. o „częściowej niezgodności”. Są to głównie: 

-  brak informacji dotyczących szczególnych zasad lokalizowania inwestycji  

    Telekomunikacyjnych; 

- brak określenia minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika   

   powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; 

- brak określenia minimalnej ilości miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na  

  parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji; 

- brak zapisów dotyczących szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości; 

- zawierają ustalenia, wychodzące poza uprawnienia, jakie daje nam ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.  
      Plany miejscowe sporządzone na podstawie ustawy z 1994 r. zgodnie z obowiązującym 

stanem prawnym zachowują swą moc. Należy jednak pamiętać, że zakres ich ustaleń nie 

odpowiada wymogom aktualnie obowiązującej ustawy z 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Plany te zawierają istotne uchybienia i braki, nie posiadają 

podstawowych zapisów, takich jak na przykład wskaźniki intensywności zabudowy, udział 

powierzchni biologicznie czynnej, zasad ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i 

zabytków. Zmienił się również standard i szczegółowość ustaleń określony Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zapisy w/w planów charakteryzują się ogólnikowością i brakiem precyzji, co znacznie utrudnia 

ich analizę przez odpowiednie organy, co może pozwalać na nadinterpretację, która może w 

przyszłości doprowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego na terenach, na których obowiązują 

przedmiotowe plany miejscowe. 

Analiza obowiązujących na terenie miasta Świebodzice miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wykazała konieczność uzupełnienia zapisów części z nich, celem dostosowania  

ich do obowiązujących ustaw i do obecnego stanu zainwestowania terenów. 
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       Reasumując, wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonej analizy doprowadzi do 

zgodności analizowanych dokumentów z przepisami prawa, pozwoli na uzyskanie wysokiego 

standardu przestrzeni w gminie, określi jasny i klarowny kierunek rozwoju miasta, który 

zapisany będzie w podstawowych dokumentach planistycznych, co da poczucie komfortu i 

pewności inwestorom oraz mieszkańcom. 
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5. Wytyczne do wieloletniego programu sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 
Do uzyskania wysokiego standardu przestrzeni w gminie konieczne jest długofalowe 

podejście do problemu polityki przestrzennej. Prowadzone działania winny być spójne i 

przemyślane. Kierunek takiej polityki należy zawrzeć w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, a następnie kontynuować w planach miejscowych. Podstawą 

założeń pierwotnego studium była gmina przyjazna mieszkańcom i inwestorom, co winno być 

kontynuowane, ponieważ klarownie wytyczony kierunek rozwoju gminy przyciąga 

potencjalnych inwestorów, dzięki którym pojawiają się nowe miejsca pracy, co podnosi poziom 

i jakość życia mieszkańców oraz zachęca do osiedlania się na terenie miasta Świebodzice.  
      Gmina Świebodzice ma jasno wytyczone granice sposobu zagospodarowania terenów, 

mianowicie, zabudowa produkcyjno – usługowa zlokalizowana jest na północy, zabudowa 

mieszkaniowa z usługami nieuciążliwymi w centrum, tereny rolne na wschodzie, a na zachodzie 

i południu zabudowa mieszkaniowa w połączeniu z terenami zielonymi i lasami, 

zlokalizowanymi na krańcach administracyjnych gminy. Taką zabudowę odzwierciedlają zapisy 

w obowiązującym studium, natomiast ilość nieścisłości i braków zawartych w analizowanym 

dokumencie, a opisanych w rozdziale 2, skłania do wykonania w pierwszej kolejności 

kompleksowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świebodzice, której głównym celem będzie aktualizacja i dostosowanie zapisów do 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz sytuacji funkcjonalno – przestrzennej miasta. 

Wskazać należy, iż mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Świebodzicach Uchwalą nr 

XVI/113/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, 

przystąpiła do zmiany przedmiotowego dokumentu. 

 

      Teren Gminy Świebodzice pokryty jest w 48% planami miejscowymi i na dzień dzisiejszy 

nie ma konieczności sporządzania kolejnych w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych 

lub inwestycyjnych, ponieważ te już wytyczone w istniejących opracowaniach są w dużej 

mierze niezagospodarowane.  

      Należy jednak nadmienić, iż z pewnością do celów wpisanych jako wytyczne do 

wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

należy zaliczyć rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego, ponieważ dobre 

skomunikowanie miasta wewnątrz oraz poza granicami administracyjnymi wymaga sprawnego 

systemu komunikacyjnego, co ma wpływ m.in. na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów. 

Należy również zwrócić uwagę na kreowanie przestrzeni publicznej, co będzie sprzyjało 

tworzeniu przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. W tym zakresie należy tworzyć miejsca 

do wypoczynku. 

      Nie można pominąć również miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonych na podstawie ustawy z 1994 r., które zawierają znaczne uchybienia, mając jednak 

na względzie fakt, iż są to tereny w dużej mierze zainwestowane, a z analizy wniosków wynika, 

że brak jest zainteresowania zmianami przeznaczenia lub zapisów w obowiązujących na tym 
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terenie planach miejscowych, nie ma konieczności zmiany planów jak wyżej w pierwszej 

kolejności.  

Gmina Świebodzice przychyla się do wniosków mieszkańców, w związku z czym co roku 

przeprowadzane są zmiany planów, bądź tworzone są nowe plany miejscowe, aby zaspokoić 

potrzeby mieszkaniowe i inwestycyjne obywateli miasta.  

      W pierwszej kolejności zmiany powinny dotyczyć planów miejscowych o większej 

powierzchni, dla których przeprowadzane były ich wielokrotne zmiany. Świadczy to o 

zdezaktualizowaniu zapisów oraz zmieniających się potrzebach mieszkańców wskazanych 

terenów. Wielokrotne zmiany w planach powodują również utrudnienia w codziennej pracy nad 

nimi, w wydawaniu dokumentów planistycznych, jak również są nieczytelne dla mieszkańców 

szukających samodzielnie informacji o planach w zasobach internetowych miasta.  

Kolejnym etapem powinno być, tak jak dotychczas, realizowanie potrzeb mieszkańców i 

inwestorów, czyli dokonywanie zmian planów miejscowych na podstawie wpływających 

wniosków, oczywiście po wcześniejszej analizie ich zasadności. To właśnie takie podejście do 

mieszkańców sprawia, że miasto Świebodzice jest atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów i 

osób chcących się w nim osiedlić. 

 

      Mając na uwadze wszystkie analizy przedstawione w przedmiotowym dokumencie, poniżej 

przedstawiono sugerowaną kolejność prac planistycznych na terenie miasta Świebodzice: 

1) sporządzenie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świebodzice, jako jednolitego dokumentu, a nie zmian 

jednostkowych; 

2) sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 

których przeprowadzane były ich wielokrotne zmiany; 

3) sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których 

zapisy straciły aktualność ze względu na zmiany przebiegu inwestycji drogowych, na 

podstawie aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Dolnośląskiego; 

4) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian 

uwzględniając napływające wnioski mieszkańców lub inwestorów w przedmiotowym 

zakresie; 

5) sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

6) sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonych na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, dla których w tabeli 3.1. stwierdzono częściową 

niezgodność z wyżej wymienioną ustawą oraz innymi ustawami i rozporządzeniami, 

mającymi powiązanie z prawodawstwem planistycznym. 

 

      Etapowanie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozwoli 

na zabezpieczenie środków finansowania na prace planistyczne oraz uwzględnienie skutków 

finansowych ich realizacji. 
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      Należy jednak mieć na uwadze, że kolejność sporządzania zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wskazana powyżej, może ulec zmianie, na którą może mieć 

wpływ kondycja budżetu gminy, konieczność ochrony terenów celu publicznego przed 

potrzebami inwestorów, jak i specyfika uwarunkowań terenów, dla których zmiany planów, 

bądź plany miejscowe, będą konieczne do sporządzenia jako pilne. 

      Reasumując zakłada się możliwość przesunięć prac planistycznych w dostosowaniu do 

pojawiających się szans rozwojowych, potrzeb inwestycyjnych miasta lub jego mieszkańców. 

W przypadku pojawienia się nowych istotnych uwarunkowań, zakłada się możliwość 

sporządzenia planów miejscowych dla innych obszarów, niż wyżej wymienione. 
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6. Materiały źródłowe 

 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.); 
2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. z 2003 r. nr 16 poz. 1587); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz. U. z 2004 r. nr 118 poz. 1233); 

4) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świebodzice przyjęte uchwałą nr XV/269/99 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 

30 września 1999 r., zmienione uchwałą nr XLIII/338/05 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2005 r., zmienione uchwałą nr XXXIII/181/08 

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 sierpnia 2008 r., zmienione uchwałą nr 

XX/111/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 16 lutego 2012 r.; 
5) Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 

terenie miasta Świebodzice; 

6) Rejestr wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świebodzice w okresie od 01.01.2011 r. – 04.11.2016 r. 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w celu oceny aktualności studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, Burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,

ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich

sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, przekazuje Radzie Miejskiej wyniki analiz, o

których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

co najmniej raz w kadencji rady.

Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a

w przypadku, gdy uzna je za nieaktualne, podejmuje działania prowadzące do zmiany studium lub

planów miejscowych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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