
UCHWAŁA NR LXXI/382/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) po stwierdzeniu, że plan 
nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Świebodzice przyjętego uchwałą nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28.12.2017 r. 
oraz w związku z uchwałą Nr LX/345/2022 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 6 czerwca 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach, przyjętego uchwałą nr XLVIII/293/2021 Rady 
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 sierpnia 2021 r. (Dz. U. Woj. Doln. z dnia 7.09.2021 r. poz. 4111), 
w zakresie terenu oznaczonego symbolem 3.UP.  

2. W uchwale nr XLVIII/293/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 sierpnia 2021 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w Rozdziale 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w § 11 ust.1 

wprowadza się pkt 3), następującej treści: 
„3) zakaz wynikający z pkt 2 nie dotyczy terenu 3.UP.”; 

2) w Rozdziale 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w § 12 wprowadza 
się ust. 4, następującej treści: 

„4. Ustala się dla terenu 3.UP wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 5 m, 
od strony drogi 1.KDL przylegającej do terenów 6.MN, 8.MN, 11.MN i od strony drogi 1.KDZ 
graniczącej z terenem 14.MN.”; 

3) w Rozdziale 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w § 14 wprowadza 
się pkt 4), następującej treści: 
„4) dla terenu oznaczonego symbolem 3.UP dopuszcza się: 

a) tworzenie miejsc przeznaczonych na tymczasowe magazynowanie odpadów przez 
prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 

b) magazynowanie, przetwarzanie odpadów komunalnych i przemysłowych, wytwarzanie 
odpadów powstałych w procesie przetwarzania odpadów, za wyjątkiem składowania 
i unieszkodliwiania.”. 

3. Granice planu objętego zmianą określone zostały na załączniku Nr 1 do uchwały nr 
XLVIII/293/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 sierpnia 2021 r., o której mowa w ust.1. 

4. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: 
Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 
XLVIII/293/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 sierpnia 2021 r. (Dz. U. Woj. Doln. z dnia 
7.09.2021 r. poz. 4111), pozostaje bez zmian. 

§ 2. 1. Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
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2. Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 

3. Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały są dane przestrzenne w postaci dokumentu 
elektronicznego GML. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
  

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/382/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 

3 w Świebodzicach 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.). 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach stwierdza się, że w czasie wyłożenia 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i w 
okresie 14 dni od zakończenia wyłożenia projektu zmiany planu, nie zgłoszono żadnych uwag do 
projektu zmiany planu. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/382/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.). 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach, po stronie Gminy Świebodzice nie 
wystąpią nowe zobowiązania związane z inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, należące do 
zadań własnych gminy.  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/382/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Zalacznik3.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) 

ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5E5B8D6C-AADA-4E99-8F13-E497FB0D6725. Podpisany Strona 1 z 1


    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.424/021902-MPZP/P1/20221222T000000   PL.ZIPPZP.424/021902-MPZP P1 20221222T000000 2022-12-22T00:00:00 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach      2022-06-28 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach został opracowany na kopii mapy zasadniczej w postaci wektorowej pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydanej przez Starostę Świdnickiego       5638102.39 5595107.05 5638015.18 5594934.53 5638015.52 5594924.18 5638012.490000001 5594918.37 5638009.71 5594919.490000001 5637969.629999999 5594845.069999999 5637815.119999999 5594539.29 5637789.160000001 5594486.830000001 5637787.68 5594476.9 5637725.502836956 5594355.928063334 5637667.129999999 5594240.04 5637685.02 5594228.61 5637642.82 5594177.88 5637655.919999999 5594161.48 5637652.571000901 5594157.674319206 5637636.29 5594170.0 5637626.029999999 5594157.29 5637610.15 5594123.730000001 5637593.289999999 5594082.76 5637563.21918778 5593992.857891318 5637546.76 5593940.39 5637526.53 5593882.35 5637548.18 5593859.519999999 5637542.559999999 5593855.93 5637533.54 5593863.39 5637516.52 5593839.06 5637504.84 5593814.63 5637498.67 5593797.789999999 5637479.45 5593775.51 5637439.67 5593725.93 5637462.86 5593695.989999999 5637458.564366325 5593691.587747071 5637443.199999999 5593706.58 5637378.63 5593658.529999999 5637367.59 5593636.250000001 5637356.71 5593594.16 5637358.08 5593589.91 5637353.94 5593582.379999999 5637349.06 5593587.65 5637337.679999999 5593557.11 5637336.58 5593538.71 5637335.32 5593500.24 5637334.65 5593480.28 5637333.57 5593468.569999999 5637326.92 5593420.81 5637306.139999999 5593380.65 5637300.05 5593366.77 5637276.803331601 5593322.326553401 5637261.96 5593282.56 5637218.55 5593194.389999999 5637264.570000001 5593202.459999999 5637332.3 5593214.43 5637383.269999999 5593222.91 5637425.35 5593230.95 5637424.67 5593233.71 5637466.799999999 5593240.91 5637467.84 5593242.59 5637481.34 5593243.31 5637491.935586082 5593237.137959024 5637521.320000001 5593223.72 5637533.54 5593218.280000001 5637536.19 5593217.099999999 5637539.33 5593216.86 5637541.68 5593217.53 5637557.01 5593209.67 5637561.08 5593207.13 5637566.249999999 5593203.9 5637574.99 5593203.45 5637599.0 5593190.349999999 5637598.14 5593188.22 5637622.610000001 5593180.92 5637650.66 5593179.16 5637690.039999999 5593181.99 5637731.11 5593194.74 5637749.220206445 5593204.941840411 5637773.469999999 5593225.559999999 5637781.08 5593232.05 5637795.960213196 5593250.942492638 5637800.400000001 5593255.46 5637835.76 5593291.52 5637870.089999999 5593326.690000001 5637885.62 5593341.66 5637909.450000001 5593360.969999999 5637914.4 5593366.860000001 5637935.419999999 5593379.5 5637941.8 5593380.77 5637987.44 5593402.61 5638028.709999999 5593421.95 5638073.36 5593442.12 5638104.0 5593456.940000001 5638155.51 5593482.54 5638208.252468941 5593508.280965968 5638220.099999999 5593513.86 5638228.55 5593519.480000001 5638235.272734472 5593522.66288756 5638312.95 5593559.5 5638433.14 5593617.51 5638569.87 5593684.929999999 5638683.68 5593741.900000001 5638701.01 5593753.18 5638711.970000001 5593762.799999999 5638649.769999999 5593801.5 5638572.520432671 5593849.829186991 5638507.38 5593890.14 5638514.52 5593897.379999999 5638562.27 5593963.02 5638604.78 5594022.21 5638626.405616461 5594053.57524335 5638656.12 5594095.339999999 5638671.06 5594118.279999999 5638691.81 5594152.669999999 5638691.81 5594152.669999999 5638719.25 5594212.462703364 5638734.92 5594246.619999999 5638746.28 5594271.519999999 5638784.26 5594359.22 5638817.760000001 5594431.339999999 5638812.47 5594435.16 5638774.267191305 5594457.754045349 5638725.019999999 5594486.88 5638786.969999999 5594596.94 5638804.67 5594628.4 5638823.15 5594659.75 5638834.22433945 5594679.005454682 5638790.219999999 5594696.71 5638722.05 5594730.72 5638717.589999999 5594734.099999999 5638509.95 5594862.389999999 5638508.05 5594866.13 5638504.43 5594868.37 5638500.38 5594869.07 5638424.47 5594916.11 5638393.490000001 5594936.099999999 5638387.689551307 5594945.941052515 5638395.99 5594966.639999999 5638355.06 5594934.08 5638336.69 5594941.959999999 5638338.459999999 5594959.919999999 5638350.230000001 5594977.42 5638319.669999999 5594972.87 5638316.860000001 5594993.309999999 5638316.549999999 5595035.08 5638313.53 5595045.1 5638313.860000001 5595051.289999999 5638261.049999999 5595045.05 5638221.66 5595032.909999999 5638220.05 5595036.42 5638207.57 5595073.66 5638199.646122755 5595087.257532419 5638137.949999999 5595177.37 5638102.39 5595107.05     https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.424/021902-MPZP/DOC1   PL.ZIPPZP.424/021902-MPZP DOC1 Uchwała nr LXXI/382/2022 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach    2022-12-22  utworzenie    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.424/021902-MPZP/RYS1/20221222T000000   PL.ZIPPZP.424/021902-MPZP RYS1 20221222T000000 2022-12-22T00:00:00 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach https://www.bip.swiebodzice.pl/plany-zagospodarowania/665 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176 2000 Załącznik - rysunek planu  
	 
		 
		 
		 
			 
				 
			
			 
			 
hAuGf4eBUIoL8QLOtIw5vjUe3CPpHrSCttvFQmjsHC7acAk9C/v0u4LgDY0TJAal
NiM9UdlCYNoAZbS9MJxHJQ==
			
		
		 
			 
			 
/0w0hqdoM89EDHBVhL04KaxelMAnE20foo25uHkdXsF+YJtp/w7aTwbYdgAamQEn
bRW5JPNl5jEdtqlf9FENug==
				
		
	
	 
l80A9a0DKwWBHKimswL7D0QNALjlXr2F7tNoCWxf2uzm78+clTmYNzk/WlRB3vkt
0R9KmVFC+3D9e+2MkUo6LW/Th9ueLnmo2FZZj2XiGq1h7eW1MqGRvb4igr45x+m2
fMhcamEgI8grzYRiLm/NgStN5OKlbqv99uKITZ6jgDV6VxhDQqjWNcJxu83kjC7/
2tB35IbkdccqVHfSD5ZpnEq9/DMf7wjGhoTqhj31P/LA3JcP4KaOJmqwoO+7TtH3
dtL/6RQ98h3Ifurc1U7pYe4X2c1eQOc2CXIg0Lp9PKB0j0Znm9/7BaIox3PWLkhk
WKXobOncpWkp6pgAtaD9Uw==
	
	 
		 Tomasz Czekaj Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach
		 
			 
				 
uV/xBOB9Ym2dE8TVVCO1o5ZOs/DQAU0KqiynakfPmfy2Ys2d1q73v51p5Kd792mC
HKC9ae67zPErSQhEgf+nqJEymKQKRmi9f1vXuHjwMb4vdh6416kxYiPtCEClV7WS
hyFGPUquJ8iivVMoU4G61U8m/7JFg1gOfmhldkEaDceI0QQDxpPIbhIR6sOf/Tzu
JU37A0z+LrxqNg+VkSQNK9UM1c1oY/XN429PFndPFOu0YV7e2KvWdZYNIUFmPlGv
HLO57bhT5wBLFksdQOmV9ybUrH/OvkRnVzyknLRXtNzBaDb5Dy5rmySWt62bFwuB
leOgYzfeE9GSbGwPFu6MSw==
				
				 AQAB
			
		
		 
			 
				 2.5.4.97=VATPL-5260300517, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL
				 239042080159750927947260862121094701705782216821
			
			 2.5.4.12=Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach, 2.5.4.4=Czekaj, 2.5.4.42=Tomasz Jerzy, CN=Tomasz Czekaj Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach, 2.5.4.5=PNOPL-80030216558, O=Gmina Świebodzice, C=PL, 2.5.4.16=0.\0C\07Rynek 1\0C\1358-160 Å�wiebodzice\0C\0EdolnoÅ�lÄ�skie
			 
MIIHvjCCBaagAwIBAgIUKd8EgRdr0/TPCxgb9ohGAFXJyHUwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAweDELMAkGA1UEBhMCUEwxKDAmBgNVBAoMH0tyYWpvd2EgSXpiYSBSb3psaWN6
ZW5pb3dhIFMuQS4xJDAiBgNVBAMMG0NPUEUgU1pBRklSIC0gS3dhbGlmaWtvd2Fu
eTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI2MDMwMDUxNzAeFw0yMjAyMDgxMTE1MjZaFw0y
NDAyMDkxMTExMDBaMIIBMTE3MDUGA1UEEDAuDAdSeW5layAxDBM1OC0xNjAgxZp3
aWVib2R6aWNlDA5kb2xub8WbbMSFc2tpZTELMAkGA1UEBhMCUEwxGzAZBgNVBAoM
EkdtaW5hIMWad2llYm9kemljZTEaMBgGA1UEBRMRUE5PUEwtODAwMzAyMTY1NTgx
SjBIBgNVBAMMQVRvbWFzeiBDemVrYWogV2ljZXByemV3b2RuaWN6xIVjeSBSYWR5
IE1pZWpza2llaiB3IMWad2llYm9kemljYWNoMRUwEwYDVQQqDAxUb21hc3ogSmVy
enkxDzANBgNVBAQMBkN6ZWthajE8MDoGA1UEDAwzV2ljZXByemV3b2RuaWN6xIVj
eSBSYWR5IE1pZWpza2llaiB3IMWad2llYm9kemljYWNoMIIBIjANBgkqhkiG9w0B
AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuV/xBOB9Ym2dE8TVVCO1o5ZOs/DQAU0KqiynakfP
mfy2Ys2d1q73v51p5Kd792mCHKC9ae67zPErSQhEgf+nqJEymKQKRmi9f1vXuHjw
Mb4vdh6416kxYiPtCEClV7WShyFGPUquJ8iivVMoU4G61U8m/7JFg1gOfmhldkEa
DceI0QQDxpPIbhIR6sOf/TzuJU37A0z+LrxqNg+VkSQNK9UM1c1oY/XN429PFndP
FOu0YV7e2KvWdZYNIUFmPlGvHLO57bhT5wBLFksdQOmV9ybUrH/OvkRnVzyknLRX
tNzBaDb5Dy5rmySWt62bFwuBleOgYzfeE9GSbGwPFu6MSwIDAQABo4ICgzCCAn8w
DAYDVR0TAQH/BAIwADCBxwYDVR0gAQH/BIG8MIG5MIG2BgkqhGgBhvcjAQEwgagw
WgYIKwYBBQUHAgIwTgxMQ2VydHlmaWthdCB3eWRhbnkgemdvZG5pZSB6IFphxYLE
hWN6bmlraWVtIEkgZG8gUm96cG9yesSFZHplbmlhIG5yIDkxMC8yMDE0LjBKBggr
BgEFBQcCARY+aHR0cDovL3d3dy5lbGVrdHJvbmljem55cG9kcGlzLnBsL2luZm9y
bWFjamUvZG9rdW1lbnR5LWktdW1vd3kwgZEGCCsGAQUFBwEDBIGEMIGBMAgGBgQA
jkYBATAIBgYEAI5GAQQwDgYJKoRoAWUDAQECCgEBMEYGBgQAjkYBBTA8MDoWNGh0
dHBzOi8vd3d3LmVsZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwvUEtJRGlzY2xvc3VyZS5w
ZGYTAnBsMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMH8GCCsGAQUFBwEBBHMwcTAuBggr
BgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3AuZWxla3Ryb25pY3pueXBvZHBpcy5wbDA/Bggr
BgEFBQcwAoYzaHR0cDovL2VsZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwvY2VydHlmaWth
dHkvb3prNjIuZGVyMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBTmsbQS5ken
hD7mw8S4iWdDo2PRfTBABgNVHR8EOTA3MDWgM6Axhi9odHRwOi8vZWxla3Ryb25p
Y3pueXBvZHBpcy5wbC9jcmwvY3JsX296azYyLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUcP3Z4lNC
o24LVYejVEbv/gUVbscwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAIu3y4anvcCburL8yy2H
n+BNOA2fU9Sl1uuYXDAhtv9s2WH+//iuGj/zQaJpJSECGiZnQORBXInPqwcZS857
agd/tCUQTqEfxLywM5SnZz/lENwoRyvQOmiWQwImGeTPWgEdf7cOo+4hWhginmgJ
zWGyMNdoWcIWgdRstZ0HeaNA26wLVVz7aZuHDpFtMhZEQSl/kNuHUbV3RT1mtLjs
qodZbnUntVBIabBhXqPlVfhadmC3sp94JEMOgpKtiLJ7lGslHXguNWXpLXAsnuNT
2Hv3YgHBp4D4W3Y1mr+kfkrpccwAfSv+uyQ/8yyFDFDEBhI+tLzk0ia4hKT8Hq8w
xJi3I+e55lWnXLDPvVWCwZWNMLONkJ5lJNaQ84pqMrBLpv/QjYS9H4ksDvYYPPj9
6ADMrMhcfPN3aHdjuFtPVb527a+AIwYL0RhP9/iYVTSGjbT1YxODxAFkEqxgKnj0
L54UDzOtSFA9eq/JSETPFQjly8BRi2UtXLd9AhVsl/iURPlQ9RznRbMdgMfV/ryB
smM4nPdpqey9RyLf+vIIhBmIO4Kp8xFw6/9Z3m0Qy+q0Qww9wSjOTzBnulPOOLi6
S42mHguoy/1fvilvYUJJkpWkWzJQcF07jQUv/IrLMiCf58ITYuQbrftzAdxFF+8g
Da19vDuUdsdi8/iCymEoUQlc
			
		
	
	 
		 
			 
				 
					 2022-12-21T08:57:00.000Z
					 
						 
							 
								 
								 UvC8dwqlF4RPiseH8JHYOMwJf/E=
							
							 
								 2.5.4.97=VATPL-5260300517, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL
								 239042080159750927947260862121094701705782216821
							
						
					
					 
						 Polska
					
				
				 
					 
						 
							 http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval
						
						 
					
				
			
			 
				 
			
		
	


Zalacznik3.gml



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXI/382/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Rada Miejska w Świebodzicach w dniu 
6 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę Nr LX/345/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 
4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach. Zmiana planu dotyczy wyłącznie części tekstowej, ustalenia 
graficzne zmienianej uchwały pozostają bez zmian. Zmiana planu przywraca uprawnienia 
inwestycyjne zapewnione w poprzednim mpzp obszaru położonego przy ul. Strzegomskiej 
w Świebodzicach uchwalonym przez Radę Miejską w Świebodzicach Uchwałą Nr LI/285/09 dnia 
29 września 2009 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 206 z dnia 
01 grudnia 2009 r. poz. 3709). 

1. Projekt zmiany planu został wykonany zgodnie z procedurą określoną w art. 17 i art. 27 ustawy 
jak wyżej. 

2. W tekście uchwały w Rozdziale 3 pn. „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego”, w § 11 ust.1 wprowadza się pkt 3, który umożliwia na terenie 3.UP lokalizację nowych 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Wprowadzenie tego zapisu 
wynika z uwzględnienia prowadzonej obecnie działalności przez PHUP Metal-Plast Sp. z o.o. Sp.k. 
związanej z instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych, mogącą przyjmować 
ilości powyżej 10t na dobę. Taka działalność zgodnie z §2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
Brak takiego zapisu skutkowałby brakiem możliwości rozwoju firmy. 

W tekście uchwały w Rozdziale 3 pn. „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego” w § 12 wprowadza się ust. 4, który został sformułowany po uzyskaniu opinii MKUA 
i opinii RDOŚ, w których wskazano konieczność wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej, chroniącej 
przyległe tereny mieszkaniowe. 

W tekście uchwały w Rozdziale 3 pn. „Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego” w § 14 wprowadza się pkt 4, który dla terenu 3.UP dopuszcza: 

a) tworzenie miejsc przeznaczonych na tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego 
zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 

b) magazynowanie, przetwarzanie odpadów komunalnych i przemysłowych, wytwarzanie odpadów 
powstałych w procesie przetwarzania odpadów, za wyjątkiem składowania i unieszkodliwiania. 

Wprowadzenie ww. zapisów przywraca ustalenia poprzedniego planu, zgodnie ze stanem 
faktycznym zainwestowania dla terenu 3.UP i nie ogranicza rozwoju istniejącego zakładu. 

3. Projekt zmiany planu miejscowego został opracowany na podstawie ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, przyjętego uchwałą 
nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 r. Ustalenia projektu zmiany 
planu nie naruszają ustaleń Studium. 

4. Zapewniony został udział społeczeństwa w pracach nad zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez 
zapewnienie możliwości składania wniosków do projektu zmiany planu. Mieszkańcy zostali 
zawiadomieni o przystąpieniu do zmiany planu, jak i o jego wyłożeniu do publicznego wglądu, 
zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do projektu zmiany planu 
nie wpłynęły żadne wnioski osób fizycznych. W toku formalno-prawnym dotyczącym sporządzania 
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planu, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w której plan 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu. Do wyłożonego 
projektu zmiany planu nie zgłoszono żadnych uwag. 

5. Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych, zostało spełnione poprzez 
dokumentowanie wszystkich czynności prowadzonych w trakcie procedury sporządzenia projektu 
zmiany planu, zgodnie z przepisami regulującymi kwestie dokumentowania przebiegu procedury 
planistycznej. Wszystkie wykonywane czynności proceduralne są dokumentowane, z uwzględnieniem 
terminów wynikających z przepisów prawa oraz zamieszczanych w pismach i ogłoszeniach. 

6. Ustalenia zmiany planu nie mają wpływu na dochody miasta Świebodzice, wynikające z jego 
uchwalenia. 

7. Procedura planistyczna sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), a projekt zmiany planu miejscowego spełnia wymogi merytoryczne 
i formalne do jego uchwalenia. 

Mając na względzie powyższe, w pełni zasadne jest uchwalenie przedmiotowej zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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