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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/ 
/236/2010 Rady Gminy Głogów  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 
zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR XXV/237/2010 
 RADY GMINY GŁOGÓW 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu 
Ruszowice, gmina Głogów, z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy”  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górni-
cze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1974) oraz  
w związku z uchwałą nr X/103/2008 Rady Gminy 
w Głogowie z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w części obrę-
bu Ruszowice gmina Głogów z uwzględnieniem 
terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy" 
uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina 
Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego 
„Głogów Głęboki Przemysłowy", zwany dalej pla-
nem, obejmuje tereny w granicach określonych na 
rysunku planu. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w za-
kresie: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, tere-
nów narażonych na niebezpieczeństwo powo-
dzi, ze względu na brak występowania takich te-
renów; 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nie-
ruchomości objętych planem miejscowym, ze 
względu na brak występowania takich terenów; 

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów; 

4) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości, ze 
względu na brak takich obszarów; 

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu na 
brak takich obszarów; 

6) granice terenów pod budowę obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) ze względu na 
brak takich obszarów; 

7) granic terenów służących organizacji imprez 
masowych, ze względu na brak występowania 
takich terenów; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, ze względu na brak występowania takich 
pomników. 

§ 2. Następujące określenia stosowane 
w uchwale oznaczają: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymal-
na, nieprzekraczalna linia zabudowy ograni-
czająca teren, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych nie 
będących liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich 
elementów jak: części podziemnych obiektów 
budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wyku-
szy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, za-
daszeń nad wejściami do budynków o ile usta-
lenia planu nie stanowią inaczej; 

2) przepisy szczególne – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi; 

3) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub działalności lub 
grupy tych kategorii, które są dopuszczone na 
danym terenie lub w obiekcie; 

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu 
– jest to część przeznaczenia terenu lub obiek-
tu, która powinna dominować (przeważać) 
w danym terenie lub obiekcie w sposób okre-
ślony w ustaleniach planu; 
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5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiek-
tu – jest to część przeznaczenia terenu lub 
obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca prze-
znaczenie podstawowe w sposób określony 
w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się 
nie realizowanie przeznaczenia uzupełniające-
go; 

6) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona 
symbolem; 

7) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku 
z wyjątkiem piwnic, suteren; 

8) wysokość zabudowy – rozumie się przez to 
wysokość budynku wyrażoną w metrach, od 
średniego poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku, do górnej krawędzi ka-
lenicy (w przypadku dachów skośnych) lub 
górnego poziomu połaci dachu (w przypadku 
stropodachów płaskich); 

9) usługi − należy przez to rozumieć działalność, 
taką jak: usługi nieuciążliwe; 

10) infrastruktura techniczna – rozumie się przez 
to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, 
w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, tele-
komunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące. 

§ 3. 1. Integralną częścią planu są rysunki plan 
w skali 1 : 1000 stanowiące załączniki graficzne  
nr 1, 2 i 3 do uchwały. 

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Głogów stanowi za-
łącznik nr 4 do uchwały. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 5 do 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwe-
stycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej stanowi załącznik nr 6 do uchwały. 

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 
3) symbole określające przeznaczenie terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charak-
ter informacyjny. 

§ 4. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenu: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej; 

2) teren zabudowy usługowej; 
3) teren obiektów produkcyjnych, składów i ma-

gazynów; 
4) obszar i teren górniczy; 
5) teren sportu i rekreacji; 
6) teren ogrodów działkowych; 
7) lasy; 
8) teren zieleni urządzonej; 
9) teren zieleni izolacyjnej; 

10) teren rolniczy; 
11) teren wód powierzchniowych; 
12) teren obsługi komunikacji; 

13) teren ulic/dróg publicznych; 
14) teren dróg wewnętrznych. 

§ 5. Ustala się następujący sposób zagospo-
darowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) zakazuje się wznoszenia tymczasowej, prowizo-

rycznej lub uciążliwej dla środowiska substan-
dardowej zabudowy (z wyjątkiem zapleczy pla-
ców budowy), a istniejącą zabudowę o takim 
charakterze należy sukcesywnie likwidować lub 
modernizować; 

2) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych 
typu siding i z tworzyw sztucznych; 

3) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiek-
tach stanowiących własność Gminy Głogów, 
ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo 
opinii Urzędu Gminy w Głogowie przy 
uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednoli-
cenia charakteru i form tych reklam, na tere-
nach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie 
związanych z prowadzoną tam działalnością; 

4) lokalizacja obiektów budowlanych na działce 
zgodnie z przepisami szczególnymi (w tym 
przepisami techniczno-budowlanymi) oraz usta-
lonymi w planie liniami zabudowy; 

5) na terenie objętym planem dopuszcza się loka-
lizację urządzeń technicznych (w tym infrastruk-
tury technicznej) zapewniających możliwość 
użytkowania obiektu budowlanego zgodnie 
z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi we-
wnętrzne, ogrodzenia, place postojowe, parkin-
gi, garaże, śmietniki; 

6) dopuszcza się scalanie i podział działek, 
7) dopuszcza się wydzielanie nowych działek bu-

dowlanych z bezpośrednim dostępem do drogi 
publicznej lub poprzez drogę wewnętrzną. 

§ 6. Ustala się następujące zasady dotyczące 
ochrony środowiska: 
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ście-

ków do wód gruntowych i gruntu ze względu na 
ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych GZWP Pradolina Barycz − Głogów (W)  
nr 302; 

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska 
przez prowadzaną działalność; 

3) zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności, 
których budowa oraz funkcjonowanie pogorszy 
stan środowiska; 

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 
należy przeznaczyć na różne formy zieleni 
z elementami małej architektury; 

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni bio-
logicznie czynnych; 

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane 
w związku z realizacją inwestycji należy zago-
spodarować pod rekultywację terenów zdegra-
dowanych, dla potrzeb technologicznych 
i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu 
kształtowania i zagospodarowania publicznych 
terenów zieleni, sportu i rekreacji. 

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonego przepisami szczególnymi; 

8) dla terenu do rekultywacji sukcesywne prowa-
dzenie rekultywacji terenów poeksploatacyj-
nych; 
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9) dla występujących na terenie planu cieków me-
lioracji szczegółowych funkcje i charakter należy 
pozostawić bez zmian i stosować przepisy 
ustawy „Prawo wodne”. 

§ 7. Ustala się następujące zasady dotyczące 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1. W strefie obserwacji archeologicznej "OW" 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obsza-
rze związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do 
konieczności ich prowadzenia pod nadzorem ar-
cheologicznym i za pozwoleniem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Nadzór archeologiczny 
i ratownicze badania archeologiczne prowadzone 
są prze uprawnionego archeologa. Powyższe po-
zwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed 
wydaniem pozwolenia na budowę i dla robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę − przed 
realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem za-
świadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

2. W obrębie znajdujących się na terenie obję-
tym opracowaniem chronionych stanowisk arche-
ologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 
przeprowadzenia ratowniczych badań archeolo-
gicznych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę − przed realizacją inwestycji, tj. przed uzy-
skaniem zaświadczenia potwierdzającego akcepta-
cję przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budow-
lanych) należy uzyskać pozwolenia Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie 
ziemnych robót budowlanych na terenie zabytko-
wym w trybie prac konserwatorskich, które pole-
gają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratow-
niczych badań archeologicznych metodą wykopa-
liskową, przez uprawnionego archeologa. 

3. W razie odkrycia przedmiotu, co, do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, nale-
ży zabezpieczyć przedmiot wraz z miejscem znale-
zienia i niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy. 

§ 8. 1. Ustala się następujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic 
i innych terenów publicznych; 

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma tech-
nicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po 
uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sie-
ci;  

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej 
z planowanym zainwestowaniem, na warun-
kach określonych przez właściciela sieci; 

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego; 

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, 
odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz 
lokalizacji innych urządzeń technicznych na te-
renach określonych w § 1 uchwały wymagają 
uzyskania warunków technicznych od właści-
wych dysponentów sieci. 

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktu-
ry technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom 
na terenach własnych inwestorów; 

7) przy projektowaniu infrastruktury technicznej 
należy brać pod uwagę szkody górnicze. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1) dostawa wody z gminnej sieci wodociągowej, 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy 
wodociągowych zgodnie z ustaleniami określo-
nymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komu-
nalnych przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do sys-

temu kanalizacji sanitarnej; 
2) docelowe wyposażenie w sieć kanalizacji sani-

tarnej wszystkich obszarów zainwestowania; 
3) dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanaliza-

cji sanitarnej szczelne zbiorniki bezodpływowe 
dla całego terenu, jako rozwiązania tymczaso-
we; 

4) po realizacji i podłączeniu sieci kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza się przeznaczenie szczelnych 
zbiorników bezodpływowych jako zbiorników 
na wodę deszczową; 

5) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących sieci oraz budowę nowych przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych: 

a) nie zanieczyszczonych: 
− systemem sieci kanalizacji deszczowej do 

odbiorników, 
− retencjonowanie lub rozsączanie na działce, 

b) zanieczyszczonych − systemem sieci kanali-
zacji deszczowej do odbiorników, po ich 
podczyszczeniu; 

2) opuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę 
sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej zgodnie 
z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 

3) dopuszcza się zarurowanie istniejących rowów 
melioracyjnych; 

4) wszelkie zmiany i działania w obrębie istnieją-
cych rowów melioracyjnych wymagają uzgod-
nienia z zarządcą rowu; 

5) w przypadku prowadzenia inwestycji na tere-
nach, na których znajdują się urządzenia melio-
racyjne należy zaprojektować nowy system za-
pewniający funkcjonowanie całości, wszelkie 
prace kolidujące z urządzeniami melioracyjnymi 
muszą być uzgodnione z odpowiednim admini-
stratorem urządzeń melioracyjnych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się dostawę gazu z rozdzielczej sieci 

gazowej, w przypadku braku sieci do czasu wy-
budowania sieci gazowej dopuszcza się butle 
z gazem; 

2) dopuszcza się w razie potrzeb budowę przyłączy 
gazowych zgodnie z warunkami określonymi 
w § 8 ust. 1 pkt 5. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
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1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie: 
a) gazem; 
b) energią elektryczną; 
c) z sieci ciepłowniczej; 
d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł 

energii; 
e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt 2); 

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

3) dopuszcza się budowę sieci ciepłowniczej 
zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 
pkt 5. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) dostawa energii elektrycznej z istniejących 

i projektowanych stacji transformatorowych 
i sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia; 

2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę  budo-
wę nowych kablowych, napowietrznych i na-
powietrzno-kablowych linii elektroenergetycz-
nych wraz z budową stacji transformatorowych, 
wykonanych w zależności od sposobu zago-
spodarowania terenów jako wbudowane lub 
obiekty wolnostojące na wydzielonych dział-
kach lub na terenie własnym inwestora z za-
pewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na 
warunkach określonych przez właściciela sieci, 
dopuszcza się usytuowanie budynku stacji 
transformatorowej w odległości 1,5 m od grani-
cy działki; 

3) dopuszcza się skablowanie istniejących napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych na wa-
runkach określonych przez zarządcę linii; 

4) na obszarze objętym planem występuje sieć elek-
troenergetyczna, dystrybucyjna, stanowiąca 
fragment Krajowego Systemu Elektroenergetycz-
nego (miedzy innymi: linie napowietrzne 110 kV 
i 20 kV, kablowe linie elektroenergetyczne); 

5) na terenie objętym planem znajduje się elektro-
energetyczna napowietrzna linia 110 kV, dla 
której wyznacza się strefę oddziaływania (o sze-
rokości 15 m od przewodów skrajnych z każdej 
strony linii), w wyznaczonej strefie budowa in-
frastruktury technicznej w postaci układu dro-
gowego itp. wymaga uzgodnienia z operatorem 
sieci. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiązują zasady określone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego. 

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych 
przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomuni-

kacyjnej; 
2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyj-

nych we wspólnych kanałach zbiorczych w po-
rozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci; 

3) dopuszcza się budowę nowych urządzeń i sieci 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 

10. Na terenie objętym planem zlokalizowana 
jest sieć gazowa wysokiego ciśnienia (o średnicach 
nominalnych DN 100, DN 200, DN 300 i ciśnieniu 
nominalnym PN 6,3MPa): 
1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę sieci 

gazowej wysokiego ciśnienia; 
2) dopuszcza się realizację gazociągu wysokiego 

ciśnienia o średnicy do DN 300 relacji KGZ Ko-

ścian − KGHM Żukowice/Polkowice wraz z ka-
blem łączności światłowodowej infrastrukturą 
towarzyszącą ze strefą kontrolowana o szeroko-
ści 6 m, której linia środkowa pokrywa się z osią 
gazociągu; 

3) obowiązuje strefa ochronna sieci gazowej wy-
sokiego ciśnienia (DN 300) zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, stanowi ob-
szar, w którym operator sieci jest uprawniony 
do zapobiegania działalności mogącej mieć ne-
gatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową 
eksploatację; 

4) obowiązuje strefa ochronna sieci gazowej wy-
sokiego ciśnienia (DN 200) – 3 m na stronę od 
osi gazociągu; 

5) obowiązuje strefa ochronna dla odgałęzienia 
sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 100) –  
15 m licząc od gazociągu; 

6) wraz z siecią gazową dopuszcza się infrastruktu-
rę towarzyszącą (np. kabel łączności światłowo-
dowej); 

7) ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem 
sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy 
ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowę; 

8) w strefie ochrony ustala się następujące zago-
spodarowanie terenu: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy; 
b) zakaz urządzania składów i magazynów; 
c) zakaz urządzania składów i magazynów; 
d) dopuszcza się lokalizację podziemnego 

uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na 
warunkach określonych przez operatora ga-
zociągu; 

e) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m 
(po 2 m od osi gazociągu) – zagospodaro-
wanie terenu zielenią niską; 

f) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-
grozić trwałości gazociągu podczas eksplo-
atacji. 

§ 9. Ustala się następujące zasady dotyczące 
komunikacji: 
1) obsługa komunikacyjna poszczególnych tere-

nów wyłącznie poprzez istniejący lub projekto-
wany układ ulic/dróg publicznych i dróg we-
wnętrznych podłączony do istniejącego układu 
komunikacyjnego, o ile ustalenia Rozdziału 2 
nie stanowią inaczej; 

2) zaleca się wykonanie nawierzchni ulicy po reali-
zacji sieci infrastruktury technicznej; 

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na 
którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miej-
sca towarzyszą, w przypadku braku miejsca do-
puszcza się lokalizację miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczających ulic lub na terenach 
sąsiednich po uzyskaniu zgody właściciela terenu; 

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej − minimum 2 miejsce postojowe, do-
puszcza się aby jedno z dwóch miejsc było 
w garażu (dla działki budowlanej), dopuszcza 
się dwa garaże; 

5) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej/teren zabudowy usługowej, w przypad-
ku realizacji usług − należy wyznaczyć dodat-
kowo 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 po-
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wierzchni użytkowej usług (dla działki budowla-
nej). 

§ 10. Na terenie objętym planem obowiązują 
następujące ustalenia wynikające z położenia 
w terenie i obszarze górniczym „Głogów Głęboki - 
Przemysłowy” 

1. W celu ograniczenia szkodliwego wpływu 
robót górniczych na powierzchnię ziemi dopuszcza 
się sposób zagospodarowania pustek poeksplo-
atacyjnych, polegający na ich wypełnianiu masami 
skalnymi (skałą płonną), powstającymi w wyniku 
prowadzenia eksploatacji kopalin w zgodzie 
z obowiązującymi koncesjami. 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie mas 
ziemnych i skalnych powstających podczas głębie-
nia i budowy szybu kopalni miedzi oraz prowadze-
nia działalności wydobywczej, w sposób nie stwa-
rzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz 
środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ochrony środowiska. 

3. Dopuszcza się zagospodarowanie mas 
ziemnych i skalnych, o których mowa w pkt 2, do: 
1) utwardzania powierzchni terenów, do których 

KGHM Polska Miedź S.A. lub zależne od niego 
podmioty posiadają tytuł prawny; 

2) wykorzystania w podziemnych technikach gór-
niczych, przez które rozumie się wykorzystanie 
odpadów: 
a) jako składnika podsadzki hydraulicznej i sa-

mozestalającej, 
b) do doszczelniania zrobów, które powstały 

w wyniku eksploatacji prowadzonej syste-
mem z zawałem stropu, podsadzki hydrau-
licznej, podsadzki suchej i innych, 

c) do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy 
korków izolacyjnych, 

d) do likwidacji zbędnych wyrobisk w tym szy-
bów, 

e) do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górni-
czych, 

f) do utwardzania dróg na dole kopalni; 
3) budowania wałów, nasypów kolejowych i dro-

gowych; 
4) podbudowy dróg; 
5) utworzenia barier ziemnych; 
6) wykorzystania przy rekultywacji istniejących 

składowisk; 
7) wykorzystanie przy rekultywacji wyrobisk po-

eksploatacyjnych, nieeksploatowanych części 
wyrobisk. 

4. Dopuszcza się lokowanie w podziemnych 
wyrobiskach górniczych materiałów odpadowych 
powstałych w wyniku eksploatacji i przerabiania 
materiału wydobytego na powierzchnię ziemi, 
w zgodzie z koncesjami dla obszarów górniczych, 
pod następującymi warunkami: 
1) lokowany w wyrobiskach górniczych urobek nie 

będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi oraz środowiska; 

2) lokowany w wyrobiskach górniczych urobek nie 
będzie oddawał odcieków do otoczenia przekra-
czających parametry określone w przepisach 
oraz zagrażających środowisku. 

5. Na obszarze planu miejscowego obowiązu-
ją ustalenia wynikające z Koncesji Nr 16/2004 

z dnia 25.11.2004 r. odnoszącej się do eksploatacji 
złoża "Głogów Głęboki-Przemysłowy”. 

6. Dla planowanych inwestycji na terenie gór-
niczym "Głogów Głęboki Przemysłowy" należy 
uwzględnić bezpośrednie wpływy eksploatacji 
górniczej. W zasięgu granicy I kategorii terenu 
górniczego należy uwzględnić następujące para-
metry: 
1) odkształcenia poziome (İ) w przedziale: 0,3 

mm/m < İ ≤ 1,5 mm/m; 
2) nachylenie (T) w przedziale: 0,5 mm/m < T ≤ 2,5 

mm/m; 
3) promień krzywizny (R) w przedziale: 40 km > R ≥ 

20 km. 
7. Dla planowanych inwestycji na terenie gór-

niczym „Głogów Głęboki Przemysłowy" należy 
uwzględnić wpływy dynamiczne. Obiekty znajdą 
się w zasięgu I strefy sejsmicznej LGOM: 
1) prognozowane wielkości parametrów drgań 

podłoża gruntowego wyniosą: 
2) maksymalne przyśpieszenie drgań poziomych 

w paśmie częstotliwości do 10 Hz PGAH10 = 
250 mm/s2; 

3) maksymalna amplituda prędkości drgań po-
ziomych PGVHmax = 10 mm/s2; 

4) wielkości te opisują zjawiska sejsmiczne, wywo-
łane wstrząsami górniczymi, według „Instrukcji 
prowadzenia powierzchniowych pomiarów sej-
smometrycznych, interpretacji wyników oraz 
oceny i prognozowania drgań sejsmicznych 
wywołanych wstrząsami górniczymi na po-
wierzchni w LGOM w oparciu o skalę GSI-
2004”; 

5) przy projektowaniu obiektów wpływy dyna-
miczne należy pominąć. 

8. Dla przeciwdziałania skutkom eksploatacji 
górniczej ustala się obowiązek uzyskania od przed-
siębiorcy górniczego wskaźników deformacji tere-
nu i parametrów wstrząsów koniecznych do sto-
sowania zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji 
górniczej − stosownie do aktualnych prognoz – 
przed przystąpieniem do projektowania obiektów 
inwestycji. 

§ 11. Na terenie objętym planem występuje 
teren i obszar górniczy „Ruszowice”. Na obszarze 
tym obowiązują ustalenia wynikające z Koncesji  
Nr OS.IV.7512-52/95/96 z dnia 09.05.1996 r. odno-
szącej się do eksploatacji złoża "Ruszowice”. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla terenów 

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.MN.2 i 1.MN.3 ustala się na-
stępujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojąca lub bliźniacza; 
2) uzupełniające: 

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążli-
wego takiego jak warsztaty samochodowe, 
stolarskie itp.) 

b) drogi wewnętrzne; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy: 
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysun-
ku planu; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej ilość kondygna-
cji nadziemnych dwie, w tym druga w podda-
szu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako 
kondygnację podziemną, 

3) dla nowej zabudowy zakaz stosowania ko-
lumn w elewacjach (kolumn podpierających 
daszki nad drzwiami, nadwieszone brył bu-
dynków, balkony, ganki); 

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 
działki dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej bliźniaczej – 350 m2, wolno stojącej –
500 m2; 

5) usługi mogą być zlokalizowane tylko 
w budynku mieszkalnym na parterze, po-
wierzchnia użytkowa usług – maksymalnie 
30% powierzchni użytkowej budynku miesz-
kalnego; 

6) obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźnia-
cze w formie architektonicznej, nawiązującej 
do zabudowy mieszkaniowej, 

7) garaże jedno lub dwustanowiskowe wbudo-
wane w budynek mieszkalny, wolnostojące 
lub bliźniacze w formie architektonicznej, na-
wiązującej do zabudowy mieszkaniowej; 

8) maksymalna wysokość zabudowy 9,5 m; 
9) dachy strome, wielospadowe, dwuspadowe 

lub dwuspadowe z naczółkami, o symetrycz-
nym układzie połaci i kącie nachylenia od 35° 
do 50°, kryte dachówką lub materiałem da-
chówkopodobnym; 

10) zakaz stosowania dachów o mijających się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

11) dla budynków nie spełniających warunków 
określonych w niniejszym paragrafie istnieją-
cych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę, 
dopuszcza się remonty nowej zabudowy. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu: 
1) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

i ciągów pieszych; 
2) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie ele-

mentów kamiennych ceglanych, drewnianych 
i metalowych z zakazem stosowania stali zbro-
jeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów beto-
nowych; 

3) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzch-
ni działki na powierzchnię biologicznie czynną; 

4) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
5) dla usług istniejących przed dniem wejścia 

w życie niniejszej uchwały dopuszcza się zloka-
lizowanie miejsc postojowych na terenie 
ulic/dróg publicznych lub dróg wewnętrznych 
przyległych do danego terenu w zależności od 
potrzeb i lokalnych uwarunkowań po uzyskaniu 
zgody właściwego zarządcy drogi. 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2.MN.2 ustala się następujące 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna – teren przeznaczony na powiększenie przy-
ległych działek zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje następujące ustalenie dotyczące kształto-
wania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków ze 
względu na strefę ochronną sieci gazowej wyso-
kiego ciśnienia (DN 300). 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzch-

ni działek na zieleń wysoką; 
2) dopuszcza się zlokalizowane parkingów. 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3.MN.2 ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna − skansen; 
2) uzupełniające: 

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążli-
wego takiego jak warsztaty samochodowe, 
stolarskie itp.); 

b) drogi wewnętrzne; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu; 
2) dopuszcza się przeznaczenie całego terenu pod 

skansen, stawianie obiektów zabytkowych  
i o walorach zabytkowych; 

3) w przypadku realizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolno stojąca; 
b) nowa zabudowa powinna nawiązywać cha-

rakterem do znajdujących się obiektów za-
bytkowych; 

c) dla zabudowy mieszkaniowej ilość kondy-
gnacji nadziemnych dwie, w tym druga 
w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piw-
nice, jako kondygnację podziemną, 

d) zakaz stosowania kolumn w elewacjach (ko-
lumn podpierających daszki nad drzwiami, 
nadwieszone brył budynków, balkony, ganki); 

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 
działki dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej – 500 m2; 

f) usługi mogą być zlokalizowane tylko w bu-
dynku mieszkalnym na parterze, powierzch-
nia użytkowa usług – maksymalnie 30% po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; 

g) obiekty gospodarcze wolno stojące lub bliź-
niacze w formie architektonicznej, nawiązu-
jącej do zabudowy mieszkaniowej, 

h) garaże jedno lub dwustanowiskowe wbu-
dowane w budynek mieszkalny, wolnostoją-
ce lub bliźniacze w formie architektonicznej, 
nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej; 

i) maksymalna wysokość zabudowy 9 m; 
j) dachy strome, dwuspadowe lub dwuspado-

we z naczółkami, o symetrycznym układzie 
połaci i kącie nachylenia od 35° do 50°, kryte 
dachówką; 

k) zakaz stosowania dachów o mijających się 
połaciach na wysokości kalenicy; 
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4) dla budynków nie spełniających warunków 
określonych w niniejszym paragrafie istnieją-
cych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę, 
dopuszcza się remonty nowej zabudowy. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

i ciągów pieszych; 
2) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie ele-

mentów kamiennych ceglanych, drewnianych 
i metalowych z zakazem stosowania stali zbro-
jeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów beto-
nowych; 

3) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzch-
ni działki na powierzchnię biologicznie czynną; 

4) zazielenienie terenów nie zabudowanych; 
5) w przypadku przeznaczenia terenu pod skansen 

należy zapewnić co najmniej 2 miejsca posto-
jowe dla autobusów. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjne – istniejący dojazd od drogi woje-
wódzkiej nr 329. 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.MN/U.2 ustala się następujące 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna/zabudowa usługowa – teren przeznaczony 
na powiększenie przyległych działek zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej/zabudowy usługo-
wej. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje następujące ustalenie dotyczące kształto-
wania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków ze 
względu na strefę ochronną sieci gazowej wyso-
kiego ciśnienia (DN 100). 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.P.2 ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: obiekty produkcyjne, składy  

i magazyny; 
2) uzupełniające: 

a) drogi wewnętrzne; 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) maksymalna wysokość zabudowy (obiektów)  

10 m; 
2) zwieńczenie nowych budynków dachami stro-

mymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi, 
kącie nachylenia od 30° do 35°, kryte dachówką 
lub materiałem dachówkopodobnym; 

3) dopuszcza się lokalizację budynków typu prze-
mysłowego, gospodarczego, technicznego lub 
przebudowę istniejących budynków wg potrzeb 
użytkownika. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie ele-

mentów kamiennych ceglanych, drewnianych 
i metalowych z zakazem stosowania stali zbro-

jeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów beto-
nowych; 

2) zazielenienie terenów nie zabudowanych. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.PG.2 ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: obszar i teren górniczy 
2) uzupełniające: 

a) drogi wewnętrzne; 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) powierzchniowa eksploatacja kruszyw natural-

nych; 
2) eksploatację złóż należy prowadzić na podsta-

wie dokumentacji geologicznej i planu zakładu 
górniczego, po uzyskaniu koncesji; 

3) po wybraniu złóż należy dokonać rekultywacja 
terenu w kierunku leśno-rekreacyjnym 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej-zobowiązuje się podmioty gospo-
darcze prowadzące roboty górnicze do dostoso-
wania dróg, po których następuje wywóz urobku, 
do należytego ich utrzymania (obciążenie przez 
pojazdy z urobkiem) w okresie trwania robót 
w sposób nie powodujący uciążliwości dla otocze-
nia i nie utrudniający upraw polowych. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.US.1 ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: sport i rekreacja; 
2) uzupełniające: 

a) drogi wewnętrzne; 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeże-

niem ust. 2 pkt 2); 
2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-

ry technicznej oraz wydzielenie parkingu. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) rekultywacja terenu w kierunku wodno rekre-

acyjnym; 
2) dopuszcza się terenowe boiska sportowe; 
3) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie ele-

mentów kamiennych ceglanych, drewnianych 
i metalowych, zakaz stosowania ogrodzenia 
z prefabrykatów betonowych; 

4) w ramach możliwości zlokalizowanie placu za-
baw dla dzieci; 

5) należy wydzielić w obrębie własności miejsca 
postojowe dla samochodów użytkowników 
przebywających czasowo, oraz wyznaczyć do-
datkowo minimum 1 miejsce postojowe dla au-
tobusu. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu ozna-
czonego symbolem 1.KD-L. 
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§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.ZD.1 ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: ogrody działkowe; 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust 2 pkt 2; 
2) dopuszcza się budowę altan i obiektów gospo-

darczych o powierzchni zabudowy do 25 m2 
oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych 
i 4 m przy dachach płaskich oraz lokalizację 
obiektów infrastruktury technicznej. 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.ZL.2, 2.ZL.2, 3.ZL.2, 4.ZL.2 
i 5.ZL.2 ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: lasy; 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy: 
1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeże-

niem ust. 2 pkt 2); 
2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-

ry technicznej. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu: 
1) rekultywacja terenów 1.ZL.2, 2.ZL.2 i 5.ZL.2 

w kierunku leśnym; 
2) dopuszcza się lokalizację dróg obsługujących 

tereny rolnicze i tereny lasów. 
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące ob-
sługi komunikacyjnej – dojazd poprzez drogi ob-
sługujące tereny rolnicze i tereny lasów oraz uli-
ce/drogi publiczne. 

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.ZP.2 ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: zieleń urządzona; 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowla-

nych, w tym urządzeń reklamowych z zastrze-
żeniem ust. 2 pkt 2), 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-
ry technicznej. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) obowiązek całościowego opracowania projektu 

zagospodarowania terenu; 
2) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg 

jednolitej koncepcji architektonicznej z zasto-
sowaniem materiałów takich jak kostka bruko-
wa, kamień lub nowoczesne materiały cera-
miczne, 

3) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych; 
4) dopuszcza się place zabaw dla dzieci i terenowe 

boiska sportowe; 
5) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie ele-

mentów kamiennych ceglanych, drewnianych 

i metalowych, zakaz stosowania ogrodzenia 
z prefabrykatów betonowych. 

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.ZI.3 i 2.ZI.3 ustala się następu-
jące przeznaczenie: 
1) podstawowe: zieleń izolacyjna; 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy: 
1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeże-

niem ust. 2 pkt 2); 
2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-

ry technicznej. 

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.R.1, 2.R.1, 3.R.1, 4.R.1, 5.R.1, 
1.R.2, 2.R.2, 3.R.2, 1.R.3, 2.R.3, 3.R.3 i 4.R.3 ustala 
się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: tereny rolnicze; 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy: 
1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeże-

niem ust. 2 pkt 2); 
2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-

nicznej. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu dopuszcza się lokalizację 
dróg obsługujących tereny rolnicze i tereny lasów. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące ob-
sługi komunikacyjnej – dojazd poprzez drogi ob-
sługujące tereny rolnicze i tereny lasów, uli-
ce/drogi publiczne i drogi wewnętrzne. 

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.WS.1, 2.WS.1, 1.WS.3 i 2.WS.3 
ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych; 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy: 
1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeże-

niem ust. 2 pkt 2); 
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych 

i obiektów infrastruktury technicznej. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu: 
1) ochrona wód wraz z obudową biologiczną; 
2) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń 

wodnych, urządzeń melioracyjnych, hydrotech-
nicznych i hydroenergetycznych odpowiednim 
służbą odpowiedzialnym za eksploatację  
i utrzymanie. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące ob-
sługi komunikacyjnej − dojazd poprzez drogi ob-
sługujące tereny rolnicze oraz ulice/drogi publiczne 
i drogi wewnętrzne. 

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KS.2 ustala się następujące 
przeznaczenie: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 50 – 4773 – Poz. 669 

 

1) podstawowe: obsługa komunikacji − istniejący 
zespół garaży; 

2) uzupełniające; 
a) drogi wewnętrzne; 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) dopuszcza się wydzielenie miejsc parkingowych 

zgonie z przepisami szczególnymi; 
2) dopuszcza się garaże w formie zwartego parte-

rowego zespołu (zespołów) boksów, przewi-
dzianych do realizacji w zorganizowanym cyklu 
inwestycyjnym zgonie z przepisami szczegól-
nymi, dachy płaskie. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) zazielenienie terenów nie zabudowanych; 
2) urządzenie chodnika i oświetlenia w zależności 

od potrzeb i lokalnych uwarunkowań. 

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KD-GP.1 ustala się następujące 
przeznaczenie: ulica klasy głównej ruchu przyspie-
szonego (droga krajowa nr 12). 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m; 
2) klasa drogi krajowej nr 12 − docelowo G2/2; 
3) przekrój docelowy 2 x 7,0 m + 4,0 m pasa po-

działu; 
4) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka 

rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań; 

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgo-
dą zarządcy drogi; 

6) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych 
urządzeń reklamowych. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza 
się na realizację celu publicznego. 

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KD-G.2 ustala się następujące 
przeznaczenie: ulica klasy głównej (droga woje-
wódzka nr 329 w tym jej poszerzenie). 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) linie rozgraniczające w obecnym stanie włada-

nia, w przypadku przebudowy wymagane jest 
poszerzenie do 35 m, w szczególnych przypad-
kach, za zgodą zarządcy dopuszcza się mini-
mum 25 m; 

2) klasa drogi wojewódzkiej nr 329 G1/2 − docelo-
wo klasa G2/2; 

3) szerokość jednego pasa ruchu min 3,5 m; 
4) obsługa obszarów przyległych poprzez istnieją-

ce skrzyżowania i zjazdy; 
5) lokalizacja nowych skrzyżowań i zjazdów wy-

łącznie za zgodą zarządcy drogi; 
6) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka 

rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań; 

7) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgo-
dą zarządcy drogi; 

8) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych 
urządzeń reklamowych. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza 
się na realizację celu publicznego. 

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KD-Z.3 ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: ulica/droga klasy zbiorczej, 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m; 
2) szerokość jezdni – min. 6.0 m; 
3) chodniki, zieleń, oświetlenie i ścieżka rowerowa 

w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunko-
wań; 

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgo-
dą zarządcy drogi oraz zarządcy gazociągu 
DN300; 

5) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych 
urządzeń reklamowych. 

3. Teren o którym mowa w ust. 1, przeznacza 
się na realizację celu publicznego. 

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.KD-L.1 i 1.KD-L.2 ustala się 
następujące przeznaczenie: ulica/droga klasy lo-
kalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m; 
2) szerokość jezdni, chodniki, zieleń, miejsca po-

stojowe i ścieżka rowerowa w zależności od po-
trzeb i lokalnych uwarunkowań; 

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgo-
dą zarządcy drogi; 

4) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych 
urządzeń reklamowych. 

3. Teren o którym mowa w ust. 1, przeznacza 
się na realizację celu publicznego. 

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.KD-D.2, 2.KD-D.2, 1.KD-D.3, 
2.KD-D.3 i 3.KD-D.3 ustala się następujące prze-
znaczenie: ulica/droga klasy dojazdowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m; 
2) szerokość jezdni, chodniki, zieleń, miejsca po-

stojowe i ścieżka rowerowa w zależności od po-
trzeb i lokalnych uwarunkowań; 

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgo-
dą zarządcy drogi, 

4) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych 
urządzeń reklamowych; 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przezna-
cza się na realizację celu publicznego. 

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KDW.2 i 1.KDW.3 ustala się 
przeznaczenie: ulica wewnętrzna. 
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2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu, z tolerancją 1 m; 
2) szerokość jezdni, chodnik, oświetlenie i zieleń 

w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunko-
wań; 

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 32. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12, usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość 

stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 
tej ustawy, na 30%. 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Głogów. 

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

 
Przewodnicząca Rady:  

Krystyna Grzegorek
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/ 
/237/2010 Rady Gminy Głogów  
z dnia 10 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/ 
/237/2010 Rady Gminy Głogów  
z dnia 10 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/ 
/237/2010 Rady Gminy Głogów  
z dnia 10 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/ 
/237/2010 Rady Gminy Głogów  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Głogów 
 
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszo-
wice gmina Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy” z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów” (uchwała  
nr VI/46/2007 Rady Gminy w Głogowie z dnia 28 września 2007 r.). 

 
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/ 
/237/2010 Rady Gminy Głogów  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Rada Gminy w Głogowie po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice, gmina Głogów, z uwzględnie-
niem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy” do publicznego wglądu (w terminie od 
28.06.2010 r. do 30.07.2010 r.) oraz w terminie wyznaczonym na składanie uwag, ustalonym na dzień 
16.08.2010 r.,  
w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) postanawia: 
Uwzględnić uwagi do ww. projektu planu, wniesione pismem z dnia 10 sierpnia 2010 r. przez „INVEST-
GAS” S.A. al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa polegające na uzupełnieniu zapisów uchwały w: 
1) § 8 ust. 10 pkt 2) dopisanie: „dopuszcza się realizację gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do 

DN 300 ...”, 
2) § 22 ust. 2 pkt 2) dopisanie: „dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej” bądź „dopuszcza się 

lokalizację sieci uzbrojenia technicznego oraz obiektów jej towarzyszących”, 
3) § 27 dopisanie: „przeznaczenie ulica/droga klasy zbiorczej i infrastruktura techniczna” oraz „... za 

zgodą zarządcy drogi oraz zarządcy gazociągu DN300”. 
Nie uwzględnić uwag do ww. projektu planu, wniesionych pismem z dnia 10 sierpnia 2010 r. przez 
„INVESTGAS” S.A. al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa w których proponuje się uzupełnienie zapisów 
uchwały w § 27 przez dopisanie:  
1) „dopuszcza się realizację gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 300 relacji KGZ Kościan − 

KGHM Żukowice/Polkowice wraz z kablem łączności światłowodowej i infrastrukturą techniczną”, 
2) „obowiązuje strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 300), w którym operator sieci 

jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i pra-
widłową eksploatację”, 

3) „zagospodarowanie terenu w strefie ochronnej istniejącej sieci gazowej określone zostało w § 8  
ust 10 pkt 8)”. 

Zapisy te są ujęte w Rozdziale 1 „Ustalenia ogólne” w § 8 ust 10 dla trenów objętych planem. 
 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 50 – 4779 – Poz. 669,670 

 

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/ 
/237/2010 Rady Gminy Głogów  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 
zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR VI/27/11 
 RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty 
obejmującego zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym w miejscowości Ramułtowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717,z późn. zm.), w związku z uchwałą 
Rady Gminy Kostomłoty nr XXXV/181/09 z dnia 
5 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kostomłoty obejmującego 
zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym 
w miejscowości Ramułtowice, oraz po stwierdze-
niu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kostomłoty uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kostomłoty 
obejmujący zabytkowy park wraz z zespołem fol-
warcznym w miejscowości Ramułtowice, zwany 
dalej planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu 
w skali 1 : 1 000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są po-
nadto: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych − za-
łącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego − załącznik 
nr 3. 

4. Granice obszaru objętego planem określo-
no na rysunku planu. 

§ 2. Przedmiot ustaleń planu. 

1. W planie określa się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków, oraz dobra kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmia-
nami). 
2. W obszarze objętym planem nie wystąpiły: 

1) tereny górnicze, a także narażone na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 
się mas ziemnych; 


