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UCHWAŁA NR XXX/146/10 
 RADY GMINY W RADWANICACH 

 z dnia 23 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Polkowice–Żary w granicach administracyjnych gminy Radwanice 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r.  
Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1247, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,  
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,  
poz. 124 i Nr 75, poz. 474), a takşe w związku  
z uchwałą nr XXII/110/09 Rady Gminy w Radwani-
cach z dnia 26 czerwca 2009 r., po stwierdzeniu 
zgodności projektu planu z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, Rada Gminy w Radwanicach 
uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia 
relacji Polkowice–Şary w granicach administracyj-
nych gminy Radwanice, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar połoşony w trzech obrębach 
gminy Radwanice: Przesieczna, Radwanice i Łago-
szów Wielki. 

2.  Szczegółowy przebieg granic obszaru obję-
tego planem przedstawia rysunek planu w skali 
1:2000, stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej 
uchwały i będące jej integralną częścią. 

3.  Załącznikami niniejszej uchwały są: 
1)  rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – za-

łącznik nr 1; 
2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu − załącznik nr 2; 
3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych − za-
łącznik nr 3. 

4.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1)  budynkach – termin ten naleşy rozumieć zgod-

nie z definicją zawartą w przepisach prawa bu-
dowlanego; 

2)  instalacji gazociągu wysokiego ciśnienia – nale-
şy przez to rozumieć podziemny gazociąg wy-
sokiego ciśnienia 5,5 MPa i średnicy DN 300 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiący 
odcinek gazociągu umoşliwiającego transport 
gazu z Polkowic do Şar; 

3)  kategorii terenu – naleşy przez to rozumieć 
przeznaczenie i sposoby zagospodarowania te-
renów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem literowym i określonych w rozdziale II, 

4)  terenie, zwanym zamiennie jednostką terenową 
– naleşy przez to rozumieć fragment obszaru 
planu wyznaczony liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu, o danej kategorii przeznaczenia 
i określonych zasadach zagospodarowania, 
oznaczony odpowiednim symbolem literowym 
lub cyfrowo-literowym, z zastrzeşeniem, şe ter-
min „teren” został zastosowany takşe w nieco 
innym znaczeniu: 
a)  w wyraşeniu „teren górniczy” zaczerpniętym 

z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 
b)  w wyraşeniu „rzeŝba terenu”, które naleşy 

rozumieć jako ukształtowanie powierzchni 
ziemi, 

c)  w wyraşeniach „zagospodarowania terenu” 
lub „urządzenia terenu” zaczerpniętych  
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

5)  zabudowie – naleşy przez to rozumieć budynek 
lub budynki, z zastrzeşeniem, şe ten termin, za-
stosowany w wyraşeniach frazeologicznych, 
które zostały zdefiniowane w ustawach lub wy-
danych na ich podstawie rozporządzeniach, za-
chowuje znaczenie nadane mu przez te defini-
cje. 

§ 2. 1.  Na rysunku planu występują następu-
jące oznaczenia, umoşliwiające lokalizację obowią-
zujących ustaleń planu: 
1)  granica obszaru objętego planem; szczegółowy 

przebieg tej granicy określa linia rozgraniczają-
ca, o której mowa w pkt 3, przebiegająca wzdłuş 
wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę 
obszaru planu; granica ta określa obszar, na 
którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwa-
ły; 

2)  granica obrębu pełniąca funkcję linii rozgrani-
czającej tereny; 

3)  linia rozgraniczająca tereny o róşnym przezna-
czeniu i zasadach zagospodarowania; 

4)  granica terenu górniczego „Sieroszowice I”; 
5)  granica obszaru górniczego „Sieroszowice I”; 
6)  granica pomiędzy zasięgiem I/0 kategorii terenu 

górniczego; 
7)  granica pomiędzy zasięgiem II/I kategorii terenu 

górniczego; 
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8)  granica pomiędzy zasięgiem II-I strefy sej-
smicznej LGOM; 

9)  stanowisko archeologiczne; 
10)  istniejąca linia elektroenergetyczna wysokiego 

napięcia 110 kV; 
11)  istniejąca linia elektroenergetyczna średniego 

napięcia; 
12)  istniejący magistralny wodociąg ø 400; 
13)  planowany gazociąg wysokiego ciśnienia re-

lacji Polkowice – Şary, DN 300, 5.5 MPa wraz 
ze strefa kontrolowaną; 

14)  tereny kategorii o tym samym przeznaczeniu 
i sposobie zagospodarowania oznaczone 
symbolami literowymi. 
2. Za szczegółowy przebieg granic i zasięgów 

oznaczonych linią naleşy przyjmować: 
1)  granice działek geodezyjnych na odcinkach, na 

których te granice i linie pokrywają się (i są 
równocześnie równoległe do linii oznaczonych 
na rysunku planu miejscowego); 

2)  osie linii oznaczone na rysunku planu w innych 
przypadkach niş wymienione w pkt 1. 

3. W przypadku granic oznaczonych linią 
i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi 
jak trójkąty lub inne figury geometryczne, przebieg 
granicy określa wymieniona linia; zasadę określo-
ną w ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4.  Symbole terenów składają się z trzech na-
stępujących członów: 
1)  pierwszy człon tworzą dwie litery, które określa-

ją lokalizację danej jednostki terenowej 
w obrębie geodezyjnym na obszarze planu, przy 
czym: 
a)  literami PR – oznaczono tereny znajdujące 

się w obrębie Przesieczna; 
b)  literami ŁG – oznaczono tereny znajdujące 

się w obrębie Łagoszów Wielki; 
c)  literami RD – oznaczono tereny znajdujące 

się w obrębie Radwanice; 
2)  drugi człon tworzy liczba, będąca numerem 

porządkowym w ramach obrębu geodezyjnego; 
3)  trzeci człon tworzą litery, określające kategorie 

terenów o danym przeznaczeniu i sposobie za-
gospodarowania. 

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elemen-
ty rysunku planu miejscowego mają charakter 
informacyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody 
wymienione w następnych ustępach. 

2. Na obszarach, na których rzeŝba terenu i 
przebieg płynących wód powierzchniowych wska-
zują na występowanie zagroşenia lokalnymi pod-
topieniami lub gwałtownymi spływami po-
wierzchniowymi wód, w przyjmowanych rozwią-
zaniach, nakazuje się uwzględniać moşliwość wy-
stąpienia takich zagroşeń. 

3. Nakazuje się zapewnić dostęp do płynących 
wód powierzchniowych dla słuşb odpowiedzial-
nych za ich eksploatację. 

4.  Dopuszcza się zmianę przebiegu płynących 
wód powierzchniowych, a takşe ich przykrycie lub 
zarurowanie, pod warunkiem, şe nie spowoduje to 
niepoşądanych zmian w stosunkach gruntowo-

wodnych, a takşe nie będzie kolidowało z istnieją-
cym zainwestowaniem i planowaną instalacją ga-
zociągu wysokiego ciśnienia i jego realizacją; od-
nosi się to takşe do terenów kategorii oznaczonych 
symbolem „WS”, poprzez dopuszczenie przekra-
czania przez powierzchnie wód otwartych ich linii 
rozgraniczających. 

5.  Ewentualne uszkodzenia urządzeń meliora-
cyjnych dokonane w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych lub innych robót ziemnych muszą 
być usunięte przed ich zakończeniem. 

6. Uciąşliwość dla środowiska istniejących 
i planowanych obiektów róşnych funkcji nie moşe 
powodować obnişenia standardów, wymaganych 
przepisami odrębnymi, dla sąsiadujących obsza-
rów, w szczególności mieszkalnych. 

7. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6, nie 
dotyczy obiektów, dla których – na mocy przepi-
sów o ochronie środowiska – moşna wyznaczyć 
„obszary ograniczonego uşytkowania”. 

8. Obszary, które w wyniku budowy instalacji 
gazociągu wysokiego ciśnienia zostałyby zdegra-
dowane, naleşy poddać rekultywacji. 

9. W realizacji przedsięwzięcia budowy insta-
lacji gazociągu wysokiego ciśnienia niezbędne jest 
zastosowanie wysokiej klasy automatycznego sys-
temu monitorowania pracy instalacji gazociągu 
oraz odpowiedniego zabezpieczenia samej instala-
cji przed uszkodzeniami, które mogą być skutkiem 
działalności górniczej w terenie górniczym „Siero-
szowice I”. 

10. Podlega ochronie występujące na obszarze 
planu miejscowego udokumentowane złoşe rudy 
miedzi „Sieroszowice”, którego granicami w obrę-
bie planu miejscowego są granice terenu i obszaru 
górniczego „Sieroszowice I”; 

§ 4. 1.  Na obszarze planu obowiązują ustale-
nia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego wymienione w następ-
nych ustępach. 

2. Obejmuje się strefą konserwatorskiej 
ochrony zabytków archeologicznych cały obszar 
planu. 

3. W obszarze strefy, o której mowa w ust. 2, 
obowiązuje wymóg uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków wszelkich zamierzeń 
inwestycyjnych w zakresie prac ziemnych co do 
konieczności ich prowadzenia pod nadzorem ar-
cheologicznym i za pozwoleniem tego organu. 
Nadzór archeologiczny i ratownicze badania ar-
cheologiczne prowadzone są przez uprawnionego 
archeologa. 

4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3 nale-
şy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budo-
wę, a dla robót niewymagających pozwolenia na 
budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzy-
skaniem zaświadczenia potwierdzającego akcepta-
cję przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót bu-
dowlanych. 

5. W obszarze planu znajduje się jedno udo-
kumentowane stanowisko archeologiczne znajdu-
jące się na granicy obrębów Przesieczna i Radwa-
nice: st.1 AZP 69-18/1/35; zawartość: ślad osadnic-
twa. 
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6.  W zasięgu chronionego stanowiska arche-
ologicznego oraz w jego bezpośrednim sąsiedz-
twie, w szczególności stanowiska udokumentowa-
nego, o których mowa w ust. 5, wszelkie zamierze-
nia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ra-
towniczych badań archeologicznych. Przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie-
wymagających pozwolenia na budowę − przed 
realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem za-
świadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia 
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) na-
leşy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych 
robót budowlanych na obszarze zabytkowym 
w trybie prac konserwatorskich, które polegają na 
przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych 
badań archeologicznych metodą wykopaliskową, 
przez uprawnionego archeologa. 

7. Na obszarze planu nie występują obiekty, 
które moşna by uznać za dobra kultury współcze-
snej. 

§ 5. 1.  Na przewaşającej części obszaru planu 
miejscowego obowiązują ustalenia wiąşące się 
z eksploatacją złóş miedzi, wynikające z Koncesji 
Nr 235/93 z dnia 07.12.1993 r. odnoszącą się do 
eksploatacji złoşa „Sieroszowice”. 

2. Zasięg szkodliwego oddziaływania robót 
górniczych nie moşe przekroczyć granic terenów 
górniczych, określonych w koncesji wymienionej 
w ust. 1. 

3. W zasięgu strefy II prognozowanych kate-
gorii terenu górniczego naleşy uwzględnić nastę-
pujące parametry prognozowanych oddziaływań: 
1)  odkształcenia poziome (ご) w przedziale:  

1,5 mm/m < ご 判 3,0 mm/m; 
2)  nachylenie (T) w przedziale: 2,5 mm/m<T 判  

5,0 mm/m; 
3)  promień krzywizny (R) w przedziale: 20 km > R 
≥ 12 km. 

4. W zasięgu strefy I prognozowanych katego-
rii terenu górniczego naleşy uwzględnić następują-
ce parametry prognozowanych oddziaływań: 
1)  odkształcenia poziome (ご) – w przedziale od  

0,3 mm/m do 1,5 mm/m włącznie; 
2)  nachylenie (T) – w przedziale od 0,5 mm/m do 

2,5 mm/m włącznie; 
3)  promień krzywizny (R) – w przedziale od 20 km 

włącznie do 40 km. 
5.  W zasięgu strefy 0 prognozowanych kate-

gorii terenu górniczego naleşy uwzględnić nastę-
pujące parametry prognozowanych oddziaływań: 
1)  odkształcenia poziome (ご) – do 0,3 mm/m 

włącznie; 
2)  nachylenie (T) – do 0,5 mm/m włącznie; 
3)  promień krzywizny (R) – powyşej 40 km włącz-

nie. 
6. W zasięgu granicy II strefy sejsmicznej 

LGOM naleşy uwzględnić następujące parametry: 
1)  maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgań 

poziomych w paśmie częstotliwości do 10 Hz 
(PGAH10) = 500 mm/s2; 

2)  maksymalne amplitudy prędkości drgań po-
ziomych podłoşa gruntowego (PGVHmax):  
10 mm/s < PGVHmax ≤ 20 mm/s; 

3)  wielkości parametru przyspieszenia do projek-
towania naleşy przyjąć ap = 200 mm/s2. 

7. W zasięgu granicy I strefy sejsmicznej 
LGOM naleşy uwzględnić następujące parametry: 
1)  maksymalne wypadkowe przyspieszenia drgań 

poziomych w paśmie częstotliwości do 10 Hz 
(PGAH10): PGAH10 = 250 mm/s2; 

2)  maksymalne wypadkowe amplitudy prędkości 
drgań poziomych podłoşa gruntowego (PGVH-
max): PGVHmax ≤ 10 mm/s; 

3)  przy projektowaniu naleşy pominąć wpływy 
deformacyjne i dynamiczne od eksploatacji 
górniczej. 

8. Dla nowej zabudowy naleşy przyjmować 
rozwiązania konstrukcyjne uwzględniające pro-
gnozowane parametry oddziaływań górniczych, 
o których mowa w ust. 3−7. 

9. Przy budowie i przebudowie obiektów bu-
dowlanych naleşy przyjmować rozwiązania kon-
strukcyjne uwzględniające prognozowane parame-
try oddziaływań górniczych, o których mowa 
w ust. 3−7; dotyczy to takşe remontów obejmują-
cych elementy konstrukcji obiektów budowlanych 
oraz odpowiedniego wzmacniania istniejących 
obiektów budowlanych. 

10. Jeşeli rzeczywiste wielkości oddziaływań 
górniczych przekroczą parametry, o których mowa 
w ust. 3−7, dla rozwiązań konstrukcyjnych w no-
wych obiektach budowlanych naleşy uwzględnić te 
rzeczywiste wielkości. 

11. Jeşeli pod danym obrębem geodezyjnym 
zostanie zakończone wydobywanie kopalin, a plan 
zagospodarowania złoşa oraz plany ruchu nie będą 
przewidywały ich dalszego wydobywania, to po 
upływie 5 lat dopuszcza się obnişenie parametrów 
przyjmowanych do obliczeń konstrukcyjnych od-
noszących się do obiektów budowlanych, odpo-
wiednio do wartości największych oddziaływań, 
które wystąpiły w granicach tego obrębu (lub zo-
stały dlań oszacowane) w ciągu ostatnich 5 lat. 

§ 6. 1.  Na obszarze planu obowiązują ustale-
nia dotyczące szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości wymienione 
w następnych ustępach. 

2.  Dopuszcza się wydzielanie nowych działek: 
1)  dla obiektów komunikacji, gospodarki wodnej 

oraz infrastruktury technicznej, w tym dla insta-
lacji gazociągu wysokiego ciśnienia o po-
wierzchni nie mniejszej niş 2 m2; 

2)  na terenach kategorii oznaczonej symbolem  
„G-MNU” o powierzchni nie mniejszej niş  
1000 m2, z uwzględnieniem w ich powierzchni 
takşe obszarów połoşonych poza granicami 
planu; 

3. Nie ustala się zasad podziału nieruchomości 
na terenach kategorii oznaczonych symbolami  
„G-R” i „G-ZL”. 

4.  Dopuszcza się dokonywanie scaleń grun-
tów pod warunkiem, şe nie będzie to kolidowało 
z innymi ustaleniami planu. 

§ 7. 1.  Na obszarze planu obowiązują ustale-
nia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
wymienione w następnych ustępach. 
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2. Dopuszcza się dalsze wykorzystywanie 
i modernizację – z zastrzeşeniem § 10 − istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej, które nie koli-
dują z planowaną instalacją gazociągu wysokiego 
ciśnienia, a takşe ich rozbiórkę. 

3.  Przy projektowaniu nowych inwestycji na-
leşy − w miarę moşliwości − unikać kolizji z istnie-
jącymi elementami infrastruktury technicznej; 
w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego 
zagospodarowania z tymi elementami naleşy je 
przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy 
uwzględnieniu tytułów prawnych operatorów tych 
sieci. 

4. Naleşy uwzględnić ograniczenia w zabudo-
wie i zagospodarowaniu wynikające z sąsiedztwa 
sieci infrastruktury technicznej, w tym oznaczonej 
na rysunku planu: 
a)  istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV, dla której szerokość pasa 
ochronnego liczona w poziomie od skrajnych 
przewodów wynosi nie mniej niş 15 m; 

b)  istniejącej linii elektroenergetycznej średniego 
napięcia 20 kV, dla której szerokość pasa 
ochronnego liczona w poziomie od skrajnych 
przewodów wynosi nie mniej niş 10 m. 

c)  istniejącego magistralnego wodociągu ø 400; 
d)  istniejących wodociągów relacji: Łagoszów 

Wielki – Dobromil i Radwanice – Przesieczna. 
5. Naleşy zapewnić dostęp do urządzeń infra-

struktury technicznej niezbędny dla zapewnienia 
ich właściwej eksploatacji. 

6. W sąsiedztwie krzyşowań z drogami i urzą-
dzeniami infrastruktury technicznej obowiązują 
ograniczenia określone w odrębnych przepisach. 

§ 8. 1.  Na obszarze planu obowiązują regula-
cje − wynikające z odrębnych przepisów − doty-
czące sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, które zostały 
wymienione w następnych ustępach. 

2. W zasięgu terenu górniczego „Sieroszowice I” 
występować mogą oddziaływania podziemnej 
działalności górniczej, które naleşy uwzględnić 
w zagospodarowaniu terenów. 

3. W zasięgu granicy obszaru górniczego „Sie-
roszowice I” posiadający odpowiednią koncesję 
przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania 
kopalin objętych tą koncesją, na zasadach w niej 
określonych oraz przy uwzględnieniu odpowied-
nich obowiązujących przepisów i regulacji zawar-
tych w niniejszej uchwale. 

§ 9. Na obszarze planu obowiązuje 30% staw-
ka procentowa stanowiąca podstawę do określania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

DZIAŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE, W TYM DOTYCZĄCE 
PRZEZNACZENIA TERENÓW 

§ 10. 1.  Obszar planu przeznacza się dla pasa 
niezbędnego dla realizacji instalacji gazociągu wy-
sokiego ciśnienia; jest to tymczasowy sposób za-
gospodarowania, uşytkowania i urządzenia terenu. 

2.  Do czasu oddania do uşytku instalacji ga-
zociągu wysokiego ciśnienia – kończącego okres 
tymczasowego sposobu zagospodarowania, uşyt-
kowania i urządzenia terenu – na terenach, 
o których mowa w ust. 1, zakazuje się: 
1)  lokalizacji nowych obiektów budowlanych, 

z zastrzeşeniem şe dopuszcza się przeprowa-
dzenie dróg i sieci infrastruktury technicznej 
w sposób, który umoşliwi realizację instalacji 
gazociągu wysokiego ciśnienia; 

2)  wykonywania wykopów i innych prac ziem-
nych, które uniemoşliwiłyby realizację instalacji 
gazociągu wysokiego ciśnienia; 

3)  zalesiania i zadrzewiania. 
3. Po oddaniu do uşytku instalacji gazociągu 

wysokiego ciśnienia na terenach, o których mowa 
w ust. 1, w strefie kontrolowanej o szerokości 6 m 
− po 3 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia, 
dopuszcza się tylko takie zmiany w zagospodaro-
waniu, które uwzględniają ograniczenia określone 
w odrębnych przepisach, w tym wydanych na 
podstawie prawa budowlanego w odniesieniu do 
instalacji planowanego gazociągu wysokiego ci-
śnienia; 

4. Po oddaniu do uşytku instalacji planowane-
go gazociągu, poza zasięgiem strefy kontrolowa-
nej, o której mowa w ust. 3: 
1)  na terenie oznaczonym symbolem „ŁW.8.G-

MNU” dopuszcza się zabudowę w odległości 
nie mniejszej niş 6 m od linii rozgraniczającej 
z terenem „ŁW.7.G-KDZ”. 

2)  na terenach kategorii oznaczonej symbolem  
„G-R” zakazuje się lokalizacji nowych obiektów 
budowlanych; nie dotyczy to urządzeń infra-
struktury technicznej niewymagających zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych oraz dróg do 
obsługi gruntów rolnych; 

3)  na terenach kategorii oznaczonej symbolem „G-
WS” zakazuje się lokalizacji nowych obiektów 
budowlanych; nie dotyczy to budowli hydro-
technicznych i urządzeń infrastruktury technicz-
nej; 

4)  na terenach kategorii oznaczonej symbolami, 
„G-KDZ(KDG)”, „G-KDZ” i „G-KDD” dopuszcza 
się realizację dróg odpowiednich klas; 

5)  zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w są-
siedztwie urządzeń podziemnych, w miejscach 
i w sposób prowadzący do uszkodzenia tych 
urządzeń lub w sposób ograniczający do nich 
dostęp; dotyczy to takşe części obszaru strefy 
kontrolowanej, w której przepisy dopuszczają 
sadzenia drzew; 

6)  dopuszcza się realizację nowych urządzeń infra-
struktury technicznej, które nie będą zagraşać 
planowanej instalacji gazociągu wysokiego ci-
śnienia; 

7)  dopuszcza się zachowanie istniejących i two-
rzenie nowych koryt dla płynących wód po-
wierzchniowych; 

§ 11. Uwzględniając ograniczenia zawarte  
w § 10: 

1.  ustala się przeznaczenie terenów kategorii 
oznaczonych następującymi symbolami: 
a)  „G-MNU” – dla instalacji gazociągu wysokiego 

ciśnienia oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej; 

b)  „G-R” – dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla obszarów rolniczych; 

c)  „G-ZLZ” – dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla obszarów zalesienia; 

d)  „G-WS” − dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla wód powierzchniowych – cie-
ków podstawowych; 

e)  „G-KDZ(KDG)” − dla instalacji gazociągu wyso-
kiego ciśnienia oraz dla dróg publicznych klasy 
zbiorczej, których nowe i modernizowane od-
cinki naleşy realizować w parametrach tech-
nicznych klasy dróg głównych; 

f)  „G-KDZ” − dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla dróg publicznych klasy zbior-
czej; 

g)  „G-KDD” − dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla dróg publicznych klasy dojaz-
dowej; 

2.  powierzchnia terenu biologicznie czynna 
powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni 
działki na terenie oznaczonym symbolem „ŁW.8.G-
MNU”; 

3.  powierzchnia zabudowy nie powinna zaj-
mować więcej niş 60% powierzchni działki na tere-
nie oznaczonym symbolem „ŁW.8.G-MNU”; 

4. na terenie oznaczonym symbolem „ŁW.8.G-
MNU”: 

a)  maksymalna wysokość zabudowy nie powinna 
przekraczać 9 m od poziomu terenu do najwyş-
szego gzymsu lub 13 m od poziomu terenu do 
najwyşszego punktu dachu; 

b)  dopuszcza się dachy dwu lub wielospadowe, 
o pokryciu ceramicznym lub podobnym oraz 
nachyleniu połaci 20−45o. 

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 12. Na obszarze objętym niniejszym planem 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu górniczego „Sie-
roszowice I” w obrębie Gminy Radwanice, z frag-
m. obr. Kłębanowice i Droşów, bez fragm. obr. 
Radwanice zatwierdzonego uchwałą nr XII/60/08 
z dnia 29 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoślą-
skiego Nr 187, poz. 2097). 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Radwanice. 

§ 14. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Maria Sadowska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/ 
/146/10 Rady Gminy w Radwanicach 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/ 
/146/10 Rady Gminy w Radwanicach 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA RELACJI  

POLKOWICE–ŻARY W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY RADWANICE 
 

W nawiązaniu do wymogu wynikającego z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Gminy  
w Radwanicach, odstępuje od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta 
uwag, gdyş nie została złoşona şadna uwaga do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polkowice–
Şary w granicach administracyjnych gminy Radwanice. 
 
 

 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/ 
/146/10 Rady Gminy w Radwanicach 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) Rada Gminy  
w Radwanicach rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Polkowice−Şary – będący podstawowym przedmiotem 
ustaleń planu – będzie realizowany przez zainteresowanego inwestora. 

§ 2. Inwestycja wymieniona w § 1 nie naleşy do zadań własnych Gminy Radwanice i nie przewiduje 
się finansowania tej inwestycji z budşetu Gminy Radwanice. 
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UCHWAŁA NR XXXIV/184/10 
 RADY GMINY ZAGRODNO 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Grodźcu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1, 
art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 4  
ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospo-
darce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 , poz. 43 
z póŝn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO 
W GRODŜCU 

§ 1. 1. Cmentarzem komunalnymi w Grodŝcu 
zarządza Zakład Usług Komunalnym w Zagrodnie. 

2.  Miejsce na grób ziemny lub grób murowa-
ny (grobowiec) wyznacza zarządca zgodnie 
z planem zagospodarowania cmentarza. 

3.  Cmentarz jest otwarty codziennie: 
1)  w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 10 listopa-

da w godzinach od 5.00 do 22.00, 
2)  w okresie od dnia 11 listopada do dnia 31 mar-

ca w godzinach od 6.00 do 19.00. 

§ 2. 1. Osoby przebywające na terenie cmen-
tarza obowiązane są do: 
1)  zachowania ciszy, 


