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§ 2. W konsultacjach mogą brać udział:  
1)  organizacje pozarządowe i podmioty wymie-

nione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalnoċci pożytku publicznego  
i o wolontariacie, mające siedzibć i działające 
na terenie gminy Polkowice;  

2)  Gminna Rada Działalnoċci Pożytku Publicznego, 
jeżeli taka Rada w gminie Polkowice jest utwo-
rzona.  

§ 3. 1. Konsultacje prowadzi sić poprzez:  
1)  opublikowanie informacji Burmistrza Polkowic 

o rozpoczćciu konsultacji, w której wskazany 
jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres kon-
sultacji oraz forma konsultacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzćdu Gminy Polkowice 
oraz w siedzibie Urzćdu Gminy Polkowice 
w miejscu przeznaczonym do zamieszczania 
ogłoszeĉ;  

2)  przekazanie informacji Burmistrza Polkowic 
o rozpoczćciu konsultacji, w której wskazany 
jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres kon-
sultacji oraz forma konsultacji do Gminnej Rady 
Działalnoċci Pożytku Publicznego.  

2.  Termin konsultacji nie może być krótszy niż 
14 dni od dnia opublikowania informacji Burmi-
strza Polkowic o rozpoczćciu konsultacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzćdu 
Gminy Polkowice w miejscu przeznaczonym do 

zamieszczania ogłoszeĉ oraz od dnia dorćczenia 
informacji Burmistrza Polkowic o rozpoczćciu kon-
sultacji Gminnej Radzie Działalnoċci Pożytku Pu-
blicznego.  

3. Burmistrz Polkowic może zamieċcić infor-
macjć o prowadzonych konsultacjach w lokalnej 
prasie.  

§ 4. Konsultacje uznaje sić za ważne bez 
wzglćdu na liczbć podmiotów biorących udział 
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone 
w sposób okreċlony w uchwale.  

§ 5. 1. Burmistrz Polkowic w terminie 30 dni 
od dnia zakoĉczenia konsultacji podejmuje decyzjć 
co do uwzglćdnienia lub odrzucenia propozycji 
zgłoszonych w ramach konsultacji przez podmioty 
wymienione w § 2.  

2.  O podjćtej decyzji Burmistrz Polkowic in-
formuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzćdu 
Gminy Polkowice oraz w siedzibie Urzćdu Gminy 
Polkowice w miejscu przeznaczonym do zamiesz-
czania ogłoszeĉ.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego.  
 

Przewodniczący Rady: 
Stefan Ciżmar 
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UCHWAŁA NR LII/270/10 
 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowanego złoża 
kruszywa naturalnego w Ścinawce Dolnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
w Radkowie nr XXV/134/08 z dnia 30 czerwca  
2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla udokumentowanego złoża kruszy-
wa naturalnego w Ċcinawce Dolnej, po stwierdze-
niu zgodnoċci ze Studium Uwarunkowaĉ i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Radków przyjćtego uchwałą nr IV/13/98 
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 1998 
roku, Rada Miejska w Radkowie uchwala co nastć-
puje: 

DZIAŁ I 

Ustalenia ogólne  

§ 1. 1.  Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla udokumentowane-
go złoża kruszywa naturalnego w Ċcinawce Dolnej.  

2.  Integralną czćċcią miejscowego planu za-
gospodarowania są nastćpujące załączniki:  
1)  załącznik graficzny nr 1 − rysunek planu – skala 

1 : 2000,  
2)  załącznik nr 2 − rozstrzygnićcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,  

3)  załącznik nr 3 − rozstrzygnićcie o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o:  
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1)  planie − należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w § 1 niniejszej uchwały,  

2)  rysunku planu − należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, bćdący załącznikiem graficz-
nym, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,  

3)  terenie − należy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem,  

4)  przeznaczeniu podstawowym terenu − należy 
przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do 
lokalizacji w danym terenie,  

5)  przeznaczeniu uzupełniającym terenu − należy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż pod-
stawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 
terenie,  

6)  urządzeniach towarzyszących – należy przez  
to rozumieć drogi wewnćtrzne, ciągi piesze, 
pieszo – jezdne i rowerowe, miejsca postojowe, 
parkingi, obiekty i urządzenia małej architektu-
ry, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, z wyłączeniem masztów przekaźni-
kowych telefonii komórkowej.  

§ 3. 1.  Obowiązującymi oznaczeniami na ry-
sunku planu są:  
1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia,  

2)  oznaczenia literowe i liczbowe okreċlające prze-
znaczenia terenu,  

3)  granice opracowania,  
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  
5)  strefa K ochrony krajobrazu kulturowego,  
6)  dopuszczone wjazdy na teren;  

2.  Pozostałe oznaczenia nie wymienione 
w ust. 1 są informacyjne, sugerujące okreċlone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.  

DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe  

Rozdział 1 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
terenów  

§ 4. 1.  Dla terenu oznaczonego symbolem 
1PE ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe teren powierzch-

niowej eksploatacji złoża;  
2)  przeznaczenie uzupełniające:  

a)  urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-
wnćtrzne, miejsca parkingowe, sieci i urzą-
dzenia infrastruktury,  

b)  obiekty i urządzenia związane z górniczymi 
pracami odkrywkowymi do czasu trwania 
eksploatacji złoża, w tym lokalizacje zakła-
dów przeróbczych, budynki administracyjne,  

c)  zieleĉ izolacyjna, urządzenia i obiekty izola-
cyjne, wały, ekrany;  

d)  dopuszcza sić przeznaczenie terenów poeks-
ploatacyjnych na poszerzenie sąsiedniego 
składowiska odpadów i ich utylizacji;  

3)  tereny wymagają uzyskania koncesji w zakresie 
wydobywania kopalin ze złóż, ustalenia dla jed-
nostek obszarów i terenów górniczych;  

4)  na terenach ustala sić:  

a)  eksploatacjć złoża, którą należy prowadzić 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz 
projektem zagospodarowania złoża,  

b)  działalnoċć wydobywczą należy prowadzić 
zgodnie z wydanymi, wymaganymi obo-
wiązującymi przepisami prawa w tym za-
kresie, decyzjami administracyjnymi oraz 
obowiązującymi przepisami w zakresie 
ochrony ċrodowiska oraz gospodarki zaso-
bami złóż kopalin,  

c)  w ramach prowadzonej działalnoċci wydo-
bywczej i przeróbczej należy zapobiegać 
szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji 
na ċrodowisko i usuwać ewentualne jej 
skutki;  

5)  na terenach dopuszcza sić gromadzenie od-
padów kopalnianych i nakładu, na zwałowi-
skach wewnćtrznych i zewnćtrznych;  

6)  ustala sić zakaz zabudowy obiektami innymi 
niż wynikającymi z realizacji przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniającego;  

7)  ustala sić obsługć komunikacyjną terenu złoża 
poprzez skrzyżowanie drogi dojazdowej lub 
wewnćtrznej, dopuszczonej do lokalizacji na 
terenie oznaczonym symbolem 1ZI, z drogą 
wojewódzką, w miejscu wyznaczonym na ry-
sunku planu; dopuszcza sić inne włączenia na 
drogć wojewódzką wyłącznie za zgodą i na 
warunkach zarządcy drogi; dopuszcza sić ob-
sługć komunikacyjną z drogi publicznej, przy-
legającej do granic planu od strony północnej, 
na warunkach zarządcy drogi;  

8)  wywóz kruszywa naturalnego należy zorgani-
zować transportem kolejowym, dopuszcza sić 
dowóz transportem drogowym tylko do stacji 
przeładunkowej na linii kolejowej, dopuszcza 
sić odstćpstwo od tej zasady wyłącznie za 
zgodą zarządców dróg;  

9)  dopuszcza sić eksploatacjć złoża w czćċci oraz 
etapowo;  

10)  dla drogi gruntowej − działki ewidencyjnej nr 
162 ustala sić zachowanie funkcji drogi dojaz-
dowej lub wewnćtrznej z filarem ochronnym  
5 m, od granicy działki, jeżeli złoża kruszywa 
po obydwu stronach drogi, bezpoċrednio do 
niej przylegające, bćdą eksploatowane przez 
oddzielne podmioty.  
2.  Dla terenów oznaczonych symbolami od 

2PE do 4 PE ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe teren powierzch-

niowej eksploatacji złoża;  
2)  przeznaczenie uzupełniające:  

a)  urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-
wnćtrzne, miejsca parkingowe, sieci i urzą-
dzenia infrastruktury,  

b)  obiekty i urządzenia związane z górniczymi 
pracami odkrywkowymi do czasu trwania 
eksploatacji złoża, w tym lokalizacje zakła-
dów przeróbczych, budynki administracyjne,  

c)  zieleĉ izolacyjna, urządzenia i obiekty izola-
cyjne, wały, ekrany;  

3)  tereny wymagają uzyskania koncesji w zakresie 
wydobywania kopalin ze złóż, ustalenia dla jed-
nostek obszarów i terenów górniczych;  

4)  na terenach ustala sić:  
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a)  eksploatacjć złoża, którą należy prowadzić 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz 
projektem zagospodarowania złoża,  

b)  działalnoċć wydobywczą należy prowadzić 
zgodnie z wydanymi, wymaganymi obowią-
zującymi przepisami prawa w tym zakresie, 
decyzjami administracyjnymi oraz obowiązu-
jącymi przepisami w zakresie ochrony ċro-
dowiska oraz gospodarki zasobami złóż ko-
palin,  

c)  w ramach prowadzonej działalnoċci wydo-
bywczej i przeróbczej należy zapobiegać 
szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na 
ċrodowisko i usuwać ewentualne jej skutki;  

5)  na terenach dopuszcza sić gromadzenie odpa-
dów kopalnianych i nakładu, na zwałowiskach 
wewnćtrznych i zewnćtrznych;  

6)  ustala sić zakaz zabudowy obiektami innymi niż 
wynikającymi z realizacji przeznaczenia pod-
stawowego i uzupełniającego;  

7)  ustala sić obsługć komunikacyjną terenu złoża 
poprzez skrzyżowanie dróg dojazdowych z dro-
gą wojewódzką, w miejscu wyznaczonym na 
rysunku planu. Dopuszcza sić inne włączenia na 
drogć wojewódzką wyłącznie za zgodą i na wa-
runkach zarządcy drogi;  

8)  wywóz kruszywa naturalnego należy zorgani-
zować transportem kolejowym, dopuszcza sić 
dowóz transportem drogowym tylko do stacji 
przeładunkowej na linii kolejowej, dopuszcza 
sić odstćpstwo od tej zasady wyłącznie za zgo-
dą zarządców dróg;  

9)  dopuszcza sić eksploatacjć złoża w czćċci oraz 
etapowo.  

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1R usta-
la sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe – tereny rolne;  
2)  dopuszcza sić prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
oraz lokalizowania obiektów i urządzeĉ infra-
struktury technicznej, ogrodzeĉ;  

3)  ustala sić zakaz wszelkiej zabudowy, za wyjąt-
kiem obiektów, urządzeĉ i sieci wymienionych 
w § 4 ust. 3 pkt. 2.  

4. Dla terenów oznaczonych symbolami od 2R 
do 4R ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe – tereny rolne;  
2)  dopuszcza sić:  

a)  sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej,  

b)  tymczasowe zwałowanie mas ziemnych,  
3)  ustala sić zakaz wszelkiej zabudowy, za wyjąt-

kiem sieci, urządzeĉ i obiektów dopuszczonych 
w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a.  

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZLp 
ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe – tereny lasów  

i zadrzewieĉ projektowanych;  
2)  gospodarkć leċną należy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony ċrodowiska oraz 
w oparciu o plany urządzania lasów;  

3)  dopuszcza sić użytkowanie rolnicze terenu;  
4)  ustala sić zakaz wszelkiej zabudowy, za wyjąt-

kiem obiektów związanych z prowadzeniem go-
spodarki leċnej.  

6. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZI 
do 4ZI ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe- tereny zieleni izo-

lacyjnej i filarów ochronnych złoża- wzdłuż cią-
gów dróg oraz składowiska odpadów;  

2)  przeznaczenie uzupełniające − lasy i zadrzewie-
nia;  

3)  szerokoċć filaru ochronnego 8 m od linii roz-
graniczającej drogi wojewódzkiej, dla terenu 1ZI 
zgodnie z rysunkiem planu;  

4)  ustala sić zakaz prowadzenia eksploatacji;  
5)  ustala sić zakaz zabudowy;  
6)  ustala sić zakaz prowadzenia upraw roċlin prze-

znaczonych do konsumpcji;  
7)  dopuszcza sić prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
oraz lokalizowania obiektów i urządzeĉ infra-
struktury technicznej, dróg wewnćtrznych 
i dojazdowych, ogrodzeĉ;  

8)  dopuszcza sić urządzenia ochrony czynnej od 
kopalni – ekrany akustyczne, wały.  

7.  Dla terenu oznaczonego symbolami od 5ZI 
do 9ZI ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe- tereny zieleni izo-

lacyjnej i filarów ochronnych złoża − wzdłuż 
dróg dojazdowych;  

2)  szerokoċć filaru ochronnego 5 m od linii roz-
graniczającej drogi;  

3)  ustala sić zakaz prowadzenia eksploatacji;  
4)  ustala sić zakaz zabudowy;  
5)  ustala sić zakaz prowadzenia upraw roċlin prze-

znaczonych do konsumpcji;  
6)  dopuszcza sić prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
oraz lokalizowania obiektów i urządzeĉ infra-
struktury technicznej, dróg wewnćtrznych i do-
jazdowych, ogrodzeĉ;  

7)  dopuszcza sić urządzenia ochrony czynnej od 
kopalni – ekrany akustyczne, wały.  

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej  

§ 5. 1.  Obszary przestrzeni publicznej obejmu-
ją: tereny dróg publicznych oznaczonych symbo-
lami KDD.  

2.  Dla obszarów przestrzeni publicznej ustala 
sić: dopuszczenie umieszczenia tablic informacyj-
nych i reklamowych, punktów informacyjnych, 
elementów małej architektury.  

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby 
zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów  

§ 6. Realizacja ustaleĉ planu nie może nega-
tywnie wpływać na stan ċrodowiska przyrodnicze-
go oraz jakoċć życia mieszkaĉców terenów przyle-
głych, w tym terenów sąsiadującej zabudowy wsi, 
znajdujących sić poza granicami opracowania pla-
nu. Ustala sić obowiązek zastosowania urządzeĉ 
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i obiektów ochrony czynnej: ekranów akustycz-
nych, wałów, zieleni izolacyjnej w celu ochrony 
terenów wsi przed oddziaływaniem prowadzonej 
eksploatacji.  

§ 7. 1.  Na obszarach udokumentowanych złóż 
surowców mineralnych rozpoczćcie eksploatacji 
złoża możliwe jest dopiero po wypełnieniu obo-
wiązków okreċlonych w ustawie Prawo geologicz-
ne i górnicze oraz w innych przepisach szczegól-
nych.  

2.  Dla eksploatacji złóż może być wymagane 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsić-
wzićcia na ċrodowisko.  

3.  Ustala sić kierunek rekultywacji terenów 
oznaczonych symbolem:  
1)  1PE – rolniczo-leċny, dopuszcza sić wykorzysta-

nie terenów poeksloatacyjnych na poszerzenie 
sąsiedniego składowiska odpadów i ich utyliza-
cji,  

2)  2PE, 3PE, 4PE – rolniczo-leċny, rekreacyjny;  

§ 8. Na terenie opracowania planu obowiązuje 
zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko, za wyjątkiem: przed-
sićwzićcia polegającego na wydobywaniu kopalin 
ze złoża metodą odkrywkową oraz sieci i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej.  

§ 9. Zasady i warunki ochrony zasobów złoża: 
gospodarkć złożem i masami ziemnymi i skalnymi 
z przerobu kruszywa należy prowadzić zgodnie 
z zatwierdzonym projektem zagospodarowania 
złoża, uwzglćdniając wszystkie niezbćdne czynno-
ċci zmierzające do oszczćdnej gospodarki surow-
cem oraz bezkolizyjnego i bezpiecznego dla ċro-
dowiska prowadzenia działalnoċci górniczej.  

§ 10. Zasady i warunki ochrony powietrza: za-
nieczyszczenie powietrza atmosferycznego wsku-
tek pylenia, w przypadku prac związanych 
z eksploatacją i przeróbką kopaliny oraz związa-
nych z usuwaniem mas ziemnych i skalnych, nie 
może przekroczyć terenu do którego użytkownik 
ma tytuł prawny.  

§ 11. 1.  Zasady i warunki ochrony wód: dla 
obszaru opracowania planu wprowadza sić nastć-
pujące zasady ochrony wód:  
1)  przy eksploatacji złoża należy ograniczyć do 

minimum naruszenie stosunków wodnych w 
glebach oraz nie dopuszczać do nadmiernego 
osuszenia lub nawodnienia gleb rolnych, ota-
czających wyrobisko;  

2)  działalnoċć wydobywcza nie może powodować 
skażenia wód powierzchniowych i gruntowych 
ċciekami oraz wodami zanieczyszczonymi po-
chodzącymi z procesów technologicznych;  

3)  ustala sić zakaz zrzutów ċcieków bytowych 
i przemysłowych bezpoċrednio do gruntu 
i cieków wodnych za wyjątkiem wód wykorzy-
stanych w obiegu zamknićtym, w procesie prze-
robu kruszywa;  

4)  ustala sić zakaz odprowadzania do cieków 
wodnych wód opadowych z parkingów i dróg 
bez ich podczyszczenia w sposób wymagany 
przepisami szczególnymi.  

2.  Teren opracowania znajduje sić w strefie 
ochrony poċredniej (teren o mniejszym zakresie 
ograniczeĉ w korzystaniu z wód i użytkowaniu 
gruntów) ujćć i źródeł wody pitnej dla miasta Wro-
cławia, ustanowionej Decyzją Urzćdu Wojewódz-
kiego we Wrocławiu RLSgwl 053/17/74 z 31 marca 
1974 roku, w której obowiązuje w szczególnoċci:  
1)  zakaz lokalizacji nowych zakładów o wo-

dochłonnym, bezzwrotnym procesie produkcji 
oraz wytwarzających uciążliwe ċcieki;  

2)  dopuszczenie rozwoju i budowy innych zakła-
dów niż wymienionych w § 11 ust. 2 pkt 1, pod 
warunkiem wybudowania pełnych urządzeĉ do 
oczyszczania ċcieków;  

3)  zakaz samolotowego opylania roċlin.  

§ 12. Zasady i warunki ochrony powierzchni 
ziemi:  
1)  eksploatacjć należy prowadzić przy zastosowa-

niu takich ċrodków, które nie mają negatywne-
go wpływu na skład chemiczny, właċciwoċci fi-
zyczne i biologiczne sąsiednich gruntów oraz 
nie powodują ich degradacji i ograniczeĉ 
w wykorzystaniu;  

2)  przy realizacji robót ziemnych, polegających na 
zdjćciu przypowierzchniowej warstwy gleby na-
leży zdjąć wierzchnią warstwć gleby i ją w spo-
sób zgodny z przepisami zdeponować oraz za-
gospodarować;  

3)  do magazynowania gleby i nadkładu dopuszcza 
sić tereny udokumentowanego złoża przezna-
czone do eksploatacji oraz tereny wydzielonych 
poza udokumentowanym złożem.  

§ 13. Zasady i warunki ochrony przed hała-
sem:  
1)  w zakresie ochrony przed hałasem ustala sić, że 

poziom dźwićku przenikającego do ċrodowiska 
na granicy terenów normowanych nie może 
przekraczać dopuszczalnych wartoċci okreċlo-
nych w obowiązujących przepisach szczegól-
nych;  

2)  podczas realizacji ustaleĉ planu miejscowego 
należy zastosować rozwiązania gwarantujące 
dotrzymanie okreċlonych w przepisach szcze-
gólnych standardów emisji hałasu.  

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu układu komunikacyjnego  

§ 14. Ustala sić dla dróg oznaczonych symbo-
lami 1 KDD, 2KDD :  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny dróg dojaz-

dowych;  
2)  szerokoċć w liniach rozgraniczających 10 m;  
3)  dopuszcza sić wprowadzenie zieleni oraz ele-

mentów ochrony akustycznej;  
4)  dopuszcza sić lokalizowanie miejsc postojo-

wych.  

§ 15. W liniach rozgraniczających dróg do-
puszcza sić za zgodą zarządcy drogi:  
1)  chodniki, ċcieżki rowerowe;  
2)  umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej;  
3)  sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury tech-

nicznej na warunkach okreċlonych w przepisach 
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szczególnych, w uzgodnieniu z zarządcami 
dróg.  

§ 16. 1.  Obsługa komunikacyjna, drogą woje-
wódzką, terenów powierzchniowej eksploatacji 
złoża, oznaczonych symbolami 1PE, 2PE, 3PE, 4PE 
wymaga uzyskania uzgodnienia z Dolnoċląską 
Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.  

2.  W przypadku obsługi komunikacyjnej dro-
gą wojewódzką, terenów powierzchniowej eksplo-
atacji złoża, inwestor powinien dostosować odpo-
wiednio odcinki dróg wojewódzkich do rodzaju 
i struktury ruchu.  

§ 17. Ustala sić nastćpującą minimalną liczbć 
miejsc postojowych dla zakładów produkcyjnych, 
górniczych − 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnio-
nych.  

Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej 

§ 18. Dopuszcza sić na terenie planu rozwój 
sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej. Wszelkie 
inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia 
w ciepło, wodć, gaz, energić elektryczną, sieć tele-
komunikacyjną, odprowadzania ċcieków oraz loka-
lizacji urządzeĉ technicznych na terenie objćtym 
planem wymagają uzyskania warunków technicz-
nych od właċciwych administratorów sieci.  

§ 19. Dla potrzeb administracyjno-socjalnych 
należy zrealizować zaopatrzenie w wodć poprzez 
budowć wodociągu i włączenie do istniejącej sieci 
wodociągowej lub prowadzić jej dostawć.  

§ 20. Ċcieki bytowe z obiektów zaplecza 
i obsługi złoża gromadzić w kontenerowych zbior-
nikach a nastćpnie sukcesywnie wywozić je do 
oczyszczalni ċcieków, dopuszcza sić odprowadze-
nie ċcieków do systemu kanalizacji wsi.  

§ 21. Odpady bytowe z obiektów zaplecza 
i obsługi złoża należy gromadzić w szczelnych po-
jemnikach i wywozić na wysypisko zgodnie 
z podpisanymi umowami. Sposób zagospodaro-
wania odpadów eksploatacyjnych regulują ustale-
nia dla terenów eksploatacji.  

§ 22. 1. Zaopatrzenie w energić elektryczną 
należy realizować we własnym zakresie w oparciu 
o istniejącą sieć, na warunkach uzgodnionych 
z zarządcą sieci.  

2. Na terenie dopuszcza sić lokalizowanie no-
wej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego 
napićcia oraz wolno stojących naziemnych stacji 
transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi.  

Rozdział 6 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej  

§ 23. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziem-
nych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieru-
chome i nawarstwienia kulturowe podlegają 
ochronie prawnej, i wymagają zgłoszenia do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków lub admini-
stracji lokalnej. Ratownicze badania archeologicz-
ne prowadzi sić zgodnie z przepisami szczególny-
mi.  

§ 24. W strefie „K” ochrony krajobrazu kultu-
rowego ustala sić zakaz zabudowy terenu oraz 
zakaz zwałowania mas ziemnych.  

Rozdział 7 

Zasady i warunki podziału terenów nieruchomości  

§ 25. 1.  Nie ustala sić terenów do przeprowa-
dzenia scalenia i wtórnego podziału działek.  

2.  Dopuszcza sić dokonywanie nowych po-
działów geodezyjnych, scaleĉ oraz wtórnych sca-
leĉ i podziału nieruchomoċci.  

Rozdział 8 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenów  

§ 26. Warunki tymczasowego zagospodaro-
wania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.  

Rozdział 9 

Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  

§ 27. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ustala sić dla terenu planu 
stawkć procentową służącą naliczeniu opłaty  
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wyso-
koċci 30%.  

DZIAŁ III 

Ustalenia końcowe  

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.  

§ 29. Niniejsza uchwała wchodzi w życie  
po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnoċląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Marian Gancarski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/270/ 
/10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 
30 marca 2010 r. 

 

 
 
 
 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 101 – 10960 – Poz. 1563,1564 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/270/ 
/10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 
30 marca 2010 r. 

 
ROZPATRZENIE UWAG ZŁOŻONYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA UDOKUMENTOWANEGO ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO 

W ŚCINAWCE DOLNEJ 
 

Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.). 

Złożoną uwagć przez POLCARBON Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, reprezentowaną przez Pana Zbi-
gniewa Andrzeja Wszołka, dotyczącą zachowania zapisów obecnie obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasićgu terenów eksploatacji kruszywa naturalnego – 
uwzglćdnia sić. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/270/ 
/10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 
30 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH  

ICH FINANSOWANIA 
 

Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.). 

Miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego  
w Ċcinawce Dolnej, nie przewiduje realizacji nowej infrastruktury technicznej obciążającej budżet gminy. 
Tereny eksploatacji dla którego opracowany jest plan znajduje sić w bezpoċrednim sąsiedztwie istnieją-
cej infrastruktury technicznej a niezbćdne z punktu widzenia planowanej działalnoċci elementy infra-
struktury technicznej dotyczą bezpoċrednio terenu przedsićbiorcy i bćdą realizowane na jego koszt. 
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UCHWAŁA NR 19/10 
 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zmiany granic obwodów głosowania na terenie Gminy Strzegom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  
art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. − 
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.),  
art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. − 
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego 
(Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), art. 30 ustawy 
z dnia 16 lipca 1998 r. − Ordynacja wyborcza  

do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Strzegomiu na wniosek Bur-
mistrza Strzegomia uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale nr 22/09 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie 
zmiany granic obwodów głosowania na terenie 
Gminy Strzegom dokonuje sić zmiany podziału 
Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, 
ustala sić ich granice i numery obwodów zgodnie 
z poniższą tabelą:  

 


