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UCHWAŁA NR XXXVII/341/09 
 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części miejscowości Pławna 

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, ze zm.) oraz art. 20  
ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z uchwa-
łą nr XXIX/257/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 
19 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miejscowości Pławna po 
stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały 
ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy Strzelin zatwier-
dzonego uchwałą nr XIV/174/2000 z dnia 2 lutego 
2000 r. Rada Miejska Strzelina uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części miejscowości Pławna 
obejmuje obszar w granicach przedstawionych na 
rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu, będący integralną częścią 

uchwały w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

3) 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, sta-
nowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

ROZDZIAŁ  I 

Ustalenia ogólne 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) planie − należy przez to rozumieć ustalenia do-

tyczące obszaru określonego w § 1 uchwały, 
2) linii zabudowy: 

a) nieprzekraczalnej − należy przez to rozumieć 
linię wyznaczoną na rysunku planu, ograni-
czającą obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych  
w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych niebędących liniami przesyłowy-
mi, sieciami uzbrojenia terenu lub urządze-
niami terenowymi komunikacji, której prze-
kroczenia nie dopuszcza się na wszystkich 
kondygnacjach; o ile ustalenia szczegółowe 
nie stanowią inaczej, dopuszcza się odstęp-
stwo od powyższych zapisów dla: 

− elementów budynków takich jak: gzymsy, 
okapy, elementy wystroju elewacji, oraz 
zadaszenia nad wejściami do budynków 
na odległość nie większą niż 0,8 m, 

− balkony, wykusze loggie, galerie, tarasy 
schody zewnętrzne rampy i pochylnie na 
odległość nie większą niż 1,5 m, 

3) powierzchni zabudowy − należy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek 
w stanie wykończonym, liczoną w rzucie przy-
ziemia mierzonego na wysokości 1 m, na po-
wierzchnię działki budowlanej, 

4) wskaźniku zabudowy − należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek łącznej po-
wierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce 
budowlanej do powierzchni tej działki, 

5) przepisach odrębnych − należy przez to rozu-
mieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, prawodawstwo organizacji  
i organów międzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest członkiem, oraz prawo 
Unii Europejskiej, obowiązujące w regulowanej 
dziedzinie, 

6) przeznaczeniu terenu: 
a) podstawowym − należy przez to rozumieć 

przeznaczenie będące dominującą formą 
wykorzystania terenu oraz obiektów z nim 
związanych, 

b) uzupełniającym − należy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe i nie występuje samodzielnie na 
danym terenie, 

7) terenie − należy przez to rozumieć obszar  
o określonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem, 

8) urządzeniach towarzyszących − należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki go-
spodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architektu-
rę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 
ozdobnym oraz inne obiekty i urządzenia peł-
niące służebną rolę wobec funkcji określonych 
w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełnia-
jącym. 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 
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3) symbole określające przeznaczenie terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) stanowiska archeologiczne. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu  
i mają charakter informacyjny. 

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenia 
terenu: 
1) zabudowa zagrodowa przez co rozumie się  

w szczególności budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze lub inwentarskie w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 
agroturystycznych oraz w gospodarstwach le-
śnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
oznaczona symbolem RM; 

2) grunty rolne (w rozumieniu przepisów odręb-
nych) oznaczone symbolem R, 

3) droga publiczna ( w rozumieniu przepisów od-
rębnych) oznaczona symbolem KDL − droga lo-
kalna, 

2. Na terenie zakazuje się przeznaczenia inne-
go niż to, które jest dla niego ustalone w planie. 

ROZDZIAŁ  II 

Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa  
kulturowego 

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem usytu-
owane jest stanowisko archeologiczne nr 3/106/86-
29 AZP: ślady osadnictwa z okresu wczesnego 
średniowiecza, osada ludności kultury przewor-
skiej z późnego okresu lateńskiego, osada ludności 
kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. 

2. Dla chronionego stanowiska archeologicz-
nego ustala się: 
1) w obrębie chronionego stanowiska archeolo-

gicznego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
budowlane zamierzenia inwestycyjne wymaga-
ją przeprowadzenia ratowniczych badań arche-
ologicznych; 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla 
robót niewymagających pozwolenia na budowę 
przed realizacją inwestycji, należy uzyskać po-
zwolenie właściwego wojewódzkiego konser-
watora zabytków na przeprowadzenie ziemnych 
robót budowlanych na terenie zabytkowym  
w trybie prac konserwatorskich, które polegają 
na przeprowadzeniu przez uprawnionego ar-
cheologa wyprzedających ratowniczych badań 
archeologicznych metodą wykopaliskową. 

ROZDZIAŁ  III 

Ustalenia szczegółowe 

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
symbolem RM ustala się: przeznaczenie podsta-
wowe: zabudowa zagrodowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) kształtowanie budynków jako wolno stojące; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu w odległości 8 m od linii roz-
graniczającej drogi; 

3) wysokość budynków mieszkalnych: do 12 m; 
4) dachy o nachyleniu połaci od 35° do 45°, dwu- 

lub wielospadowe; 

5) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem 
dachówkopodobnym, 

6) dla terenu, na którym znajduje się stanowisko 
archeologiczne, ustalenia jak w § 6 niniejszej 
uchwały; 

7) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od 

strony ulic, 
b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat da-

chowych o powierzchni większej niż połowa 
połaci dachu, 

c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) wzbogacenie formy dachu poprzez wprowa-

dzenie świetlików, lukarn; 
2) na działce budynki garażowe, gospodarcze lub 

inwentarskie jako wolno stojące, o wysokości 
do 8 m, o dachach o nachyleniu powyżej 15°; 
dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe, 

3) grodzenie od frontu działki o wysokości do 2,0 
m, z podmurówką pełną do 0,5 m. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0.2; 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

50% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości obowiązuje: 
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 

działki 1500 m2; 
2) szerokość frontu nowo wydzielanej działki od  

30 m. 
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości dopuszcza się: 
1) wydzielanie działek przeznaczonych pod lokali-

zację urządzeń infrastruktury technicznej; 
2) wielkość tych działek należy ustalać w dosto-

sowaniu do parametrów technicznych tych 
urządzeń i potrzeb ich obsługi. 

7. Na terenie o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie ochrony środowiska obowiązuje: 
1) inwestycje nie mogą powodować ponadnorma-

tywnych obciążeń środowiska uciążliwościami 
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczysz-
czeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia 
wód podziemnych i powierzchniowych, pro-
mieniowania elektromagnetycznego poza gra-
nicami terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny; 

2) zakaz trwałego składowania surowców i mate-
riałów masowych oraz lokalizowania obiektów i 
urządzeń związanych ze składowaniem, gospo-
darczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i 
surowców wtórnych; 

3) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach od-
padów komunalnych powstałych jedynie na te-
renie, 

4) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rządkowych, 
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5) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga-
jących i mogących wymagać sporządzenia ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko, 

6) tereny, oznaczone symbolem RM, należą, ze 
względu na dopuszczalne poziomy hałasu, do 
kategorii terenów przeznaczonych pod zabudo-
wę zagrodową. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad obsługi infrastruktury technicznej 
obowiązuje: 
1) dostawa wody z sieci wodociągowej, 
2) odprowadzenie ścieków docelowo do sieci ka-

nalizacyjnej, do czasu realizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków 
w bezodpływowych zbiornikach na ścieki lub 
odprowadzanych do przydomowych oczysz-
czalni ścieków, 

3) odprowadzanie wód opadowych, na teren wła-
snej działki, do gruntu lub do studni chłonnych, 
docelowo do kanalizacji deszczowej, 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznych, 

5) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 
6) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 

zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny. 

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
symbolem R ustala się: przeznaczenie podstawo-
we: grunty rolne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: zakaz 
budowy budynków. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza się: 
1) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 

infrastruktury technicznej, stacji transformato-
rowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) prowadzenie utwardzonych i nieutwardzonych 
dróg transportu rolnego. 

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD-L ustala się przeznaczenie: 
droga lokalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu, 
2) chodnik. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza się: 
1) realizację sieci infrastruktury technicznej, 
2) lokalizację zatok, urządzeń obsługi komunikacji 

zbiorowej, ścieżek rowerowych, elementów ma-
łej architektury, 

3) elementy wyposażenia drogi. 
4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza 

się do realizacji inwestycji celu publicznego. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

ROZDZIAŁ  IV 

Ustalenia końcowe 

§ 10. 1. Stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla 
terenów RM. 

2. Dla pozostałych terenów powyższą stawkę 
procentową ustala się w wysokości 0%. 

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym        
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zdzisław Rataj 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/ 
/341/09 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/ 
/341/09 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla części miejscowości Pławna podczas wyłożenia do publicznego wglądu 

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglą-
du Rada Miejska Strzelina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 
zmianami). 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/ 
/341/09 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 29 grudnia 2009 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 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska Strzelina roz-
strzyga, co następuje: 

§ 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Pławna, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 
− Poszerzenie w liniach rozgraniczających istniejącej drogi gminnej obsługującej istniejąca zabudowę 

mieszkaniową o łącznej długości ok. 250 m. 

Przewiduje się, że finansowanie tych zadań odbywać się będzie ze środków Gminy, zgodnie z przyjętym 
Wieloletnim Program Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto w zakresie części 
inwestycji drogowych − na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że budowa lub 
przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przed-
sięwzięcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi 
a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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