
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/163/13 

RADY GMINY PRZEWORNO 

z dnia 30 lipca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Cierpice, 

gmina Przeworno 

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

z 2013 r. poz. 594) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.
1)

) po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno przyjętego uchwałą nr XVI/96/12 

z dnia 22 czerwca 2012 r., oraz w związku z uchwałą XLIII/249/2010 Rady Gminy Przeworno z dnia 

11 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla części obrębu Cierpice, Rada Gminy Przeworno uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Cierpice, zwany da-

lej planem.  

1) załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000;  

2) załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:5000;  

3) załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich fi-

nansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;  

3) załącznikiem nr 4  do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

§ 2. Plan obejmuje część obrębu wsi Cierpice w granicach wskazanych na załączniku graficznym nr 2.  

§ 3. 1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz granicami opracowania, których funkcje 

określono poniżej:  

1) tereny infrastruktury technicznej- turbiny wiatrowe, oznaczone symbolem Etw;  

2) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone symbolem WS;  

3) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;  

4) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL;  

5) tereny dróg publicznych − drogi zbiorcze, oznaczone symbolem KDZ;  

6) tereny dróg publicznych − drogi lokalne, oznaczone symbolem KDL;  

7) tereny dróg publicznych − drogi dojazdowe, oznaczone symbolem KDD;  

8) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW; 

2.  Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
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1) granica obszaru objętego planem miejscowym;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych;  

4) strefa ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych;  

5) funkcje terenów oznaczone symbolami alfanumerycznymi;  

6) stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków,  

7) stanowisko archeologiczne figurujące w rejestrze zabytków, 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu, stanowiąc 

jedynie informację. 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) „przepisach szczególnych i odrębnych” – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;  

2) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;  

3) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania;  

4) „terenie” lub „terenie jednostki elementarnej” − należy przez to rozumieć obszar o jednolitym sposobie 

użytkowania i funkcji podstawowej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku planu 

kolejnymi symbolami alfanumerycznymi,  

5) „froncie działki” – należy przez to rozumieć bok działki graniczący z drogą, z której zlokalizowany jest 

wjazd na działkę;  

6) „funkcji podstawowej” – należy przez to rozumieć przeważające i dominujące przeznaczenie terenu;  

7) „funkcji uzupełniającej”– należy przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu nie kolidujące z jego 

funkcją podstawową i nie zmieniające generalnego charakteru zagospodarowania terenu oraz warunków 

środowiska przyrodniczego i kulturowego;  

8) „drodze wewnętrznej” – należy przez to rozumieć drogi niezaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych, 

w szczególności dojazdy do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;  

9) „wielkoformatowych nośnikach reklamowych” − należy przez to rozumieć wolno stojące obiekty budowla-

ne przeznaczone do ekspozycji reklam o powierzchni ekspozycji przekraczającej 3 m
2
. 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy i zagospodarowania terenu. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, na obszarze objętym pla-

nem obowiązują następujące ustalenia:  

1) na terenach, dla których dopuszcza się zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sytuowanie urzą-

dzeń towarzyszących obiektom budowlanym oraz infrastruktury technicznej, o ile nie jest to sprzeczne z in-

nymi ustaleniami planu;  

2) lokalizację obiektów związanych z energetyką wiatrową dopuszcza się zgodnie z przepisami odrębnymi; 

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. W zakresie zasad ochrony śro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:  

1) prowadzona działalność nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami 

w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziem-

nych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza granicami terenu, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny;  

2) na obszarze planu nie występują obszary podlegające ochronie akustycznej; 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W zakre-

sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, na obszarze objętym 

planem obowiązują następujące ustalenie: ustala się ochronę stanowisk archeologicznych oraz ich bezpośred-

niego sąsiedztwa, gdzie:  

1) zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicz-

nych, zgodnie z przepisami odrębnymi.;  

2) zakazuje się realizacji zalesień. 

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. W zakresie wymagań 

wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, na obszarze objętym planem obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  
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1) tereny jednostek elementarnych oznaczonych symbolami KDZ, KDL, KDD stanowią przestrzenie publicz-

ne, gdzie:  

a) dopuszcza się realizację chodników i ścieżek rowerowych;  

b) dopuszcza się lokalizację obiektów malej architektury, elementów reklamowych i informacyjnych, ziele-

ni, infrastruktury i urządzeń technicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;  

c) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń na granicy linii rozgraniczających z posesjami;  

d) od strony dróg publicznych zakazuje się realizacji betonowych ogrodzeń prefabrykowanych;  

e) zakazuje się stosowania wielkoformatowych nośników reklamowych;  

f) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych. 

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, na obszarze objętym planem obowią-

zują następujące ustalenia:  

1) w granicach strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wód podziemnych w Cierpicach ustanowionej 

Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OŚ.IV-6210/122/98 z dnia 11 października 1998 r., 

obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;  

2) obszar objęty planem znajduje się na terenie strefy ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta 

Wrocławia, ustanowionej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLSgwl 053/17/74 z dnia 

31 marca 1974r.,gdzie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;  

3) na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;  

4) na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone zalewem powodziowym. 

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. W zakresie szczegółowych za-

sad i warunków scalania i podziału nieruchomości na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustale-

nia:  

1) dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni mniejszej niż określone w ustaleniach szczegółowych, 

przeznaczonych na komunikację, infrastrukturę techniczną oraz na powiększenie istniejących działek.  

2) podziały działek dochodzące do dróg publicznych należy wytyczać w stosunku do pasa drogowego pod 

kątem 70−90°, z dopuszczeniem odstępstwa w miejscach łuków dróg lub zakończenia dojazdów; 

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użyt-

kowaniu na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:  

1) w granicach obowiązujących stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wód podziemnych w Cierpi-

cach oraz strefy ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia obowiązują ogranicze-

nia wynikające z przepisów odrębnych;  

2) do czasu przebudowy napowietrznych linii średniego napięcia, w zagospodarowaniu pasa terenu wzdłuż 

napowietrznych linii średniego napięcia należy uwzględnić strefy kontrolowane wzdłuż przewodów, wy-

znaczane przez zarządcę sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) wzdłuż cieków wodnych wyznacza się 5  metrowy pas terenu objętego zakazem grodzenia i utwardzania 

terenu; 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. W zakresie zasad moderni-

zacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji na obszarze objętym planem obowiązują następujące usta-

lenia:  

1) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących dróg w zakresie realizacji po-

szczególnych odcinków dróg oraz modernizacji ich parametrów;  

2) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni 

nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznacza-

nych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;  

3) w przypadku działek wydzielanych w głębi terenu, nie posiadających bezpośredniego dostępu do drogi pu-

blicznej, należy zapewnić dojazd wydzieloną drogą wewnętrzną o minimalnej szerokości 5  metrów 

w liniach rozgraniczających;  

4) w przypadku dróg wewnętrznych nie posiadających kontynuacji należy zakończyć je placem manewrowym 

do zawracania o parametrach zgodnych z wymogami przepisów odrębnych;  
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5) w zależności od przeznaczenia w projektach zagospodarowania terenu poszczególnych inwestycji należy 

przewidzieć odpowiednią liczbę miejsc dla pojazdów osobowych i ciężarowych oraz place manewrowe 

o parametrach odpowiadających rodzajowi transportu;  

6) w granicach dróg dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych o parametrach zgodnych z przepisami od-

rębnymi. 

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. W zakresie 

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych 

i wewnętrznych na warunkach określonych w przepisach odrębnych;  

2) dopuszcza się prowadzenie podziemnej lub napowietrznej infrastruktury technicznej przez tereny o innych 

funkcjach podstawowych zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązują następujące ustalenia:  

a) zaopatrzenie w wodę przyłączami wodociągowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodociągowej, 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

b) zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wody pobierających wody podziemne dla celów technolo-

gicznych; 

4) w zakresie kanalizacji sanitarnej obowiązują następujące ustalenia − brak ustaleń;  

5) w zakresie kanalizacji deszczowej obowiązują następujące ustalenia:  

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych 

w granicach poszczególnych nieruchomości powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych lub 

zbiorników retencyjno-odparowujących zlokalizowanych na terenie własnym inwestora lub do kanali-

zacji deszczowej.  

b) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi 

należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia tam powstające winny być zneutralizowane przed 

ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich urządzeń dla se-

paracji substancji ropopochodnych na terenie inwestora. 

6) w zakresie elektroenergetyki obowiązują następujące ustalenia:  

a) zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie 

z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci;  

b) wyznacza się kontrolowany pas techniczny wzdłuż napowietrznych linii średniego napięcia, 

w odległości 11 metrów od osi skrajnego przewodu w obu kierunkach, w granicach którego dopuszcza 

się wyznaczenie przez operatora sieci strefy kontrolowanej i wprowadzenie ograniczeń w zagospoda-

rowaniu terenu;  

c) docelowo nakazuje się przełożenie (skablowanie) napowietrznych linii elektroenergetycznych;  

d) do czasu przebudowy napowietrznych linii średniego napięcia, w zagospodarowaniu pasa terenu 

wzdłuż napowietrznych linii średniego napięcia należy uwzględnić strefy kontrolowane wzdłuż prze-

wodów, wyznaczane przez zarządcę sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;  

e) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych sytuowanych na terenach inwestorów, pod warun-

kiem, że ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z innymi ustaleniami planu oraz jest zgodna 

z wymogami przepisów odrębnych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązują następujące ustalenia:  

a) zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z rozbudowanej rozdzielczej sieci gazowej, na zasadach określo-

nych w Prawie Energetycznym, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia; 

8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązują następujące ustalenia: brak ustaleń  

10) w zakresie telekomunikacji obowiązują następujące ustalenia:  

a) dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewnić kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną;  

b) dopuszcza się lokalizację masztów radiowo-telekomunikacyjnych, pod warunkiem, że ich lokalizacja 

jest zgodna z wymogami przepisów odrębnych; 

10) w zakresie gospodarowania odpadami obowiązują następujące ustalenia:  

a) gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym gminnym planem gospodarki 

oraz wymogami przepisów odrębnych;  

b) masy ziemne przemieszczane podczas realizacji inwestycji należy zagospodarować w celu ich wyko-

rzystania do zagospodarowania terenu; masy te nie są odpadem w rozumieniu przepisów odrębnych, 

w szczególności Ustawy o odpadach; 
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11) w zakresie melioracji obowiązują następujące ustalenia:  

a) dopuszcza się realizację nowych rowów melioracyjnych oraz poszerzanie, zmianę przebiegu lub zaru-

rowywanie odcinków istniejących rowów zgodnie z przepisami odrębnymi;  

b) zagospodarowanie działek powinno zapewniać dostęp do rowów melioracyjnych, celem okresowej 

konserwacji 

§ 14. Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. W za-

kresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów na obszarze 

objętym planem obowiązuje następujące ustalenie: nie ustala się terminu ani szczególnych warunków tymcza-

sowego zagospodarowania terenu. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów 

§ 15. 1. Ustala się tereny obiektów infrastruktury technicznej- turbiny wiatrowe, oznaczone symbolami 

1Etw, 2Etw, 3Etw, 4Etw, 5Etw ; 
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje następujące ustalenie: przeznaczenie podstawowe terenu: 

turbiny wiatrowe, obiekty i urządzenia niezbędne do pomiaru parametrów wiatru oraz obiekty i urządzenia 

obsługujące turbiny i sieć elektroenergetyczną − sieci przesyłowe, place montażowe, stacje transformatorowe, 

drogi wewnętrzne zapewniające dojazd i obsługę turbin;  

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 6;  

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 7;  

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują od-

powiednie ustalenia § 8;  

6. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:  

1) zakazuje się realizacji budynków  

2) maksymalna wysokość wież turbin nie może przekroczyć 120 m;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów kontenerowych związanych z obsługą turbin i sieci elektroenergetycz-

nych;  

4) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni każdej jednostki elementarnej nie może być 

mniejszy niż 0,8;  

5) dopuszcza się realizację tymczasowych placów budowy i montażowych służących montażowi turbin; 

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązu-

ją odpowiednie ustalenia § 9;  

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 10 oraz następujące ustalenia:  

1) minimalną wielkość działki ustala się na 500 m
2
;  

2) minimalną szerokość frontu działki ustala się na 20 metrów; 

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 11;  

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 12;  

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 13; 

§ 16. 1. Ustala się teren drogi publicznej –zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem 6KDZ; 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga zbiorcza;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenów: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń; 

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie 

ustalenia §6;  

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują 

odpowiednie ustalenia §7;  
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5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują od-

powiednie ustalenia § 8;  

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia §5 oraz następujące ustalenie: ustala 

się istniejącą szerokość drogi w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;  

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązu-

ją odpowiednie ustalenia § 9;  

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 10;  

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 11;  

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 12;  

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 13; 

§ 17. 1. Ustala się tereny dróg publicznych –lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 7KDL 

8KDL, 9KDL; 
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga lokalna;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenów: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń; 

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 6;  

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują 

odpowiednie ustalenia §7;  

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują od-

powiednie ustalenia § 8;  

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia §5 oraz następujące ustalenia:  

1) ustala się istniejącą szerokość drogi w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;  

2) dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni; 

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązu-

ją odpowiednie ustalenia § 9;  

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 10;  

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 11;  

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 12;  

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 13; 

§ 18. 1. Ustala się teren drogi publicznej –dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KDD; 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga dojazdowa;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenów: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń; 

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 6;  

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 7;  

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują od-

powiednie ustalenia § 8;  

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia § 5 oraz następujące ustalenia:  

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających ustala się na 10 m;  

2) dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc parkingowych wzdłuż jezdni; 
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7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązu-

ją odpowiednie ustalenia § 9;  

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 10;  

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 11;  

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 12;  

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 13; 

§ 19. 1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 11KDW, 12KDW; 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga wewnętrzna;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenów: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń; 

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 6;  

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 7;  

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują od-

powiednie ustalenia § 8;  

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia §5 oraz następujące ustalenie: szero-

kość w liniach rozgraniczających ustala się na 6  metrów;  

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązu-

ją odpowiednie ustalenia § 9;  

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 10;  

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 11;  

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 12;  

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 13; 

§ 20. 1. Ustala się tereny rolnicze, oznaczone symbolami R; 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenów: tereny upraw rolnych;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenów: infrastruktura techniczna, drogi transportu rolnego, rowy melioracyj-

ne, dolesienia; 

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 6;  

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 7;  

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują od-

powiednie ustalenia § 8;  

6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują odpowiednie ustalenia § 5  oraz następujące usta-

lenia:  

1) zakazuje się realizacji zabudowy;  

2) dopuszcza się lokalizację wielkoformatowych nośników reklamowych w odległości nie mniejszej niż 

10 metrów od linii rozgraniczających z drogami oraz o wysokościach nie większych niż 3 metry; 

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązu-

ją odpowiednie ustalenia § 9;  

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 10;  
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9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 11;  

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 12;  

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 13; 

§ 21. 1. Ustala się tereny lasu, oznaczone symbolami ZL; 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje następujące ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu: las;  

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: ciągi piesze, ciągi pieszo-rowerowe, obiekty infrastruktury wodocią-

gowej; 

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 6  oraz następujące ustalenie: zakazuje się utwardzania terenu;  

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 7;  

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych ustalenia jak 

w § 8 oraz następujące ustalenie: obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów beto-

nowych i żelbetowych od strony drogi publicznej obsługującej działkę;  

6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalenia jak w § 5  oraz następujące ustalenia:  

1) zakazuje się realizacji budynków;  

2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;  

3) dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu;  

4) dopuszcza się realizację nieutwardzonych dróg wewnętrznych, ścieżek pieszych i rowerowych; 

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązu-

ją odpowiednie ustalenia § 9;  

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 10;  

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 11;  

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 12;  

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 13; 

§ 22. 1. Ustala się tereny powierzchniowych wód śródlądowych – ciek wodny, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami WS; 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje następujące ustalenie: ustala się przeznaczenie podstawo-

we terenu: rów melioracyjny, zieleń niska;  

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 6;  

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 7;  

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują od-

powiednie ustalenia § 8  oraz następujące ustalenia:  

1) zakazuje się wykonywania ogrodzeń oraz nasadzenia zielenią średnia i wysoką w pasie konserwacyjnym 

o szerokości 5 metrów od górnej krawędzi skarpy rowu melioracyjnego;  

2) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarki wodnej;  

3) dopuszcza się modernizację, przebudowę i poszerzenie rowu;  

4) dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu;  

5) dopuszcza się realizację kładek, mostów i przepustów umożliwiających komunikację pomiędzy brzegami 

cieku wodnego; 

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy obowiązują odpowiednie ustalenia § 5;  
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7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie obowiązu-

ją odpowiednie ustalenia §9;  

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 10;  

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

obowiązują odpowiednie ustalenia § 11;  

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji obowiązują odpowiednie 

ustalenia § 12;  

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują 

odpowiednie ustalenia § 13; 

Rozdział 3 

Ustalenia końcowe 

§ 23. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 10%:  

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.  

§ 25. Uchwała wchodzi w życie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Przeworno: 

Z. Tomera 

_______________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz. 951, poz. 1445; z 2013 r., poz. 21, poz. 405. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/163/13 

Rady Gminy Przeworno z dnia 30 lipca 2013 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/163/13 

Rady Gminy Przeworno z dnia 30 lipca 2013 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/163/ 

/13 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 lipca 

2013 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/163/ 

/13 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 lipca 

2013 r. 
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