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UCHWAŁA NR LV/480/10 
 RADY GMINY PODGÓRZYN 

 z dnia 27 wrzeŌnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
przy granicy gminy w obrębie Marczyce w gminie Podgórzyn  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŎn. 
zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŎn. zm.), 
w zwiņzku z uchwałņ nr XLV/401/09 Rady Gminy 
Podgórzyn z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie 
przystņpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów poło-
Őonych przy granicy gminy w obrňbie Marczyce 
w gminie Podgórzyn − po stwierdzeniu zgodnoŌci 
projektu planu z ustaleniami studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy uchwalonego uchwałņ Rady Gminy 
Podgórzyn nr XLII/417/2002 z dnia 28 wrzeŌnia 
2002 r. z póŎn. zm. uchwala siň, co nastňpuje: 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów położonych 
przy granicy gminy w obrębie Marczyce w gminie 
Podgórzyn. 

§ 2. 1. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały 
jest: 
1) rysunek planu − załņcznik graficzny w skali 

1 : 1000; 
2) załņcznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 
w planie oraz zasady ich finansowania”; 

3) załņcznik nr 3 – „Rozstrzygniňcie dot. sposobu 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”. 

2. Załņczniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, 
nie zawierajņ ustaleŊ planu. 

§ 3. 1. W planie okreŌlono: 
1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku planu: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania, 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

c) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

f) parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎ-
niki intensywnoŌci zabudowy, 

g) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 

ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, 

h) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, 

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

2) w rozdziale 4 uchwały: 
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomoŌci objňtych planem, 
b) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów, 
c) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

2. Obowiņzujņce ustalenia na rysunku planu 
to: przebiegi linii rozgraniczajņcych, przebiegi linii 
zabudowy, lokalizacje zespołów zieleni wysokiej, 
lokalizacja punktu formalnie waŐnego, orientacyj-
ne przebiegi linii podziałów wewnňtrznych, trasa 
projektowanej ŌcieŐki rowerowej oraz przebiegi 
przewidywanych do trwałej adaptacji sieci infra-
struktury technicznej. 

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały 
dla poszczególnych terenów wydzielanych liniami 
rozgraniczajņcymi z wyłņczeniem terenów lasów 
i dolesieŊ zastosowano oznaczenia liczbowe i lite-
rowe. Oznaczenia literowe okreŌlajņ przewaŐajņce 
(podstawowe) funkcje terenów. Tereny dróg we-
wnňtrznych oznaczono symbolem KDWD. 

4. Przedstawione na rysunku planu usytuowa-
nie projektowanych obiektów kubaturowych nie 
jest ustaleniem planu i moŐe byń uŌciŌlane na 
podstawie opracowaŊ o wiňkszym stopniu szcze-
gółowoŌci niŐ rysunek planu, pod warunkiem za-
chowania przepisów prawa powszechnego oraz 
moŐliwoŌci realizacji funkcji i spełnienia zasad za-
gospodarowania ustalonych planem dla wszyst-
kich terenów. 

§ 4. 1. Dla całego obszaru objňtego planem 
obowiņzujņ ogólne ustalenia funkcjonalno- 
-przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komuni-
kacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony 
Ōrodowiska i reguły realizacji zagospodarowania, 
zawarte w ustaleniach tekstowych w rozdziałach 
2 i 4 niniejszej uchwały. 

2. Obszar objňty planem podzielono liniami 
rozgraniczajņcymi na tereny o róŐnych funkcjach 
i róŐnych zasadach zagospodarowania. Terenom 
niebňdņcym lasami ani dolesieniami nadano nu-
mery od 1 do 10. Wszystkim terenom wydzielanym 
liniami rozgraniczajņcymi przypisano ustalenia 
szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej 
uchwały. 
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3. W planie ustalono przewaŐajņce funkcje te-
renów wydzielanych liniami rozgraniczajņcymi. 
Wyznaczono tereny o jednej, przesņdzonej funkcji 
podstawowej, oraz tereny, które sņ przeznaczane 
pod wiňcej funkcji (alternatywnie lub łņcznie, wg 
ustaleŊ szczegółowych). Symbolami literowymi 
okreŌlono w rysunku planu funkcje przewaŐajņce 
(podstawowe). Funkcje dopuszczalne oraz warunki 
ich dopuszczenia okreŌlajņ szczegółowe ustalenia 
tekstowe. 

4. Przebiegi linii rozgraniczajņcych okreŌla ry-
sunek planu. Linie rozgraniczajņce sņ przesņdzo-
nymi, obowiņzujņcymi granicami przestrzeni pu-
blicznych lub działek. 

5. Przebiegi linii podziałów wewnňtrznych ma-
jņ charakter orientacyjny i mogņ byń korygowane, 
jeŐeli wymaga tego w szczególnoŌci program sy-
tuowanej inwestycji, pod warunkiem zachowania 
wymogów okreŌlonych w ustaleniach planu oraz 
zachowania moŐliwoŌci realizacji funkcji i spełnie-
nia zasad zagospodarowania ustalonych w planie. 
W szczególnoŌci linie podziałów wewnňtrznych 
okreŌlajņ maksymalnņ liczbň działek wydzielanych 
na poszczególnych terenach przeznaczanych pod 
zabudowň mieszkaniowņ oraz dopuszczanņ liczbň 
budynków mieszkalnych przy ustaleniu lokalizo-
wania nie wiňcej niŐ jednego budynku mieszkalne-
go na kaŐdej działce. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 
terenów 

§ 5. Przeznaczenie terenów − podstawowe 
ustalenia funkcjonalne 

1. Wiodņcymi funkcjami obszaru objňtego 
planem sņ funkcje: mieszkaniowa (MN) i lasy (ZL 
i ZLp). 

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej dopuszcza siň sytuowanie obiektów 
mieszkalno-usługowych, usługowych – z zastrze-
Őeniem ust. 3 − i administracyjnych, letniskowych, 
zieleni urzņdzonej, urzņdzeŊ i obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych, parkingów o maksymalnej 
liczbie 5 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, nieuciņŐliwych urzņdzeŊ i obiektów 
infrastruktury technicznej oraz innych funkcji nie-
ograniczajņcych moŐliwoŌci sytuowania w bezpo-
Ōrednim sņsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 

3. Na obszarze objňtym planem wyklucza siň 
sytuowanie obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŐy powyŐej 400 m2, stacji paliw oraz inwe-
stycji mogņcych oddziaływań na tereny wykracza-
jņce poza tereny naleŐņce do właŌciciela nieru-
chomoŌci, w szczególnoŌci samochodowych 
warsztatów mechanicznych, blacharskich i lakier-
niczych oraz stolarni. 

4. Wyklucza siň sytuowanie naziemnych urzņ-
dzeŊ i obiektów infrastruktury technicznej w punkcie 
formalnie waŐnym wskazanym na rysunku planu. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1. Ustala siň minimalnņ powierzchniň działek 
mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługo-
wych – 3.000 m2. 

2. Wymaga siň, aby usytuowanie projektowa-
nej zabudowy respektowało ustalone planem 
przebiegi linii zabudowy. Regulacjom liniami za-
budowy nie podlegajņ wysuniňte mniej niŐ 1,2 m 
poza lico elewacji: wykusze, zadaszenia przedwej-
Ōciowe, podesty i schody wejŌciowe oraz okapy. 

3. Dla wszystkich nieruchomoŌci mieszkal-
nych, mieszkalno-usługowych i usługowych ustala 
siň maksymalny dopuszczalny wskaŎnik intensyw-
noŌci zabudowy (powierzchnia całkowita kondy-
gnacji nadziemnych / powierzchnia nieruchomo-
Ōci) – 0,17. 

4. Dla nieruchomoŌci mieszkalnych i miesz-
kalno-usługowych ustala siň minimalny wskaŎnik 
powierzchni biologicznie czynnej (powierzchnia 
niezabudowana i nieutwardzona / powierzchnia 
nieruchomoŌci) – 0,60. 

5. Dla projektowanych domków jednorodzin-
nych oraz zabudowy mieszkalno-usługowej i usłu-
gowej ustala siň: 
1) maksymalnņ dopuszczanņ wysokoŌń zabudowy 

– 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze 
uŐytkowe; 

2) warunek przekrywania budynków dachami 
stromymi, o symetrycznych spadkach głównych 
połaci dachowych nachylonych pod kņtem 30–
−40 stopni; 

3) warunek krycia dachów dachówkņ; 
4) stosowanie w podmurówkach elementów ce-

ramicznych lub kamienia z wykluczeniem oto-
czaków; 

5) kolorystyki elewacji pastelowe; dopuszcza siň 
stosowanie zieleni i brņzów jako pełnych kolo-
rów uzupełniajņcych; wyklucza siň umieszczanie 
na elewacjach elementów odblaskowych. 

6. W punkcie formalnie waŐnym wskazanym 
na rysunku planu wymaga siň sytuowania obiektu 
o reprezentacyjnej architekturze. Zagospodarowa-
nie nieruchomoŌci w tym miejscu winno uwzglňd-
niań jego eksponowanņ lokalizacjň, w szczególno-
Ōci poprzez reprezentacyjne projektowanie naroŐa 
budynku, zorganizowanie tam placu przedwej-
Ōciowego i wyposaŐanie przestrzeni w ozdobne 
elementy małej architektury. 

7. Ustala siň zakaz realizowania ogrodzeŊ peł-
nych i ogrodzeŊ na podmurówkach pomiňdzy nie-
ruchomoŌciami przeznaczanymi pod zabudowň. 
Charakter ogrodzeŊ od strony dróg okreŌlono  
w § 9 ust. 1 uchwały. Na całym terenie objňtym 
planem nie dopuszcza siň realizowania typowych 
ogrodzeŊ betonowych. 

8. W rozdziale 3 niniejszej uchwały w ustale-
niach szczegółowych dotyczņcych poszczególnych 
terenów wydzielanych liniami rozgraniczajņcymi 
ustalono uzupełniajņce wymagania dotyczņce pro-
jektowanych obiektów kubaturowych oraz sposo-
bów zagospodarowania poszczególnych terenów. 

9. Na całym obszarze objňtym planem ustala 
siň zakaz lokalizowania budynków gospodarczych, 
blaszanych garaŐy oraz budowli o wysokoŌci po-
wyŐej 12 m. 

10. Zasady ochrony krajobrazu okreŌlono po-
przez ograniczenia zawarte w ust. 1 do 6 i w ust. 9 
oraz w ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów w rozdziale 3 uchwały. 
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§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

1. Dla okreŌlenia dopuszczalnego poziomu ha-
łasu ustala siň zaliczanie wszystkich terenów pro-
jektowanego zainwestowania do grupy 2.a „tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 

2. Projektowanņ zabudowň naleŐy podłņczań 
do sieci kanalizacyjnych. 

3. Skład Ōcieków odprowadzanych do kanali-
zacji komunalnej powinien odpowiadań moŐliwo-
Ōciom technologicznym komunalnych urzņdzeŊ 
oczyszczajņcych. Dla ochrony gruntów i wód pod-
ziemnych utwardzone nawierzchnie naraŐone na 
kontakt z substancjami ropopochodnymi naleŐy 
wyposaŐań w urzņdzenia, w których wody opado-
we winny byń oczyszczane przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji deszczowej. 

4. W przypadku realizowania nowych kotłowni 
lokalnych wymaga siň stosowania paliw zapewnia-
jņcych dotrzymywanie obowiņzujņcych norm emi-
sji zanieczyszczeŊ, w szczególnoŌci gazu przewo-
dowego. 

5. Wymaga siň, aby realizujņc obiekty kubatu-
rowe i sieci infrastruktury technicznej, nie naruszań 
systemów korzeniowych drzew, prowadzņc roboty 
ziemne – w miarň moŐliwoŌci – poza zasiňgiem ich 
koron. Wymaga siň zabezpieczania drzew na pla-
cach budów dla ich ochrony przed zniszczeniem 
mechanicznym. Przed zakoŊczeniem prac budow-
lanych wymaga siň przeprowadzenia pielňgnacji 
istniejņcej dendroflory − leczenie ubytków pni, 
ciňcia sanitarne i formujņce w koronach drzew. 

6. Nie ogranicza siň moŐliwoŌci wprowadzania 
nasadzeŊ zieleni wysokiej wzdłuŐ dróg i na po-
szczególnych terenach przeznaczanych pod zabu-
dowň lub/i zagospodarowanie rekreacyjne, o ile 
nie stoi to w sprzecznoŌci z innymi ustaleniami 
planu i nie ogranicza moŐliwoŌci realizowania 
ustalonego planem zainwestowania. 

7. W rysunku planu wskazano istniejņcņ zieleŊ 
wysokņ zalecanņ do zachowania. Dopuszcza siň 
wycinanie pojedynczych drzew, jeŐeli wymaga 
tego ich stan zdrowotny. W takich przypadkach na 
inwestora moŐe byń nałoŐony obowiņzek dokona-
nia nasadzeŊ kompensujņcych. 

8. W przypadkach uzasadnionych programem 
planowanych inwestycji, jeŐeli ustalenia szczegó-
łowe nie stanowiņ inaczej, dopuszcza siň wycina-
nie pojedynczych wartoŌciowych istniejņcych 
drzew, pod warunkiem opracowania szczegółowej 
inwentaryzacji i waloryzacji całej zieleni wysokiej 
rosnņcej na nieruchomoŌci inwestora zamierzajņ-
cego usunņń drzewo. W takich przypadkach na 
inwestora moŐe byń nałoŐony obowiņzek dokona-
nia nasadzeŊ kompensujņcych. 

9. Projektowane garaŐe boksowe dla samo-
chodów osobowych powinny słuŐyń jedynie do 
przechowywania samochodów. Nie dopuszcza siň 
prowadzenia w nich działalnoŌci warsztatowej. 
Naprawy mogņ byń prowadzone jedynie w zakre-
sie niezawodowym i dotyczyń jedynie napraw  
bieŐņcych. 

10. Odpady komunalne naleŐy składowań  
na składowisku komunalnym w ŋciňgnach – Ko-
strzycy. 

11. Dla zachowania warunków ekosystemu 
sprzyjajņcego bytowaniu awifauny ustala siň − 
w wypadku realizowania oŌwietlenia ulicznego – 
stosowanie osłoniňtych od góry opraw oŌwietle-
niowych. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Na obszarze objňtym planem nie stwier-
dzono wystňpowania stanowisk archeologicznych. 
Na całym obszarze objňtym planem w przypadku 
natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty 
majņce charakter zabytku archeologicznego naleŐy 
wstrzymań wszelkie roboty mogņce uszkodziń lub 
zniszczyń przedmiot, miejsce odkrycia i znalezisko 
zabezpieczyń oraz niezwłocznie powiadomiń o od-
kryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Obejmuje siň ochronņ zachowane relikty 
przeszłoŌci – w szczególnoŌci kamienie i tablice 
graniczne. 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

1. WzdłuŐ dróg nie dopuszcza siň realizacji 
nowych ogrodzeŊ pełnych. Dopuszcza siň w szcze-
gólnoŌci ogradzanie posesji ogrodzeniami meta-
lowymi lub drewnianymi, aŐurowymi, na podmu-
rówce. 

2. Umieszczanie wolno stojņcych reklam 
i znaków nie moŐe powodowań utrudnieŊ w ko-
munikacji pieszej i rowerowej, ograniczania wi-
docznoŌci na skrzyŐowaniach oraz percepcji zna-
ków i sygnałów drogowych − dla zapewnienia 
bezpieczeŊstwa uŐytkownikom ciņgów komunika-
cyjnych. 

3. Pozostałe wymagania dotyczņce kształto-
wania przestrzeni publicznych zawarto w rozdziale 
3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczņ-
cych dróg. 

§ 10. Parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu 

Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz dotyczņce sposobu zagospodarowywania 
terenów zawarto w § 6, w rozdziale 3 uchwały 
w ustaleniach szczegółowych dotyczņcych po-
szczególnych terenów oraz na rysunku planu. 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

Na obszarze objňtym planem terenami objň-
tymi ochronņ sņ istniejņce uŐytki leŌne przewidy-
wane do zachowania oraz obiekty, o których mowa 
w § 8 ust. 2 uchwały. 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu ustalono 
w § 5, 6, 7, 8 i 9 oraz w rozdziale 3 uchwały. 

§ 13. Podstawowe zasady realizacji systemu 
komunikacji 

1. Ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
zainwestowywanych poprzez okreŌlony na rysun-
ku planu system projektowanych dróg wewnňtrz-
nych włņczonych do drogi powiatowej biegnņcej 
poza granicņ obszaru objňtego planem – jak 
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w ustaleniach zawartych na rysunku planu i usta-
leniach szczegółowych zawartych w rozdziale 
3 uchwały. 

2. Minimalnņ szerokoŌń linii rozgraniczajņcych 
projektowanych dróg wewnňtrznych (KDWD) usta-
lono na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały 
w ustaleniach szczegółowych dotyczņcych dróg. 

3. Na rysunku planu – w Ōlad za ustaleniami 
obowiņzujņcego studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Podgórzyn – ustalono przebieg projektowanej 
ŌcieŐki rowerowej. Na obszarze objňtym planem 
dopuszcza siň lokalizowanie innych ŌcieŐek lub/i 
szlaków rowerowych − w liniach rozgraniczajņcych 
tereny komunikacji − pod warunkiem, Őe nie ogra-
niczy to moŐliwoŌci realizacji ustaleŊ funkcjonal-
nych i przestrzennych planu. 

4. W obrňbie zainwestowywanych terenów 
ustala siň lokalizowanie miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych (mp) na poszczególnych 
nieruchomoŌciach w iloŌci zapewniajņcej właŌciwņ 
obsługň uŐytkowników i zatrudnionych. Ustala siň: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej − 

2 mp / 1 dom, przy czym miejscem postojowym 
jest równieŐ miejsce w garaŐu; 

2) dla usług o duŐej czňstotliwoŌci odwiedzajņ-
cych, w szczególnoŌci praktyk lekarskich – 1 mp 
/20−30 m2 pow. uŐytkowej; 

3) dla sklepów do 400 m2 pow. uŐytkowej – 1 mp / 
30−50 m2 pow. uŐytkowej, ale nie mniej niŐ 
2 miejsca na 1 sklep; 

4) restauracje i kawiarnie – 1 mp / 4−8 m2 pow. 
sali dla goŌci; 

5) hotele, motele, pensjonaty, schroniska – 1 mp / 
4 łóŐka. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej 

1. Przebiegajņce przez teren objňty planem 
sieci infrastruktury technicznej - w szczególnoŌci 
wskazane na rysunku planu: gazociņg podwyŐszo-
nego Ōredniego ciŌnienia 1,6 MPa Ø 300, magistra-
la wody surowej zasilajņca SUW 2 x Ø 600, bie-
gnņca wzdłuŐ wodociņgów sień teletechniczna oraz 
istniejņca linia elektroenergetyczna Ōredniego na-
piňcia – do zachowania. Na rysunku planu wska-
zano (na podstawie informacji uzyskanych od ad-
ministratora gazociņgów – Gaz-Systemu) niebu-
dowlany korytarz (strefň kontrolowanņ) w sņsiedz-
twie istniejņcego gazociņgu. W okresie perspekty-
wy nie przewiduje siň prowadzenia przez teren 
objňty planem nowych sieci magistralnych. 

2. Dopuszcza siň trwałņ adaptacjň wszystkich 
istniejņcych sieci i urzņdzeŊ uzbrojenia terenu nie-
kolidujņcych z zainwestowaniem przesņdzonym 
niniejszym planem. Nie ogranicza siň moŐliwoŌci 
dokonywania przebudów i remontów istniejņcych 
sieci − pod warunkiem, Őe nie ograniczy to moŐli-
woŌci realizacji ustaleŊ funkcjonalnych i prze-
strzennych planu. 

3. Projektowane zainwestowanie bňdzie ob-
sługiwane z istniejņcych i projektowanych pod-
ziemnych sieci infrastruktury technicznej. Nowe 
odcinki sieci sanitarnych, gazowych, elektroener-
getycznych i telekomunikacyjnych naleŐy prowa-
dziń w liniach rozgraniczajņcych ulic, jako sieci 

podziemne. Dopuszcza siň prowadzenie krótkich 
odcinków sieci – do 100 mb − poza liniami rozgra-
niczajņcymi ulic, wzdłuŐ granic działek, z zastrzeŐe-
niem ust. 7. 

4. Ustala siň zaopatrzenie w wodň projekto-
wanego zainwestowania z istniejņcej sieci wodo-
ciņgowej Ø 160 biegnņcej na południe od obszaru 
objňtego planem lub z sieci projektowanej 
w drodze powiatowej – wg technicznych warun-
ków przyłņczenia wydanych przez administratora 
sieci. 

5. ŋcieki bytowe i komunalne naleŐy odpro-
wadzań do istniejņcego kanału sanitarnego Ø 160 
biegnņcego na południe od obszaru objňtego pla-
nem lub z sieci projektowanej w drodze powiato-
wej − wg technicznych warunków przyłņczenia 
wydanych przez administratora sieci. 

6. Ustala siň doprowadzenie gazu przewodo-
wego do wszystkich terenów przewidywanych do 
zabudowy – na warunkach okreŌlonych przez ad-
ministratora sieci. 

7. Ustala siň doprowadzenie energii elektrycz-
nej do wszystkich terenów przewidywanych do 
zagospodarowania. Zasilanie projektowanego za-
inwestowania w energiň elektrycznņ – wg tech-
nicznych warunków przyłņczenia okreŌlonych 
przez administratora systemu. Nie ogranicza siň 
moŐliwoŌci przebudowywania i rozbudowywania 
systemu sieci elektroenergetycznych Ōredniego  
i niskiego napiňcia z zachowaniem warunków 
okreŌlonych w ust. 3. W szczególnoŌci zaleca siň 
skablowanie odcinka napowietrznej linii 20 kV  
L-454. Przy kablowaniu linii EE SN dopuszcza siň 
prowadzenie linii kablowej poza liniami rozgrani-
czajņcymi dróg – bez ograniczeŊ. 

8. Poza terenami oznaczonymi na rysunku 
planu symbolami ZL i ZLp oraz poza rejonem 
wskazanego na rysunku planu punktu formalnie 
waŐnego dopuszcza siň lokalizowanie nowych sta-
cji transformatorowych 20/0,4 kV stosownie do 
potrzeb, na ewentualnie wydzielanych działkach 
o powierzchni do 150 m2. Dopuszcza siň zbliŐenia 
Ōcian obiektów stacji transformatorowych na od-
ległoŌń 1,5 m od granic działek pod warunkiem, Őe 
ustalone na rysunku planu przebiegi linii zabudo-
wy na terenie, na którym lokalizowana jest stacja 
lub w jej bezpoŌrednim sņsiedztwie nie ustalajņ 
innej linii zabudowy. 

9. Nie ogranicza siň – z zastrzeŐeniem ust. 3 − 
moŐliwoŌci realizacji kablowych sieci teletechnicz-
nych na całym obszarze objňtym planem. 

10. Dla zapewnienia dostňpu do obiektów 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej dopuszcza siň 
ustalanie słuŐebnoŌci gruntowej. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi 

§ 15. 1 MN 
1. Projektowany zespół zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej lub/i zabudowy mieszkalno-
usługowej lub usługowej, z zaleceniem sytuowa-
nia zabudowy mieszkalno-usługowej lub/i usługo-
wej na nieruchomoŌci, na której wskazano na ry-
sunku planu lokalizacjň punktu formalnie waŐnego. 
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2. WskaŎniki zagospodarowania terenu i gaba-
ryty projektowanej zabudowy ustalono w § 6 
uchwały. 

3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych 
dróg wewnňtrznych okreŌlonych na rysunku planu 
symbolami 8KDWD, 9KDWD i 10KDWD. 

4. Ustala siň granicň niebudowlanego koryta-
rza wzdłuŐ istniejņcej linii EE SN w odległoŌci li-
czonej w poziomie 10 m od skrajnego przewodu. 
Zaleca siň skablowanie odcinka istniejņcej linii  
EE SN w granicach objňtych planem. 

§ 16. 2 MN 
1. Projektowany zespół zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej lub/i zabudowy mieszkalno-
usługowej. 

2. WskaŎniki zagospodarowania terenu i gaba-
ryty projektowanej zabudowy ustalono w § 6 
uchwały. 

3. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych 
dróg wewnňtrznych okreŌlonych na rysunku planu 
symbolami 6KDWD, 7KDWD i 8KDWD. 

§ 17. 3 MN 
1. Projektowany zespół zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej lub/i zabudowy mieszkalno-
usługowej. 

2. WskaŎniki zagospodarowania terenu i gaba-
ryty projektowanej zabudowy ustalono w § 6 
uchwały. 

3. Na rysunku planu ustalono niebudowlany 
korytarz wzdłuŐ istniejņcego gazociņgu. 

4. Obsługa komunikacyjna – z projektowanych 
dróg wewnňtrznych okreŌlonych na rysunku planu 
symbolami 6KDWD i 7KDWD. 

§ 18. 4 Z,IT 
1. Istniejņcy niezabudowany teren zieleni wy-

sokiej – do zachowania bez prawa lokalizowania 
zabudowy kubaturowej. Istniejņce sieci infrastruk-
tury technicznej (magistrala wody surowej 2 x  
Ø 600 i biegnņca wzdłuŐ wodociņgów sień tele-
techniczna) – do zachowania. 

2. Na rysunku planu ustalono przebieg projek-
towanej ŌcieŐki rowerowej. 

§ 19. 5 R 
1. Teren rolniczy o przewadze trwałych uŐyt-

ków zielonych. 
2. Dopuszcza siň zachowanie istniejņcej linii 

EE SN, zalecajņc skablowanie jej odcinka w grani-
cach objňtych planem. 

3. Zalecone do zachowania zespoły zieleni 
wysokiej wskazano na rysunku planu. 

§ 20. ZL 
Tereny istniejņcych lasów – do zachowania.  

§ 21. ZLp 
Tereny przeznaczane do zalesienia z zaleceniem 
zachowania istniejņcej wartoŌciowej zieleni  
wysokiej.  

Drogi wewnętrzne  

§ 22. 6 KDWD 
1. Projektowana droga wewnňtrzna − ulica do-

jazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa, o przekroju 
ulicznym lub półulicznym. 

2. Ustala siň szerokoŌń drogi w liniach rozgra-
niczajņcych – 10 m, dopuszczajņc poszerzenie pasa 
drogowego przy włņczeniu do drogi powiatowej. 

3. Ustala siň zachowanie istniejņcych sieci 
i urzņdzeŊ uzbrojenia technicznego przecinajņcych 
teren drogi w sņsiedztwie drogi powiatowej, nie 
ograniczajņc moŐliwoŌci ich przebudowywania 
i modernizacji. 

§ 23. 7 KDWD 
1. Projektowana droga wewnňtrzna - ulica do-

jazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa. 
2. Ustala siň szerokoŌń drogi w liniach rozgra-

niczajņcych – 10 m, dopuszczajņc poszerzenie pasa 
drogowego przy włņczeniu do drogi 6KDWD. 

§ 24. 8 KDWD, 9 KDWD, 10 KDWD  
1. Projektowane drogi wewnňtrzne − ulice do-

jazdowe, jednojezdniowe, dwupasowe. 
2. Ustala siň szerokoŌci dróg w liniach rozgra-

niczajņcych – 8 m, dopuszczajņc poszerzenia pa-
sów drogowych przy skrzyŐowaniach jak na rysun-
ku planu. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu 

§ 25. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
oraz podziału nieruchomości objętych planem 

1. Dla stwierdzenia zgodnoŌci podziału nieru-
chomoŌci z ustaleniami planu naleŐy ustaliń, czy 
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu 
jest zgodne z planem oraz czy istnieje moŐliwoŌń 
zgodnego z planem zagospodarowania działek 
gruntu. 

2. Wydzielane działki winny posiadań dostňp 
do ustalonych w planie dróg. Nie dopuszcza siň 
ustalania słuŐebnoŌci gruntowej dla zapewnienia 
dostňpu do dróg publicznych, z zastrzeŐeniem § 14 
ust. 10. 

3. W granicach objňtych planem nie wyzna-
czono obszarów wymagajņcych przeprowadzania 
scaleŊ nieruchomoŌci w rozumieniu przepisów 
rozdziału 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoŌciami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póŎn. zm.). Nie 
ogranicza siň moŐliwoŌci dokonywania połņczenia 
i ponownego podziału gruntów w wypadkach, 
o których mowa w art. 98b ww. ustawy. 

§ 26. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

1. Dopuszcza siň tymczasowe uŐytkowanie 
nieruchomoŌci jak w stanie istniejņcym.  

2. Na wszystkich terenach poza lasami 
i terenami zadrzewionymi mogņ byń lokalizowane 
jako funkcje tymczasowe: nieuciņŐliwe obiekty 
i urzņdzenia gospodarki komunalnej, składy mate-
riałów budowlanych, zaplecza budów itp.  

§ 27. Inne zasady realizacji planu 
1. Ewentualne uciņŐliwoŌci powstałe w trakcie 

realizacji i eksploatacji inwestycji nie mogņ wykra-
czań poza granice nieruchomoŌci naleŐņcej do in-
westora. 

2. Warunki dostawy mediów oraz techniczne 
warunki przyłņczenia do sieci uzbrojenia naleŐy 
uzgadniań odpowiednio z administratorami sieci 
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i urzņdzeŊ w przewidywanym zakresie zaopatrze-
nia. 

3. Sposób usuniňcia ewentualnych kolizji po-
miňdzy zamiarami inwestycyjnymi a istniejņcymi 
sieciami i urzņdzeniami infrastruktury technicznej 
naleŐy uzgadniań z odpowiednimi administratora-
mi tych systemów. 

4. Inwestycje naleŐy realizowań w sposób 
ograniczajņcy kolizje z ruchem pieszym i kołowym. 

5. Warunki udostňpnienia terenów koniecz-
nych do realizacji inwestycji niepozostajņcych w 
dyspozycji inwestorów naleŐy uzgadniań z właŌci-
cielami tych terenów. 

6. W projektach zagospodarowania terenu na-
leŐy jednoznacznie okreŌlań rzňdne projektowane-
go ukształtowania terenu przy granicach nieru-
chomoŌci naleŐņcej do inwestora. 

7. Na etapie projektowania, realizacji i eksplo-
atacji inwestycji naleŐy uwzglňdniań wszystkie 
warunki wynikajņce z przeprowadzonych uzgod-
nieŊ oraz zapewniań ochronň uzasadnionych inte-
resów osób trzecich. 

§ 28. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Ustala siň stawkň procentowņ słuŐņca nalicza-
niu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokoŌci 30%.  

Rozdział 5 

Ustalenia przejściowe i końcowe 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Podgórzyn.  

§ 30. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa DolnoŌlņskiego.  

§ 31. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzňdu Gminy Podgórzyn. 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Leonard Jaskółowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/480/ 
/10 Rady Gminy Podgórzyn z dnia  
27 września 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/480/ 
/10 Rady Gminy Podgórzyn z dnia  
27 września 2010 r. 
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Załącznik nr 3do uchwały nr LV/480/ 
/10 Rady Gminy Podgórzyn z dnia  
27 września 2010 r. 
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UCHWAŁA NR III/14/2010 
 RADY GMINY RUJA 

 z dnia 28 grudnia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, 
Dz. U. Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Dz. U. Nr 52, 
poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r.,  
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) 
w zwiņzku z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, 
poz. 620 i Nr 225, poz. 1461) Rada Gminy Ruja 
uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXVI/196/2010 Rady Gmi-
ny Ruja z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie 
wysokoŌci stawek podatku od nieruchomoŌci 
wprowadza siň nastňpujņce zmiany: 
1) § 1 pkt 2 litera d otrzymuje brzmienie: 

„d) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci 
gospodarczej w zakresie udzielania ŌwiadczeŊ 
zdrowotnych, zajňtych przez podmioty udziela-
jņce tych ŌwiadczeŊ – 4,27 zł od 1 m2 po-
wierzchni uŐytkowej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Ruja. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego, z mocņ obowiņzu-
jņcņ od 1 stycznia 2011 r. 

 
Przewodniczņca Rady Gminy: 

Alicja Jaśkiewicz 
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