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UCHWAŁA NR XXXII/197/09 
 RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

 z dnia 10 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek  
nr 5/2, 5/3, 5/4, 10/4, 10/8, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 172/5 i 257D w obrębie wsi Gniewomierz 

oraz działek nr 295, 296D, 422 i 423 w obrębie wsi Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41  
i Nr 141, poz. 1492), oraz uchwały Rady Gminy 
Legnickie Pole nr XXIX/150/2006 z dnia 25 kwietnia 
2006 r. o przystņpieniu do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w gminie Legnic-
kie Pole – wsie Gniewomierz i Nowa Wieś Legnic-
ka, zmienionej uchwałami: nr III/12/06 z dnia  
28 grudnia 2006 r. i nr XIII/65/07 z dnia 28 grudnia 
2007 r. uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu działek  
nr 5/2, 5/3, 5/4, 10/4, 10/8, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 
15/2, 15/3, 172/5 i 257D w obrębie wsi Gniewo-
mierz oraz działek nr 295, 296D, 422 i 423 w obrę-
bie wsi Nowa Wieś Legnicka, po stwierdzeniu jej 
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 

1. Granicę obszaru objętego zmianņ planu 
oznaczono na rysunkach planu. 

2. Integralnymi częściami planu sņ następujņ-
ce załņczniki:  
1) załņcznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 2000, 
2) załņcznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
3) załņcznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należņ do za-
dań własnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania.  

§ 2. Ilekroń w uchwale i na rysunku planu jest 
mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumień zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu działek nr 5/2, 5/3, 5/4, 10/4, 
10/8, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 172/5  
i 257D w obrębie wsi Gniewomierz oraz dzia-
łek nr 295, 296D, 422 i 423 w obrębie wsi No-
wa Wieś Legnicka, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumień za-
łņcznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały  
w skali 1 : 2000, 

3) obowiązujących przepisach – należy przez to 
rozumień przepisy obowiņzujņce w dniu wej-
ścia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy 
zmienione po uchwaleniu planu, ale nie-
sprzeczne z ustaleniami planu, 

4) terenie – należy przez to rozumień obszar 
ograniczony liniami rozgraniczajņcymi, ozna-
czony symbolem przeznaczenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumień takie przeznaczenie, które przeważa 
na danym terenie, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 
to rozumień przeznaczenia inne niż podsta-
wowe, które uzupełniajņ lub wzbogacajņ prze-
znaczenie podstawowe, 

7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się 
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej 
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizo-
wanych na działce (terenie) do powierzchni 
działki (terenu), 

8) wskaźniku intensywności zabudowy działki – 
rozumie się przez to stosunek sumy po-
wierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych, łņcznie z po-wierzchniņ 
ogólnņ poddaszy, liczonņ według obowiņzujņ-
cych przepisów, obiektów kubaturowych zlo-
kalizowanych na działce (terenie) do po-
wierzchni działki (terenu), 

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
zgodnie z definicjņ zawartņ w rozporzņdzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych,,,,,,, jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z póŝn. zm.), 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to linię (granicę), której nie może prze-
kroczyń zabudowa kubaturowa.  

§ 3. 1. Następujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu: 
1) granice opracowania planu, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów odnoszņ-

ce się do ich przeznaczenia oraz warunków za-
gospodarowania, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu stanowiņ informacje niebędņce ustaleniami 
planu. 
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Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenu ozna-
czonego symbolem P,S: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa prze-

mysłowa i składowa; 
2) przeznaczenie uzupełniajņce – drogi wewnętrz-

ne, parkingi, urzņdzenia infrastruktury technicz-
nej, zieleń towarzyszņca. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczone-
go symbolem P,S,U: 
3) przeznaczenie podstawowe – zabudowa prze-

mysłowa, składowa i usługowa; 
4) przeznaczenie uzupełniajņce – drogi wewnętrz-

ne, parkingi, urzņdzenia infrastruktury technicz-
nej, zieleń towarzyszņca. 

3. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczone-
go symbolem DW – KG: 

przeznaczenie podstawowe – droga woje-
wódzka klasy głównej. 

4. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczone-
go symbolem DP – KG: 

przeznaczenie podstawowe – droga powiato-
wa klasy głównej. 

5. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczone-
go symbolem DG – KL: 

przeznaczenie podstawowe – droga gminna 
klasy lokalnej; dopuszcza się włņczenie terenu 
przeznaczonego pod drogę gminnņ w obszar jed-
nostek PS, w przypadku gdy wewnętrzny podział 
jednostek 1 PS i 2 PS pomiędzy poszczególnych 
inwestorów sprawi, że okaże się ona zbędna. 

6. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczone-
go symbolem Dww: 
przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna. 

7. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczone-
go symbolem ZP: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń publiczna, 

urzņdzona; 
2) przeznaczenie uzupełniajņce – urzņdzenia infra-

struktury technicznej. 
8. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczone-

go symbolem Rz: 
przeznaczenie podstawowe – korytarz ekologiczny 
rzeki Wierzbak (pas terenu szerokości 5 m wzdłuż 
górnej krawędzi doliny rzecznej) użytkowany rolni-
czo (użytek zielony) i umożliwiajņcy technicznņ 
obsługę koryta rzecznego. 

§ 5. Ustala się następujņce zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) projektowane budynki, w obrębie każdej z wy-

odrębnionych działek budowlanych winny cha-
rakteryzowań się jednakowymi lub zbliżonymi 
do siebie parametrami kształtowania zabudowy 
w zakresie sposobu wykończenia i kolorystyki 
elewacji oraz formy i pokrycia dachów; 

2) elementy małej architektury, ogrodzeń itp., wy-
stępujņce w obrębie poszczególnych działek 
budowlanych winny cechowań się jednolitym 
charakterem. 

§ 6. Ustala się następujņce zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie te-

renu objętego planem winny spełniań wyma-
gania z zakresu ochrony środowiska, określone 
stosownymi przepisami odrębnymi; 

2) granice poszczególnych działek winny zostań 
obsadzone zieleniņ wysokņ.  

§ 7. Ustala się następujņce zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 
1) w rejonie stanowisk archeologicznych w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych inwestor, na swój 
koszt, zobowiņzany jest zapewniń nadzór arche-
ologiczny lub w razie konieczności przeprowa-
dziń wyprzedzajņce badania archeologiczne; na 
tego typu prace należy uzyskań pisemne pozwo-
lenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

2) na pozostałym terenie, w przypadku natrafienia w 
czasie prowadzonych prac ziemnych na jakiekol-
wiek obiekty czy przedmioty, które mogņ pocho-
dziń z minionych epok, należy powiadomiń służby 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków; 

3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie 
ustala się ze względu na ich brak w obszarze 
planu. 

§ 8. Ustala się następujņce wymagania wynika-
jņce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) do obszarów przestrzeni publicznej należņ tere-

ny dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowej  
i gminnej); 

2) regulacji podlegajņ zasady zagospodarowania 
przestrzeni publicznej w zakresie następujņcych 
elementów zagospodarowania przestrzennego: 
tablic informacyjnych i reklamowych, małej ar-
chitektury i ogrodzeń;  

3) lokalizacja obiektów, o których mowa w p. 2)  
w obszarze wymienionym w p. 1) wymaga 
uzgodnienia z zarzņdcņ terenu. 

§ 9. Ustala się następujņce parametry i wskaŝ-
niki kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy – według usta-

leń na rysunku planu; 
2) maksymalna wysokośń budynków – 15 m; 
3) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,7; 
4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy 

– 1,0; 
5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 

czynnej – 0,15. 

§ 10. Wymagań dotyczņcych terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, nie ustala się ze 
względu na ich brak w obszarze planu. 

§ 11. Ustala się następujņce szczegółowe za-
sady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalna powierzchnię działki – 2500 mkw, 
2) minimalna szerokośń frontu działki – 25 m. 

§ 12. Ustala się następujņce szczególne wa-
runki zagospodarowania terenów oraz ogranicze-
nia w ich użytkowaniu: 
1) dla sieci gazowej „gazociņg wysokiego ciśnie-

nia (PN 6,3 MPa) relacji Załęcze – Radakowice – 
Zgorzelec” oraz „gazociņg podwyższonego 
średniego ciśnienia (PN 1,6 MPa) relacji Bier-
natki – Chościeszowice”, oba o średnicy nomi-
nalnej DN300, zgodnie z odpowiednimi przepi-
sami szczególnymi, strefa ochronna wyznaczo-
na przez odległości podstawowe ma wielkośń 
25 m liczņc od gazociņgu do granicy terenu; 

2) strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ci-
śnienia i podwyższonego średniego ciśnienia, 
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której lokalizację pokazano na rysunku planu, 
stanowi obszar, w którym operator sieci jest 
uprawniony do zapobiegania działalności mo-
gņcej mień negatywny wpływ na jej trwałośń  
i prawidłowņ eksploatację; 

3) ustala się obowiņzek uzgodnienia z operatorem 
sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy 
ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowę; 

4) dla ww. strefy ochronnej ustala się następujņce 
zasady zagospodarowania: 
− zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
− obowiņzek zapewnienia swobodnego dojaz-

du do sieci infrastruktury technicznej oraz 
swobodnego przemieszczania się wzdłuż ga-
zociņgu, 

− dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego, po uzgodnieniu  
i na warunkach określonych przez operatora 
gazociņgu, 

− zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m 
(po 2 m od osi gazociņgu) – zagospodaro-
wanie terenu zieleniņ niskņ, 

− zakaz prowadzenia działalności mogņcej zagro-
ziń trwałości gazociņgu podczas eksploatacji; 

5) na obszarach bezpośredniego zagrożenia po-
wodziņ obowiņzuje zakaz lokalizowania inwe-
stycji zaliczanych do przedsięwzięń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na środowisko w rozu-
mieniu rozporzņdzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięń mogņcych znaczņco oddziaływań 
na środowisko oraz szczegółowych uwarunko-
wań zwiņzanych z kwalifikowaniem przedsię-
wzięcia do sporzņdzenia raportu o oddziaływa-
niu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257,  
poz. 2573, z póŝn. zm.), gromadzenia ścieków, 
odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, 
a także innych materiałów, które mogņ zanie-
czyściń wody, prowadzenia odzysku lub uniesz-
kodliwiania odpadów, w tym w szczególności 
ich składowania, wykonywania urzņdzeń wod-
nych oraz wznoszenia innych obiektów budow-
lanych, sadzenia drzew lub krzewów, zmiany 
ukształtowania terenu, składowania materiałów 
oraz wykonywania innych robót i czynności, 
które mogłyby utrudniń ochronę przed powo-
dziņ oraz wpłynņń na pogorszenie jakości wód; 

6) dla terenu oznaczonego symbolem 2 P,S obo-
wiņzuje zakaz grodzenia w odległości mniejszej 
niż 3 m od granicy działki stanowiņcej wodę 
publicznņ (rz. Wierzbiak), z uwagi na potrzebę 
utrzymania i eksploatacji cieków.   

§ 13. Ustala się następujņce zasady budowy, 
rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej: 

1) wjazdy na tereny przemysłowo-składowe 
(P,U) i przemysłowo-składowo-usługowe 
(P,S,U) z drogi gminnej klasy lokalnej (DG – 
KL) i z dróg wewnętrznych (Dww), dopuszcza 
się również wjazdy z drogi powiatowej (DP – 
KG) lub wojewódzkiej (DW – KG), w przypad-
ku zaistnienia takiej konieczności, wyklucza się 
wjazdy bezpośrednio z autostrady; 

2) minimalnņ szerokośń jezdni drogi wojewódz-
kiej – 7,5 m, pozostałych dróg (powiatowej, 
gminnej i wewnętrznych) – 7,0 m; 

3) dostawę wody do celów bytowych i przeciwpo-
żarowych z projektowanych sieci komunalnych; 

4) zrzut ścieków sanitarnych do projektowanych 
sieci ściekowych; 

5) odprowadzenie wód opadowych do projekto-
wanych sieci deszczowych; 

6) zasilanie projektowanego zainwestowania  
w energię elektrycznņ z istniejņcych lub pro-
jektowanych sieci elektroenergetycznych i sta-
cji transformatorowych na warunkach okre-
ślonych przez zarzņdcę sieci; 

7) rozbudowę sieci elektroenergetycznej w for-
mie linii kablowych i budowę stacji transfor-
matorowych, dopuszcza się budowę linii na-
powietrzno-kablowych i napowietrznych; 

8) obowiņzek zachowania normatywnych odle-
głości zabudowy od istniejņcych i projektowa-
nych sieci elektroenergetycznych, usuwanie 
ewentualnych kolizji po uzgodnieniu z zarzņdcņ 
sieci, na koszt właściciela terenu (inwestora); 

9) linie zabudowy nie dotyczņ budynków stacji 
transformatorowych, dopuszcza się ich usytu-
owanie w odległości do 1,5 m od granic działki; 

10) dopuszcza się modernizację i rozbudowę zlo-
kalizowanej na przedmiotowym terenie sieci 
gazowej; 

11) sposób zabezpieczenia istniejņcego gazociņgu 
w miejscu skrzyżowania z projektowanymi 
bņdŝ modernizowanymi drogami należy 
uzgodniń z operatorem gazociņgu przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowę; 

12) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidu-
alne instalacje grzewcze zasilane gazem, 
energiņ elektrycznņ, olejem opałowym lub pa-
liwem stałym, przy spełnieniu wymogów 
ochrony środowiska; 

13) gromadzenie odpadów komunalnych  
w szczelnych pojemnikach, a następnie 
unieszkodliwianie na terenie składowiska od-
padów; 

14) obsługę telefonicznņ z sieci przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych. 

§ 14. Sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania terenów 
nie ustala się. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 15. Ustala się stawkę procentowņ, służņcņ 
naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4, pobieranej przy zbyciu nierucho-
mości zwiņzanej ze wzrostem jej wartości w wyni-
ku uchwalenia planu, w wysokości 30%, z dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Legnickie Pole. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoślņskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczņcy Rady: 
Dariusz Mendryk 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/ 
/197/09 Rady Gminy Legnickie Pole 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/ 
/197/09 Rady Gminy Legnickie Pole 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 

NIE WNIESIONO UWAG 
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/ 
/197/09 Rady Gminy Legnickie Pole 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, Rada Gminy Legnickie Pole stwierdza: 
 
1. Uchwalenie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzenne-go terenu w gminie Legnic-

kie Pole (działki nr 5/2, 5/3, 5/4, 10/4, 10/8, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 172/5 i 257D w obrębie 
wsi Gniewomierz oraz nr 295, 296D, 422 i 423 w obrębie wsi Nowa Wieś Legnicka) spowoduje po-
trzeby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do zadań własnych gmi-
ny,  
a ich koszt ocenia się na 1.264.200 zł. 

 
2. Koszt realizacji inwestycji wymienionych w ust. 1 zostanie pokryty z opłat, o których jest mowa  

w § 15 uchwały. 
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