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UCHWAŁA NR V/21/11 
 RADY GMINY GROMADKA 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka 

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, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 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, 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 20 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy 
Gromadka nr XL/228/09 z 23 października 2009 
roku Rady Gminy Gromadka, po stwierdzeniu 
zgodności zmian planu z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gromadka uchwalonego 
przez Radę Gminy Gromadka uchwałą nr XXIX/ 
/161/08 z dnia 25 grudnia 2008 roku uchwala,  
co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gro-
madka. 

2. Integralna częścią ustaleń zmiany planu 
stanowiących treść niniejszej uchwały są następu-
jące załączniki: 
1) Rysunki zmiany planu w skali 1:2000, będące 

załącznikami od nr 1 do nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Gromadka, 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w zmianach planu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały, 

3) Rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposo-
bu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmian planu w czasie wyłożenia do publicznego 
wglądu, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały, 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) zmianie planu – należy przez to rozumieć 
zmianę miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, o których mowa § 1 ni-
niejszej uchwały, 

2) rysunkach zmiany planu – należy przez to ro-
zumieć graficzne zapisy zmiany planu, przed-
stawione na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:2000, będące załącznikami graficz-
nymi od nr 1 do nr 2 uchwały Rady Gminy 
Gromadka, 

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniej-

szej uchwały przepisy prawne wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branżowe oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem wynikające  
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunkach zmiany planu liniami 
rozgraniczającymi, w którego każdym punkcie 
obowiązują te same ustalenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć działalność wyznaczoną do 
lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji zmian planu winno stać się dominu-
jącą formą wykorzystania terenu; wprowadze-
nie innych niż podstawowa funkcji jest do-
puszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnie-
nia ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 
przez to rozumieć działalność inną niż pod-
stawowa, dopuszczoną do lokalizacji na da-
nym terenie przy spełnieniu dodatkowych wa-
runków, oraz wcześniejszej lub równoczesnej 
realizacji przeznaczenia podstawowego, 

7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to 
rozumieć sposoby zagospodarowania tere-
nów i obiektów, do czasu realizacji podsta-
wowej lub dopuszczalnej funkcji określonej 
w planie, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
kach zmiany planu, która nie może być prze-
kroczona przez frontową ścianę budynku. Li-
nię tę przekroczyć mogą jedynie wysunięte 
zadaszenia, schody, ganki, balkony, wykusze 
i wiaty. Dla terenów, dla których nie została 
ona określona, stosować należy ogólne zasa-
dy lokalizacji budynków określone w przepi-
sach odrębnych, 

9) nieuciążliwych usługach lokalnych − należy 
przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych 
lub publicznych związanych z obsługą zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niezali-
czanych do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, których uciążli-
wość mierzona zgodnie z odrębnymi przepi-
sami nie przekracza swym zasięgiem granic 
własnego terenu, 

10) usługach komercyjnych − należy przez to ro-
zumieć funkcje terenów i obiektów realizowa-
ne całkowicie lub z przewagą funduszy niepu-
blicznych we wszelkich dziedzinach działalno-
ści gospodarczej pod warunkiem niepowodo-
wania negatywnego oddziaływania – zakłóceń 
środowiska oraz konfliktów sąsiedzkich, 

11) usługach publicznych − należy przez to rozu-
mieć funkcje terenów i obiektów realizowane 
z udziałem jakichkolwiek funduszy publicz-
nych we wszelkich dziedzinach o charakterze 
ogólnospołecznym, 
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2. Pojęcia pozostałe niezdefiniowane należy 
rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi i szczególnymi. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami zmian 
planu są następujące oznaczenia graficzne rysun-
ków planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

2) symbole funkcji określające przeznaczenie tere-
nów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej, 
5) granica strefy „K” ochrony krajobrazu, 

2. Ustaleniami zmian planu są również ozna-
czenia układu komunikacyjnego dróg i ulic oraz 
inne elementy rysunku planu, służące realizacji 
ustaleń niniejszej uchwały. 

3. Następujące oznaczenia graficzne posiadają 
znaczenie informacyjne, sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 
1) proponowane podziały na działki budowlane, 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe dla obszaru  
objętego planem 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Na obszarze objętym ustaleniami zmian 
planu obowiązują następujące wymogi ochrony 
ładu przestrzennego i zasady jego kształtowania: 
1) Ochrona ładu przestrzennego dotyczy i powin-

na być realizowana przez: 
a) zachowanie określonego w planie przezna-

czenia terenów, 
b) przestrzeganie określonych planem funkcji 

i standardów przestrzennych, określonej ska-
li i formy zabudowy oraz wskaźników wyko-
rzystania i zagospodarowania terenów w ob-
rębie obszarów wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi, 

c) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru 
terenów rolnych i zieleni, 

d) respektowanie ustalonych planem zasad za-
gospodarowania i użytkowania terenów za-
budowy, warunków ochrony środowiska, 
ochrony i korzystania z walorów krajobrazo-
wych środowiska na terenach objętych pla-
nem. 

2) Dopuszcza się na terenach przeznaczenia pod-
stawowego, z wyjątkiem terenów komunikacji, 
jako stałe lub tymczasowe sposoby użytkowa-
nia, formy zagospodarowania terenu i obiektów 
lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębny-
mi, obejmujące: 
a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekreacyj-

nych, 
b) sieci infrastruktury technicznej, 
c) znaki reklamowe i informacyjne, 
d) obiekty małej architektury, 
e) ogrodzenia. 

3) Zakazuje się w obszarze objętym ustaleniami 
zmian planu: 
a) lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2, 

b) wznoszenia ogrodzeń frontowych od strony 
ulic publicznych jako pełnych oraz 
o wysokości większej niż 180 cm; nie ograni-
cza się wysokości i formy ogrodzeń bocz-
nych pomiędzy terenami; zaleca się stoso-
wanie ogrodzeń ażurowych z materiałów 
trwałych; nie dopuszcza się stosowania 
ogrodzeń frontowych prefabrykatów żelbe-
towych. 

4) Dopuszcza się scalanie i wtórne podziały działek 
przy zachowaniu minimalnych powierzchni 
działek określonych w par. 13 oraz przy założe-
niu, że minimalna powierzchnia działek po po-
dziale nie może być mniejsza niż 600 m2, 

5) Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni mini-
malnej działek maksymalnie o 10%, 

6) Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe, do-
puszczone ustaleniami planu do lokalizacji na 
terenach przeznaczenia podstawowego lub lo-
kalizowane poza terenami zabudowanymi w 
oparciu o przepisy odrębne, powinny być sytu-
owane w ustalonych planem liniach zabudowy 
lub w odległościach od dróg publicznych okre-
ślonych w przepisach prawa drogowego. 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego określa się następujące 
ustalenia: 
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonej na rysunkach zmian planu 
symbolem: MN, zabudowy usługowej, ozna-
czonej na rysunkach zmiany planu symbolem: 
U oraz zieleni parkowej urządzonej oznaczonej 
na rysunkach zmian planu symbolem: ZP, 
wprowadza się zakaz lokalizowania przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko, za wyjątkiem przedsięwzięć do-
tyczących sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg, 

2) Uciążliwość prowadzonej działalności gospo-
darczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, za-
nieczyszczenia powietrza, substancji zapacho-
wych, niejonizującego promieniowania elek-
tromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu 
i wód, nie może powodować przekroczeń obo-
wiązujących standardów środowiskowych okre-
ślonych w przepisach odrębnych oraz wywoły-
wać konieczność ustanowienia obszaru ograni-
czonego użytkowania, 

3) Uciążliwość prowadzonej działalności gospo-
darczej nie może przekroczyć wartości dopusz-
czalnych na granicy terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, 

4) Na całym obszarze opracowania zmian planu 
obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do wód: powierzchniowych, pod-
ziemnych i do gruntu, 

5) Wprowadza się wymóg utrzymania poziomu 
hałasu w granicach dopuszczalnych norm okre-
ślonych przepisami odrębnymi na terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej okre-
ślonych na rysunkach zmiany planu symbolem: 
MN, zabudowy usługowej, oznaczonej na ry-
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sunkach zmiany planu symbolem: U oraz zieleni 
parkowej urządzonej oznaczonej na rysunkach 
zmiany planu symbolem: ZP. 

2. Ponadto na terenie opracowania planu 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) Teren zmiany planu położony na terenie wsi 

Modła znajduje się w granicach obszaru Natura 
2000 PLB 020005 „Bory Dolnośląskie”, 

2) Dla terenu ZP/1-2 określa się ochronę stanowi-
ska gatunku chronionego bluszczu pospolitego 
(Hetera helix), 

3) Na terenie opracowania zmian planu nie wy-
stępują pomniki przyrody ożywionej, 

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

1. Określa się strefę „A” ochrony konserwa-
torskiej tożsamą z granicą opracowania dla załącz-
nika nr 1. Strefa „A” ochrony konserwatorskiej 
obejmuje historyczne założenie pałacowo-fol- 
warczno-parkowe. 
1) Obowiązują dla niej następujące ustalenia: 

a) obszary objęte strefą podlegają rygorom 
konserwatorskim w zakresie utrzymania za-
sadniczych elementów struktury przestrzen-
nej, utrzymania istniejącej substancji zabyt-
kowej. 

b) z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
winny być uzgodnione wszelkie działania 
inwestycyjne zgodnie z właściwymi przepi-
sami odrębnymi, 

c) nowa zabudowa wprowadzona w obszarze 
strefy winna współgrać z zabudową histo-
ryczną, zwłaszcza w zakresie skali, gabary-
tów i linii zabudowy, 

d) określa się wymóg zachowania terenów za-
bytkowych założeń zieleni w granicach tere-
nu ZP/1, ZP/2, WS/1 i ZL/1, będącego tere-
nem Parku Modła wpisanego do rejestru za-
bytków nr A/3116/659/L z 15.06.1984, 

e) określa się wymóg zachowania terenów za-
bytkowych założeń zieleni w granicach tere-
nu ZP/1, ZP/2, WS/1 i ZL/1, będącego tere-
nem Parku Modła wpisanego do rejestru za-
bytków nr A/3116/659/L z 15.06.1984, 

f) prace melioracyjne winny być projektowane 
i prowadzone w ten sposób aby nie niszczyć 
naturalnych zadrzewień, zwłaszcza tych, któ-
re rosną nad brzegami cieków wodnych, 

g) aleje i szpalery należy konserwować odtwa-
rzając i uzupełniając ubytki tymi samymi ga-
tunkami drzew, 

h) aleje i szpalery należy konserwować odtwa-
rzając i uzupełniając ubytki tymi samymi ga-
tunkami drzew, 

i) określa się wymóg przeprowadzenia prac 
pielęgnacyjnych i odtworzeniowych mają-
cych na celu uczytelnienie historycznego za-
łożenia parkowego, 

j) zakazuje się lokalizacji oraz likwidacja istnie-
jących obiektów o niskim standardzie wy-
kończenia i niskich, dysharmonizujących z 
historycznym otoczeniem, walorach archi-
tektonicznych. 

2. Określa się strefę „K” ochrony krajobrazu, 
dla założenia parkowego. 

1) Obowiązują dla niej następujące ustalenia: 
a) zaleca się zachowanie zasadniczych elemen-

tów historycznego rozplanowania, w tym 
przede wszystkim układu dróg, podziału 
działek i sposobu zagospodarowania działek 
siedliskowych, 

b) zakazuje się przesłaniania widoku na obiekt 
zabytkowy poprzez lokalizację na osi wido-
kowej reklam i obiektów kubaturowych, 

c) określa się wymóg ochrony obiektów uję-
tych w gminnej ewidencji zabytków, 

d) zaleca się restaurację i modernizację tech-
niczną obiektów o wartościach kulturowych 
z dostosowaniem współczesnej funkcji do 
wartości obiektów, 

e) wszelka działalność inwestycyjna powinna 
być prowadzona z uwzględnieniem istnieją-
cych już związków przestrzennych i plani-
stycznych, 

f) na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej 
wprowadza się wymóg konsultowania 
i uzgodnienia z Służbą Ochrony Zabytków 
wszelkich działań inwestycyjnych. Dotyczy to 
remontów, przebudów oraz zmiany funkcji 
obiektów figurujących w wykazie zabytków 
architektury i budownictwa, 

g) zakazuje się lokalizacji oraz likwidacja istnie-
jących obiektów o niskim standardzie wy-
kończenia i niskich, dysharmonizujących 
z historycznym otoczeniem, walorach archi-
tektonicznych, 

h) określa się zakaz lokalizacji dominant wyso-
kościowych i gabarytowych z wyłączeniem 
obiektów i budowli służących funkcjom tele-
komunikacyjnym. 

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

1. Na obszarze opracowania zmian planu usta-
la się następujące obszary przestrzeni publicznych: 
1) teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem ZP. 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie usta-
lonych na podstawie przepisów odrębnych 

1. Na obszarze objętym zmianą planu nie wy-
stępują granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych. 

2. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

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

1. Na obszarze objętym zmianami planu nie 
ustala się szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu. 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury komunikacyjnej 

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru objęte-
go zmianą planu określa się przebieg istniejących 
dróg dojazdowych i lokalnych położonych poza 
granicami opracowania zmian. 

2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
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jowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie 
mniejszej niż: 
1) 1 miejsce na mieszkanie, 
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 

powierzchni użytkowej funkcji usługowej zloka-
lizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej 
i zabudowy mieszkaniowej z usługami, lecz nie 
mniej niż 2 miejsca postojowe, 

3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 
powierzchni użytkowej funkcji usługowej, lecz 
nie mniej niż 2 miejsca postojowe. 

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

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie 
liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz 
z towarzyszącymi urządzeniami, do poszczegól-
nych obiektów, powinny być usytuowane pod lub 
nad ziemią (linie elektroenergetyczne niskiego 
i średniego napięcia napowietrzne lub kablowe 
oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) z wyłącze-
niem trafostacji oraz znajdować się w liniach roz-
graniczających dróg i ulic lub innych przestrzeni 
publicznych za zgodą zarządcy drogi. W sytuacjach 
szczególnie uzasadnionych względami technicz-
nymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przepro-
wadzenie sieci poza układem ulic. 

2. Obsługę obszaru objętego zmianami planu 
w zakresie infrastruktury technicznej określa się 
następująco: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla celów by-

towych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony 
przeciwpożarowej – rozdzielczą sieć wodocią-
gową należy prowadzić w terenie zabudowa-
nym lub przewidzianym do zabudowy w liniach 
rozgraniczających dróg za zgodą zarządcy drogi 
oraz na terenach nieprzewidzianych pod zabu-
dowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków dostępności do wody dla celów 
przeciwpożarowych; 

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym 

(przewody prowadzone w liniach rozgrani-
czających ulic za zgodą zarządcy drogi), 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcin-
ków kanalizacji sanitarnej poza liniami roz-
graniczającymi ulic w uzgodnieniu z właści-
cielami nieruchomości, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostępności sieci 
w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej mo-
dernizacji, 

c) określa się zakaz lokalizacji bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb) 
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej i 
usługowej dla terenów już skanalizowanych. 
Do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się 
ich użytkowanie; 

3) w zakresie kanalizacji deszczowej – sieci pro-
wadzone w liniach rozgraniczających ulic za 
zgodą zarządcy dróg, odprowadzenie wód opa-
dowych za pomocą istniejących lub projekto-
wanych kolektorów, do istniejących rowów (za 
zgodą ich zarządcy), 
a) dopuszcza się powierzchniowe odprowadze-

nie wód opadowych zgodnie z wymogami 
przepisów szczególnych, 

b) bezwzględnie zabrania się wprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do wód po-
wierzchniowych, podziemnych oraz grun-
tów; 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowo sie-
cią rozdzielczą, prowadzoną w liniach rozgrani-
czających ulic za zgodą zarządcy dróg, na tere-
nach przeznaczonych pod zabudowę i użytko-
wanych rolniczo: 
a) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcin-

ków sieci gazowej poza liniami rozgranicza-
jącymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami 
nieruchomości, wymagane jest formalne 
ustalenie zasad dostępności w sytuacjach 
awaryjnych lub w celu modernizacji sieci, 

b) przyłączanie nowych obiektów do sieci roz-
dzielczej odbywać się będzie w oparciu 
o warunki określone przez operatora sieci, 

c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej dopusz-
cza się zaopatrzenie ze zbiorników na gaz 
płynny, 

d) dopuszcza się, do czasu realizacji sieci ga-
zowej rozdzielczej, zaopatrzenie z butli ga-
zowych lub ze zbiorników gazu płynnego; 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię – zasilanie 
istniejącą siecią napowietrzną niskiego napię-
cia: 
a) dla terenu określonego na rysunku planu 

symbolem U/1 (dz. nr 686/135 w Modłej) 
określa się: 
− zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-

niejących i/lub projektowanych linii na-
powietrznych, napowietrzno-kablowych i 
kablowych 20 kV i 0,4 kV oraz napo-
wietrznych, wnętrzowych i wbudowanych 
stacji transformatorowych 20/0,4 kV, za-
bezpieczających potrzeby w zakresie za-
opatrzenia w energię elektryczną wg try-
bu określonego z Rozporządzeniu Mini-
stra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.  
(Dz. U. z 29 maja 2007 Nr 93, poz. 623), 

b) dla terenu określonego na rysunku planu 
symbolami ZP/1-2, WS/1 i ZL/1 (dz. nr 538/1 
w Modłej) określa się: 
− zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-

niejących i/lub projektowanych linii na-
powietrznych, napowietrzno-kablowych 
i kablowych 20 kV i 0,4 kV oraz napo-
wietrznych, wnętrzowych i wbudowanych 
stacji transformatorowych 20/0,4 kV, za-
bezpieczających potrzeby w zakresie za-
opatrzenia w energię elektryczną wg try-
bu określonego z Rozporządzeniu Mini-
stra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.  
(Dz. U. z 29 maja 2007 Nr 93, poz.623), 

− dla istniejącej linii elektroenergetycznej 
napowietrznej 0,4 kV pas technologiczny 
wzdłuż jej przebiegu o szer. 3 m liczony 
w poziomie od skrajnych przewodów 
w obu kierunkach, 

− w przypadku zaistnienia kolizji planowa-
nego zagospodarowania terenu z istnieją-
cą siecią dystrybucyjną 0,4 kV nastąpi 
przebudowa ww. linii po uzyskaniu wa-
runków usunięcia kolizji i zawarciu sto-
sownej umowy o przebudowę sieci. Koszt 
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przebudowy będzie ponosił inwestor 
zmiany istniejącego zagospodarowania. 

c) dla terenu określonego na rysunku pl,nu 
symbolem MN/1 (dz. nr 302 w Osłej) określa 
się: 
− dla istniejącej linii elektroenergetycznej 

napowietrznej 0,4 kV pas technologiczny 
wzdłuż jej przebiegu o szer. 3 m liczony 
w poziomie od skrajnych przewodów 
w obu kierunkach, 

− w przypadku zaistnienia kolizji planowa-
nego zagospodarowania terenu z istnieją-
cą siecią dystrybucyjną 0,4 kV nastąpi 
przebudowa ww. linii po uzyskaniu wa-
runków usunięcia kolizji i zawarciu sto-
sownej umowy o przebudowę sieci. Koszt 
przebudowy będzie ponosił inwestor 
zmiany istniejącego zagospodarowania; 

6) w zakresie gospodarki odpadami – stałe odpady 
bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych 
pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych 
przy posesjach, przy zapewnieniu ich systema-
tycznego wywozu na zorganizowane składowi-
sko odpadów. 
a) Wprowadza się obowiązek usuwania odpa-

dów: 
− komunalnych w ramach gminnego sys-

temu gromadzenia i usuwania nieczysto-
ści, 

− innych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi w tym zakresie. 

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urzą-
dzenia i użytkowania terenów 

1. Do czasu realizacji ustaleń planu pozosta-
wia się dotychczasowe użytkowanie terenów. 

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
nieruchomości i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym 

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych 
ustala się z zastrzeżeniem zachowania minimalnej 
szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej 
w linii zabudowy): 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, = 20 m, 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN =  

1000 m2, 
3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypad-

kach zmniejszenie powierzchni minimalnej działek 
maksymalnie do 10%. 

Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów 
w granicach ich linii rozgraniczających 

§ 14. MN/1– przeznaczenie podstawowe – za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno sto-
jąca lub bliźniacza, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno 
stojąca i bliźniacza, 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne 
lub publiczne) o nieprzekraczającej 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
usługi mogą być lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych do 
budynku lub w obiektach wolno stojących, 

b) zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 
prowadzenia nieuciążliwej działalności go-
spodarczej, 

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

d) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc 
parkingowych i garaży wolnostojących, 

e) dróg wewnętrznych stanowiących uzupeł-
nienie układu komunikacyjnego. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 

1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i pod-
dasze użytkowe, określa się wymóg kształto-
wania nowej zabudowy w oparciu o istniejące 
obiekty zabytkowe wsi, w tym ujęte w gmin-
nej ewidencji zabytków, 

2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyć 9 m, 

3) maksymalna wysokość budynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu, przy 
głównym wejściu, do górnej krawędzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyć 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-
trycznie nachylonych połaciach, kąt nachyle-
nia połaci dachowych określa się od 35–45 
stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub ma-
teriałami dachówkopodobnymi, przy czym 
dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych 
elementów wzbogacających formę dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych określa się 
jako dwuspadowe lub wielospadowe o syme-
trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówką ceramiczną lub materiałami dachów-
kopodobnymi, 

6) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 
bezpośrednio przy granicy w przypadku lokali-
zowania zabudowy na obu sąsiadujących ze 
sobą działkach, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunkach zmian planu, 
w następujących odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D, 
c) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

KDPJ, 
8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-

winna przekroczyć 40% powierzchni działki, 
dla istniejących podziałów dopuszcza się 40%, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niż 60% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia 
w obrębie własności, w ramach przeznaczenia 
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podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokość frontu działki powinna 

wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolno stojącej, 

b) minimalna powierzchnia działki dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno sto-
jącej nie może być mniejsza niż 1000 m2, 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1, nie mają 
zastosowania w odniesieniu do terenów, które 
w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały po-
siadają podziały geodezyjne lub inne podziały 
wynikające z aktów notarialnych. 

§ 15. U/1-przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy usługowej. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

usługi, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, miejsc parkingowych, 

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie 
więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiek-
tu usługowego, 

d) zakazuje się lokalizowania obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej  
2000 m2. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) dopuszcza się adaptację, przebudowę istnieją-

cych obiektów i budynków na cele usługowe 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) wysokość nowej zabudowy nie może przekro-
czyć 2 kondygnacji nadziemnych, 

3) wysokość nowej zabudowy liczona od poziomu 
terenu przy głównym wejściu do górnej krawę-
dzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 12 m, 

4) dachy budynków usługowych dwuspadowe, 
o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt na-
chylenia połaci dachowych określa się od 35–50 
stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub mate-
riałami dachówkopodobnymi, przy czym do-
puszcza się zastosowanie dachów dostosowa-
nych do względów technicznych i technologicz-
nych, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunkach zmiany planu, 
w następujących odległościach: 
a) 10 m od linii rozgraniczających drogi klasy Z, 
b) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyć 40% powierzchni działki, 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niż 60% powierzchni 
działki, 

8) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w ob-
rębie własności, w ramach przeznaczenia pod-
stawowego, miejsc postojowych dla samocho-
dów użytkowników stałych i przebywających 
okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2, 

9) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na projektowane działki: 

a) minimalna szerokość frontu działki powinna 
wynosić: 24 m, 

b) minimalna powierzchnia działki nie może 
być mniejsza niż 1500 m2. 

§ 16. ZP/1-2- przeznaczenie podstawowe – te-
reny zieleni parkowej urządzonej, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zieleń parkowa urządzona, 
2) ponadto dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszych, 
c) obiektów małej architektury. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 
się: 
1) obowiązek utrzymania i konserwowania istnie-

jącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasa-
dzenia zieleni należy dokonywać zgodnie z ist-
niejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi, 

2) minimalna szerokość ciągu pieszego 1,5 m. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, znaj-

duje się w strefach, dla których obowiązują ustale-
nia określone w § 6. 

4. Określa się wymóg podejmowania wszel-
kich prac z zachowaniem stanowiska gatunku 
chronionego bluszczu pospolitego (Hetera helix). 

§ 17. ZL/1 − przeznaczenie podstawowe – te-
reny lasów 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

lasy, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych, z wyłączeniem obiektów zwią-
zanych z prowadzoną gospodarką leśną oraz 
obiektów służących obsłudze turystyki, 

2) ustala się obowiązek utrzymania istniejących 
lasów, zgodnie z planem urządzania lasu. 

3. Określa się wymóg podejmowania wszel-
kich prac z zachowaniem stanowiska gatunku 
chronionego bluszczu pospolitego (Hetera helix). 
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§ 18. WS/1– przeznaczenie podstawowe – te-
reny wód otwartych, płynących i cieków wodnych. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

śródlądowe wody płynące i cieki, 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala się: 
1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych 

wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedz-
twie oraz wód podziemnych, 

2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych 
pod warunkiem niezaburzania ich prawidłowe-
go funkcjonowania, 

3) wprowadza się zakaz grodzenia i obowiązek 
pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu przy 
ciekach wodnych celem zapewnienia dostępu 
do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia 
ich konserwacji, 

4) nakazuje się wprowadzenie obudowy biolo-
gicznej cieków chroniących je przed zanieczysz-
czeniem. 

§ 19. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4. 

1. Ustala się stawkę procentową w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości objętych ni-
niejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, 
w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, 
w którym ustalenia niniejszego planu stały się 
obowiązujące, w wysokości 20%. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gromadki. 

§ 21. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Krzysztof Król 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 95 – 9009 – Poz. 1517 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/21/11 
Rady Gminy Gromadka z dnia 28 lutego 
2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/21/11 
Rady Gminy Gromadka z dnia 28 lutego 
2011 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr V/21/11 
Rady Gminy Gromadka z dnia 28 lutego 
2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU GMINY GROMADKA, 

INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
 

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

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę skut-
ków finansowych uchwalenia zmiany planu zawierającą: 
• Analizę i charakterystykę ustaleń projektu planu 
• Analizę lokalnego rynku nieruchomości 
• Analizę dochodów gminy wynikających z: 

− Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 
− Opłat adiacenckich 
− Wzrostu podatku od nieruchomości 
− Sprzedaży gruntów gminnych 
− Opłat od czynności cywilnoprawnych 

• Analizę kosztów gminy wynikających z: 
− Wykupu nieruchomości na cele publiczne 
− Kosztów infrastruktury technicznej 
− Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 
− Spadek podatku od nieruchomości 

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realizacją zmiany 
funkcji terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz osiągnięcie wymier-
nych korzyści ekonomicznych. 
 

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów  
związanych bezpośrednio z infrastrukturą techniczną 

 

Prognozowane skutku finansowe 

Szacunkowe 
dochody 

Opłata planistyczna  487 

Wzrost opłaty od czynności cywilnoprawnych 0 
Opłata adiacencka 0 
Wzrost podatku od nieruchomości - gruntowych 3 967 
Wzrost podatku od nieruchomości - budynki 48 637 
Sprzedaż gruntów gminnych 0 

Suma dochodów 53 091 

Szacunkowe 
koszty  

Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 0 
Wykup gruntów na cele publiczne 0 
Spadek podatku od nieruchomości 0 

Koszty drogowej infrastruktury technicznej i infra-
struktury technicznej 0 

Suma kosztów 0 

Suma kosztów i dochodów 1 922 893 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z założeniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje rozwój nowych terenów usługowych  
i zieleni parkowej. 
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Prognozowane dochody gminy z uchwalenia planu w okresie 10 lat wynoszą 56 597,08 zł. Większość 
dochodów wynika ze skutków pośrednich planu – czyli zrealizowania konkretnych inwestycji – a nie  
tylko ze zmiany ustaleń w planie.  
Efekty finansowe skutków uchwalenia planu przynosi wzrost podatku od nieruchomości oraz opłata pla-
nistyczna. Możliwość uzyskania tych dochodów zależna jest jednak od realizacji inwestycji. 
Z każdym rokiem prognozy dochody wynikające ze skutków finansowych rosną. Wzrost dochodów wy-
nika głównie ze wzrostu podatku od nieruchomości. 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/21/11 
Rady Gminy Gromadka z dnia 28 lutego 
2011 r. 
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UCHWAŁA NR VI/28/11 
 RADY GMINY GROMADKA 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz 
art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  
Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Gromadka 
uchwala, co następuje:  

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających 
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
na terenie gminy Gromadka, uchwala się tryb 
i sposób powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

§ 2. 1. Do prac zespołu interdyscyplinarnego 
powołani zostaną przedstawiciele następujących 

instytucji i organizacji działających na terenie gmi-
ny Gromadka: 
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gromadce − 1 przedstawiciel, 
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gromadce − 1 przedstawiciel, 
3) Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu- 

1 przedstawiciel, 
4) jednostek oświatowych – 1 przedstawiciel. 

2. Przedstawicieli poszczególnych instytucji do 
pracy w zespole interdyscyplinarnym powołuje 
Wójt Gminy Gromadka w drodze zarządzenia. 

3. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy 
Gromadka może poszerzyć skład zespołu interdy-
scyplinarnego o pozostałe podmioty, o których 
mowa w art. 9a ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia  
10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciw-


