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UCHWAŁA NR VIII.48.2011 
 RADY GMINY ZAGRODNO 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu przeznaczonego na boisko sportowe w Radziechowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2001 r. Nr 142 poz. 1591z póŝn. 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 póŝn. zm.), w związku z uchwałą 
Rady Gminy Zagrodno nr XXXI/168/10 z dnia  
28 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu przeznaczonego na bo-
isko sportowe w Radziechowie, uchwala się miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu przeznaczonego na boisko sportowe 
w Radziechowie. 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. Plan obejmuje obszar w granicach, okre-
ślonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały, jako granica opracowa-
nia. 

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1 000; 
2) załącznik nr 2 – „Sposób realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasady ich finansowania”; 

3) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dotyczące 
sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do 
projektu planu”. 

2. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, 
nie są ustaleniami planu.  

§ 3. 1. W planie określono: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

5) granice terenów rekreacyjno – wypoczynko-
wych oraz terenów słuşących organizacji im-
prez masowych; 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu; 

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

9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów; 

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. W planie nie zostały określone, ze względu 

na brak występowania: 
1) granice obszarów wymagających przekształceń 

i rekultywacji; 
2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy i infrastruktury technicznej; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
4) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów;  

5) granice obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości oraz 
szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem.  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały mowa o:  
1) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę w sprawie uchwalenia planu;  
2) planie − naleşy przez to rozumieć niniejszy 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego;  

3) rysunku planu − naleşy przez to rozumieć rysu-
nek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały;  

4) przepisach odrębnych – odnosi się to do prze-
pisów powszechnie obowiązujących;  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5. 1. Ustala się obowiązek przełoşenia lub 
skablowania istniejącej napowietrznej linii elektro-
energetycznej wskazanej na rysunku planu. 

2. Dopuszcza się moşliwość modernizacji, 
przebudowy i rozbudowy istniejących sieci infra-
struktury technicznej. 

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1US o powierzchni 1,2449 ha, 
ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług pu-

blicznych przeznaczony na lokalizację boiska 
sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;  

2) przeznaczenie uzupełniające:  
a) zabudowa słuşąca obsłudze boiska sporto-

wego, tj. obiekty szatniowe, magazynki na 
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sprzęt sportowy, tablice informacyjne, wi-
downie,  

b) podziemne sieci, urządzenia i obiekty infra-
struktury technicznej,  

c) drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi,  
d) tereny zieleni urządzonej;  

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
a) maksymalna wysokość zabudowy 2 kondy-

gnacje, ale nie więcej niş 9 metrów,  
b) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-

wy – 20%,  
c) minimalny wskaŝnik powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej − 10%;  
4) wyposaşenie w infrastrukturę techniczną na 

następujących zasadach:  
a) wyposaşenie w wodę poprzez budowę sieci 

i przyłączy wodociągowych,  
b) odprowadzenie ścieków bytowych poprzez 

budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitar-
nej; do czasu realizacji sieci kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych 
zbiorników bezodpływowych,  

c) wyposaşenie w energię elektryczną poprzez 
rozbudowę istniejącej infrastruktury elektro-
energetycznej,  

d) dopuszcza się zagospodarowanie wód opa-
dowych na terenie własnym inwestora,  

e) wszystkie sieci i przyłącza naleşy realizować 
jako podziemne,  

5) dopuszcza się lokalizowanie obiektów bezpo-
średnio przy granicy działki lub w odległości  
1,5 metra od granic działki, z wyjątkiem granicy 
terenu z drogą, przylegającą do granicy opra-
cowania od wschodu.  

Rozdział 4 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 7. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości 10%. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zagrodno. 

§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Stanisław Olechowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII. 
.48.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 
29 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII. 
48.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 
29 czerwca 2011 r. 

 
1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przezna-

czonego na boisko sportowe w Radziechowie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy przyjętego uchwałą nr XI/56/99 Rady Gminy w Zagrodnie z dnia  
29 grudnia 1999 r., zmienionego uchwałą Rady Gminy Zagrodno nr XI/55/07 z dnia 30 paŝdziernika 2007 r., 
zmienionego uchwałą nr XIII/72/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r., zmienionego 
uchwałą nr XX/108/2008 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2008 roku oraz zmienionego uchwałą 
nr VIII.44.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011 r. 

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą 
do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania: ustalenia planu powodują konieczność realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy; zgodnie 
z ustaleniami planu na terenach do zainwestowania przewidziano wykonanie infrastruktury technicznej; 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej realizowane będą przez ze środków własnych gminy lub in-
westora oraz z dotacji, funduszy i kredytów, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII. 
48.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 
29 czerwca 2011 r. 

 
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na 

boisko sportowe w Radziechowie, który został wyłoşony do publicznego wglądu w dniach od 18 stycznia 
2011r do 9 lutego 2011 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie wniesiono şadnych uwag.  
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