
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/107/11 

RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w części obrębów Osła i Różyniec, gmina 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 zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. 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 L/289/10 z 28 września 2010 roku Rady 
Gminy Gromadka, po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka 
uchwalonego przez Radę Gminy Gromadka uchwałą 
nr XXIX/161/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku uchwa-
la, co następuje:  

Rozdział  1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w części obrębów 
Osła i Różyniec, gmina Gromadka.  

2. Integralną częścią ustaleń zmiany planu sta-
nowiących treść niniejszej uchwały są następujące 
załączniki:  
1) Rysunki zmiany planu w skali 1 : 2000, będące 

załącznikami nr 1 (Osła) i nr 2 (Różyniec) do 
uchwały Rady Gminy Gromadka,  

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej należących do zadań własnych gmi-
ny, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,  

3) Rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmia-

ny planu w czasie wyłożenia do publicznego wglą-

du, 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 zagospodarowania przestrzen-

nego, o których mowa § 1 niniejszej uchwały,  

2) rysunkach zmiany planu – należy przez to rozu-

mieć graficzne zapisy zmiany planu, przedstawio-

ne na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 

1 : 2000, będące załącznikami graficznymi nr 1 

i nr 2 do uchwały Rady Gminy Gromadka.  

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 

aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały 

przepisy prawne wraz z aktami wykonawczymi, 

normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowa-

niu terenem wynikające z prawomocnych decyzji 

administracyjnych,  

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyzna-

czony na rysunku zmiany planu liniami rozgrani-

czającymi, 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 dominującą formą wykorzy-

stania terenu; wprowadzenie innych niż podsta-

wowa funkcji jest dopuszczalne wyłącznie pod wa-

runkiem spełnienia ustaleń szczegółowych niniej-

szej uchwały,  

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 

przez to rozumieć działalność inną niż podstawo-

wa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie 

przy spełnieniu dodatkowych warunków, oraz 
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wcześniejszej lub równoczesnej realizacji przezna-

czenia podstawowego,  

7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to 

rozumieć sposoby zagospodarowania terenów 

i obiektów, do czasu realizacji podstawowej lub 

dopuszczalnej funkcji określonej w planie,  

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 

przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunkach 

zmiany planu, która nie może być przekroczona 

przez frontową ścianę budynku. Linię tą przekro-

czyć mogą jedynie wysunięte zadaszenia, schody, 

ganki, balkony, wykusze i wiaty. Dla terenów, dla 

których nie została ona określona stosować należy 

ogólne zasady lokalizacji budynków określone 

w przepisach odrębnych,  

9) usługach komercyjnych- należy przez to rozumieć 

funkcje terenów i obiektów realizowane całkowi-

cie lub z przewagą funduszy niepublicznych we 

wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej 

pod warunkiem nie powodowania negatywnego 

oddziaływania  – zakłóceń środowiska oraz kon-

fliktów sąsiedzkich,  

2. Pojęcia pozostałe niezdefiniowane należy ro-

zumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-

nymi i szczególnymi.  

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany pla-

nu są następujące oznaczenia graficzne rysunku zmia-

ny planu:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

2) symbole funkcji określające przeznaczenie tere-

nów,  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego.  

1. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu 

obowiązują następujące wymogi ochrony ładu prze-

strzennego i zasady jego kształtowania:  

1) Ochrona ładu przestrzennego dotyczy i powinna 

być realizowana przez:  

a) zachowanie określonego w planie przeznacze-

nia terenów,  

b) przestrzeganie określonych planem funkcji 

i standardów przestrzennych, określonej skali 

i formy zabudowy oraz wskaźników wykorzy-

stania i zagospodarowania terenów w obrębie 

obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczają-

cymi,  

c) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru te-

renów rolnych i zieleni,  

d) respektowanie ustalonych planem zasad zago-

spodarowania i użytkowania terenów zabudo-

wy, warunków ochrony środowiska, ochrony 

i korzystania z walorów krajobrazowych śro-

dowiska na terenach objętych planem.  

2) Dopuszcza się na terenach przeznaczenia podsta-

wowego, jako stałe lub tymczasowe sposoby użyt-

kowania, formy zagospodarowania terenu i obiek-

tów lokalizowanych zgodnie z przepisami odręb-

nymi, obejmujące:  

a) sieci infrastruktury technicznej,  

b) znaki reklamowe i informacyjne,  

c) obiekty małej architektury,  

d) ogrodzenia.  

3) Zakazuje się na obszarze objętym ustaleniami 

zmiany planu:  

a) wznoszenia ogrodzeń frontowych od strony 

dróg publicznych jako pełnych oraz o wysoko-

ści większej niż 180 cm; nie ogranicza się wy-

sokości i formy ogrodzeń bocznych pomiędzy 

terenami; zaleca się stosowanie ogrodzeń ażu-

rowych z materiałów trwałych; nie dopuszcza 

się stosowania ogrodzeń frontowych prefabry-

katów żelbetowych.  

4) Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe, do-

puszczone ustaleniami planu do lokalizacji na tere-

nach przeznaczenia podstawowego lub lokalizo-

wane poza terenami zabudowanymi w oparciu  

o przepisy odrębne, powinny być sytuowane  

w ustalonych planem liniach zabudowy lub w od-

ległościach od dróg publicznych określonych  

w przepisach prawa drogowego.  

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego.  

1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego określa się następujące usta-

lenia:  

1) Uciążliwość prowadzonej działalności gospodar-

czej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanie-

czyszczenia powietrza, substancji zapachowych, 

niejonizującego promieniowania elektromagne-

tycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód, nie 

może powodować przekroczeń obowiązujących 

standardów środowiskowych określonych w prze-

pisach odrębnych oraz wywoływać konieczność 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowa-

nia,  

2) Uciążliwość prowadzonej działalności gospodar-

czej nie może przekroczyć wartości dopuszczal-

nych na granicy terenu, do którego inwestor posia-

da tytuł prawny  

3) Na całym obszarze opracowania zmiany planu 

obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczo-

nych ścieków do wód: powierzchniowych, pod-

ziemnych i do gruntu.  

4) Wprowadza się wymóg utrzymania poziomu hała-

su w granicach dopuszczalnych norm określonych 

przepisami odrębnymi na terenach zabudowy 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Poz. 390— 2 —Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego



przemysłowej, oznaczonej na rysunkach zmiany 

planu symbolem P.  

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

1. Obiekty o wartościach zabytkowych ujęte 

w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, na 

obszarze opracowania zmiany planu nie występują.  

2. Na obszarze opracowania zmiany planu nie 

występują stanowiska archeologiczne. Obowiązują 

właściwe przepisy szczególne z zakresu ochrony ar-

cheologicznej.  

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych  

1. Na obszarze opracowania zmiany planu nie 

ustala się obszarów przestrzeni publicznych.  

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych 

na podstawie przepisów odrębnych  

1. Na obszarze objętym zmianą planu nie wystę-

pują granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie ustalonych na pod-

stawie przepisów odrębnych  

2. Na obszarze objętym planem nie występują te-

reny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

1. Na obszarze objętym zmianami planu nie usta-

la się szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu.  

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury komunikacyjnej  

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego 

zmianą planu określa się przebieg dróg klasy:  

1) lokalnej, oznaczonej na rysunkach zmian planu 

symbolem: KDL,  

2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczegól-

nym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, 

w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej niż:  

1) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m
2
 

powierzchni użytkowej funkcji przemysłowej, lecz 

nie mniej niż 4 miejsca postojowe,  

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej  

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz  

z towarzyszącymi urządzeniami, do poszczególnych 

obiektów, powinny być usytuowane pod lub nad zie-

mią (linie elektroenergetyczne niskiego i średniego 

napięcia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne 

wyłącznie kablowe) z wyłączeniem trafostacji oraz 

znajdować się w liniach rozgraniczających dróg i ulic 

lub innych przestrzeni publicznych za zgodą zarządcy 

drogi. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych 

względami technicznymi bądź bezpieczeństwa do-

puszcza się przeprowadzenie sieci poza układem ulic.  

2. Obsługę obszaru objętego zmianą planu 

w zakresie infrastruktury technicznej określa się na-

stępująco:  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla celów byto-

wych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony 

przeciwpożarowej  – rozdzielczą sieć wodociągo-

wą należy prowadzić w terenie zabudowanym lub 

przewidzianym do zabudowy w liniach rozgrani-

czających dróg za zgodą zarządcy drogi oraz na te-

renach nie przewidzianych pod zabudowę, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze 

szczególnym uwzględnieniem warunków dostęp-

ności do wody dla celów przeciwpożarowych,  

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej:  

a) docelowo realizacja systemem grawitacyjno- 

-tłocznym (przewody prowadzone w liniach roz-

graniczających ulic za zgodą zarządcy drogi), 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 

kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgranicza-

jącymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nie-

ruchomości, wymagane jest formalne ustalenie 

zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryj-

nych lub w celu jej modernizacji,  

c) określa się zakaz lokalizacji bezodpływowych 

zbiorników na nieczystości płynne (szamb) 

w zabudowie produkcyjnej i usługowej dla te-

renów już skanalizowanych. Do czasu realizacji 

kanalizacji dopuszcza się inne formy groma-

dzenia nieczystości.  

3) w zakresie kanalizacji deszczowej − sieci prowadzo-

ne w liniach rozgraniczających ulic za zgodą zarząd-

cy dróg, odprowadzenie wód opadowych za pomocą 

istniejących lub projektowanych kolektorów, do ist-

niejących rowów (za zgodą ich zarządcy),  

a) dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie 

wód opadowych zgodnie z wymogami przepi-

sów szczególnych,  

b) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie 

oczyszczonych ścieków do wód powierzchnio-

wych, podziemnych oraz gruntów,  

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowo siecią 

rozdzielczą, prowadzoną w liniach rozgraniczają-

cych ulic za zgodą zarządcy dróg, na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę i użytkowanych 

rolniczo:  

a) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 

sieci gazowej poza liniami rozgraniczającymi 

ulic, w uzgodnieniu z właścicielami nierucho-

mości, 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 wa-

runki określone przez operatora sieci,  
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c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej dopuszcza 

się zaopatrzenie ze zbiorników na gaz płynny.  

d) dopuszcza się, do czasu realizacji sieci gazowej 

rozdzielczej, zaopatrzenie z butli gazowych lub 

ze zbiorników gazu płynnego.  

5) w zakresie zaopatrzenia w energię:  

a) na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest 

dystrybucyjna elektroenergetyczna linia kablo-

wa 20 kV o numerze ruchowym L-755  

b) należy zachować zagospodarowanie terenu 

wzdłuż przebiegu istniejącej dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej linii kablowej 20 kV 

w pasie o szerokości gwarantującej bezpieczną 

i zgodną z prawem jej eksploatację. Szerokość 

strefy ochronnej powinna być zgodna z obo-

wiązującymi przepisami.  

c) dla istniejącej dystrybucyjnej elektroenerge-

tycznej linii kablowej 20 kV określa się pas 

technologiczny wzdłuż jej przebiegu o szeroko-

ści 1 m liczonej w poziomie od jej osi. W pasie 

technologicznym nie dopuszcza się zmiany ist-

niejącego zagospodarowania i przeznaczenia te-

renu, między innymi pod zabudowę przemy-

słową.  

d) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 

zagospodarowania terenu z istniejąca dystrybu-

cyjną elektroenergetyczną linią kablową 20 kV 

należy przewidzieć sposób usunięcia kolizji. 

Przebudowa wyżej wymienionych linii będzie 

możliwa po uzyskaniu od zarządcy sieci wa-

runków na przebudowę tych linii i zawarciu 

stosownej umowy o usuniecie kolizji,  

e) ustala się obowiązek zachowania normatyw-

nych odległości zabudowy od istniejącej dys-

trybucyjnej elektroenergetycznej linii kablowej 

20 kV,  

f) zarządca sieci przewiduje prowadzenie prac 

remontowych i modernizacyjnych istniejącej 

dystrybucyjnej elektroenergetycznej linii ka-

blowej 20 kV o numerze ruchowym l-755. Do-

puszcza się modernizację, rozbudowę i odbu-

dowę istniejącej dystrybucyjnej elektroenerge-

tycznej linii kablowej 20 kV w zakresie zabez-

pieczającym potrzebę zaopatrzenia w energię 

elektryczną planowanych kierunków rozwoju 

gminy,  

g) ustala się możliwość modernizacji, odbudowy, 

rozbudowy istniejących i budowy nowych 

fragmentów elektroenergetycznej sieci dystry-

bucyjnej: elektroenergetycznych linii napo-

wietrznych, napowietrzno-kablowych i kablo-

wych 20 kV i 0,4 kV oraz napowietrznych, 

wnętrzowych i wbudowanych stacji transforma-

torowych 20/0,4 kV,  

h) linia zabudowy nie dotyczy budynków elektro-

energetycznych stacji transformatorowych. Do-

puszcza się ich usytuowanie w odległości do 

1,5 m od granic działki. Stacje słupowe nie 

wymagają wydzielania działek,  
i) projektowane oraz modernizowane sieci elek-

troenergetyczne prowadzić wzdłuż układów 
komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostęp-
nych dla prowadzenia sieci infrastruktury tech-
nicznej. Dopuszcza się odstępstwo od wyżej 
wymienionej zasady po uzgodnieniu z właści-
cielem terenu i zarządcą sieci,  

j) zasilanie projektowanego zainwestowania w 
energię elektryczną z istniejących lub z projek-
towanych sieci elektroenergetycznych i stacji 
transformatorowych na warunkach określonych 
przez właściciela sieci.  

6) w zakresie gospodarki odpadami – stałe odpady 
bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych 
pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych przy 
posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego 
wywozu na zorganizowane składowisko odpadów.  
a) wprowadza się obowiązek usuwania odpadów:  

− komunalnych w ramach gminnego systemu 
gromadzenia i usuwania nieczystości,  

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

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urządze-
nia i użytkowania terenów  

1. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia 
się dotychczasowe użytkowanie terenów.  

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miej-
scowego.  

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

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wy-
dzielanych działek:  
1) w zabudowie oznaczonej symbolem P = 2000 m

2
,  

3. Minimalny kąt nachylenia granic wydziela-
nych działek w stosunku do pasa drogowego – 60 
stopni.  

4. Pod obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej oraz w celu wytyczenia dróg, ciągów pieszych 
oraz miejsc postojowych dopuszcza się na obszarze 
zmiany planu wydzielanie działek o wielkościach i na 
warunkach wynikających z przepisów odrębnych.  

Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów 

§ 14. P/1-P/4 – przeznaczenie podstawowe – te-
reny działalności produkcyjnej, baz, składów, maga-
zynów, usług.  

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

ny działalności produkcyjnej, baz, składów, maga-

zyny oraz usługi,  

2) dopuszcza się lokalizację:  
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a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrze-

wień,  

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicz-

nej, miejsc parkingowych,  

c) mieszkań towarzyszących jedynie dla zarządcy 

lub właścicieli obiektów,  

d) elementów reklamowych i informacyjnych,  

e) usług komercyjnych,  

f) dróg wewnętrznych i urządzeń komunikacji,  

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

ustala się:  

1) wysokość przebudowywanych i nowych obiektów 

produkcyjnych, produkcyjno-usługowych i maga-

zynowych powinna być dostosowana do wymo-

gów techniczno-technologicznych, lecz nie może 

być wyższa niż 25 m licząc od poziomu terenu do 

najwyższego elementu dachu,  

2) dachy obiektów produkcyjnych, produkcyjno- 

usługowych i magazynowych winny być dostoso-

wane do wymogów technicznych i technologicz-

nych, dopuszcza się zastosowanie dachów jedno-

spadowych,  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-

czeniami na rysunku zmiany planu, w następują-

cych odległościach:  

a) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L,  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna 

przekroczyć 70% powierzchni działki,  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 

powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki,  

6) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie 

własności, w ramach przeznaczenia podstawowe-

go, miejsc postojowych dla samochodów użyt-

kowników stałych i przebywających okresowo 

w ilości określonej w § 10 ust. 2,  

7) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki 

wprowadza się następujące zasady:  

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów 

ogrodzeniowych,  

8) minimalna szerokość frontu działki powinna wy-

nosić: 20 m,  

9) minimalna powierzchnia działki nie może być 

mniejsza niż 2000 m
2
. 

 

 

  

§ 15. Teren dróg lokalnych, oznaczonych na ry-

sunku zmiany planu symbolem KDL/1- KDL/5,  

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią drogi 

lokalne klasy L, w części będące poszerzeniem ist-

niejących już dróg klasy lokalnej,  

2) dopuszcza się lokalizację:  

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek ro-

werowych,  

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,  

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala się:  

1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgranicza-

jących − 15 m w przekroju drogowym, 12 m w 

przekroju ulicznym (w obszarze historycznie 

ukształtowanej zabudowy dopuszcza się pozosta-

wienie jej przebiegu w istniejących liniach rozgra-

niczających),  

2) skrzyżowania drogi lokalnej z innymi drogami na 

warunkach określonych przez zarządcę drogi,  

3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicznej 

na warunkach określonych przez zarządców sieci,  

3. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost natęże-

nia ruchu wymagać będzie przebudowy wraz ze 

skrzyżowaniami na koszt inwestora lub wnioskodaw-

cy i na warunkach określonych przez zarządcę drogi 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 16. Stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.  

1. Ustala się stawkę procentową w stosunku do 

wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym 

planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uisz-

czanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku 

ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia 

niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysoko-

ści 30%.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 17. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Gromadka.  

§ 18. 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 

upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy:  

Krzysztof Król 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/ 

/107/11 Rady Gminy Gromadka  

z dnia 22 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/ 

/107/11 Rady Gminy Gromadka  

z dnia 22 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/ 

/107/11 Rady Gminy Gromadka  

z dnia 22 grudnia 2011 r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE,  

INWESTYCJI Z ZAKRESU 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 zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Gro-

madka rozstrzyga, co następuje: 

1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części ob-

rębów Osła i Różyniec, gmina Gromadka, nie przewiduje się inwestycji stanowiących zadania własne gminy; 

wszelkie inne koszty i korzyści i ich realizacja określone zostały w prognozie skutków finansowych uchwalenia 

niniejszej zmiany planu. 
 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/ 

/107/11 Rady Gminy Gromadka  

z dnia 22 grudnia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG  

NA PODSTAWIE ART. 20 UST. 1 WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO 

WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO W CZĘŚCI OBRĘBÓW OSŁA I RÓŻYNIEC, GMINA GROMADKA 

 

Do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Osła i Różyniec, 

gmina Gromadka nie została złożona żadna uwaga.  

W związku z powyższym, ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu 

podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Gromadka nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających  

z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  

z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).  
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