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UCHWAŁA NR X/74/11 
 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni piaskowca „Rakowiczki” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr XXXI/238/09 Rady Miej-
skiej Gminy Lwówek Ņląski z dnia 28 maja 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla kopalni piaskowca „Rakowiczki”, po stwier-
dzeniu zgodnoņci ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i Miasta Lwówek Ņląski przyjętym uchwałą nr X/ 
/71/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Rada Miejska 
w Lwówku Ņląskim uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla kopalni piaskowca 
„Rakowiczki”. 

2. Granicę obszaru objętego planem miejsco-
wym oznaczono w załączniku graficznym nr 1 sta-
nowiącym integralną częņć niniejszej uchwały. 

3. Integralną częņcią miejscowego planu za-
gospodarowania są następujące załączniki: 
1) załącznik graficzny nr 1 − rysunek planu – skala 

1 : 1000; 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego; 

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej. 

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

1) planie − naleŊy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego,  
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) przepisach odrębnych − naleŊy przez to rozu-
mieć aktualne przepisy ustaw wraz aktami 
wykonawczymi, a takŊe ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, prawodawstwo organizacji 
i organów międzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest członkiem, oraz prawo 
Unii Europejskiej obowiązujące w regulowa-
nej dziedzinie; 

3) terenie − naleŊy przez to rozumieć obszar 
o okreņlonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem; 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu − naleŊy 
przez to rozumieć przeznaczenie będące do-

minującą formą wykorzystania terenu oraz 
obiektów z nim związanych; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu − naleŊy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niŊ pod-
stawowe, które uzupełnia lub wzbogaca prze-
znaczenie podstawowe i nie występuje samo-
dzielnie na danym terenie; 

6) przeznaczeniu równorzędnym terenu – naleŊy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia tere-
nu uzupełniające przeznaczenie podstawowe 
w dowolnych proporcjach lub będące za-
miennym sposobem zagospodarowania tere-
nu oraz obiektów z nim związanych; 

7) usługach − naleŊy przez to rozumieć funkcje 
terenów i obiektów w dziedzinach: handlu, 
gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, 
kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi 
komunikacji naprawy i obsługi pojazdów me-
chanicznych (z wykluczeniem stacji paliw), in-
stytucji finansowych i ubezpieczeniowych, 
siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodo-
wych i gospodarczych, jednostek projekto-
wych i consultingowych, instytucji gospodar-
czych, ņrodków masowej komunikacji i łącz-
noņci oraz innych, których powyŊsze grupy nie 
dotyczą bezpoņrednio lub poņrednio, a mają 
charakter usługi i obsługi; 

8) usługach nieuciąŊliwych − naleŊy przez to ro-
zumieć usługi niezaliczane do rodzajów przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko lub przedsięwzięć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko; 

9) wskaňniku zabudowy działki – naleŊy przez to 
rozumieć procent powierzchni działki zabu-
dowany przez budynki; 

10) wskaňniku intensywnoņci zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni cał-
kowitej kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych w obrębie działki do po-
wierzchni tej działki; 

11) wskaňniku powierzchni biologicznie czynnej – 
naleŊy przez to rozumieć udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej 
powierzchni działki budowlanej; 

12) urządzeniach towarzyszących – naleŊy przez to 
rozumieć urządzenia niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania obiektów budowlanych 
lub stanowiących wyposaŊenie terenu, takie 
jak sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, tereny wód ņródlądowych, dojņcia 
i dojazdy, place manewrowe i postojowe oraz 
obiekty małej architektury; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy − naleŊy 
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-
ków i budowli naziemnych niebędących li-
niami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia tere-
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nu, obiektami lub urządzeniami infrastruktury 
technicznej lub urządzeniami terenowymi ko-
munikacji; ustalone nieprzekraczalne linie za-
budowy mogą być przekraczane przez schody, 
zadaszenia, wiatrołapy, gzymsy, balkony i in-
ne elementy elewacji budynku, na odległoņć 
nie większą niŊ 2 m, pod warunkiem zacho-
wania przepisów odrębnych dotyczących pasa 
drogi. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku 
planu są: 
1) granica obszaru objętego planem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające 
symbole literowe i numery, wyróŊniające je 
spoņród innych terenów; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) strefa „OW” obserwacji archeologicznej. 

2. Pozostałe ustalenia rysunku planu niewy-
mienione w ust. 1 są informacyjne, sugerujące 
okreņlone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne, 
nie stanowią obowiązujących ustaleń planu. 

§ 4. W planie nie okreņla się granic i sposo-
bów zagospodarowania terenów zagroŊonych 
osuwaniem się mas ziemnych ze względu na brak 
występowania takich terenów. 

DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 1 

Przeznaczenie i zasady  
zagospodarowania terenów 

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
od 1MN do 4MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego do-

puszcza się realizowanie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie wolno stojącej 
lub bliňniaczej; 

3) przeznaczenie równorzędne: tereny zabudowy 
zagrodowej; 

4) przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi nieuciąŊliwe, 
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktu-
ra techniczna oraz obiekty gospodarcze 
i garaŊowe, 

c) zieleń urządzona; 
5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
a) na terenie oznaczonym symbolem 1MN za-

kazuje się lokalizowania nowych budynków, 
b) wysokoņć zabudowy nie moŊe przekroczyć 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym podda-
sze uŊytkowe, lecz nie więcej niŊ 12 m do ka-
lenicy dachu, 

c) ustala się maksymalny wskaňnik zabudowy 
działki: 60%, 

d) ustala się maksymalny wskaňnik intensyw-
noņci zabudowy: 0,6, 

e) ustala się minimalny wskaňnik powierzchni 
biologicznie czynnej działki: 30%, 

f) dachy strome, dwu- lub czterospadowe, na-
czółkowe, w układzie symetrycznym, o spad-
kach połaci dachowych zawartych między 
40−55 stopni, lub mansardowe, kryte da-
chówką ceramiczną lub cementową, mate-
riałami dachówkopodobnymi w odcieniu na-
turalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub 
syntetycznym w odcieniu szaroņci, 

g) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe, 
h) wysokoņć zabudowy przeznaczenia uzupeł-

niającego nie moŊe przekroczyć 1 kondygna-
cji, nie więcej niŊ 4 m do okapu lub górnej 
najwyŊszej krawędzi elewacji, 

i) dla budynków garaŊowych i gospodarczych 
dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o ką-
cie nachylenia dachu do 30 stopni lub zgod-
ne z ustaloną geometrią dachu na terenie; 

6) dla zabudowy istniejącej niespełniającej ustalo-
nych warunków dopuszcza się remonty i prze-
budowy zgodnie z powyŊszymi warunkami lub 
z zachowaniem istniejących parametrów i 
wskaňników kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu; 

7) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewi-
dencji zabytków obowiązują ustalenia z Roz-
działu 6 §10; 

8) dla terenów w granicach obszarów zalewanych 
wodami powodziowymi Q1% i Q10% ustala się 
zakaz lokalizowania nowej zabudowy do czasu 
zrealizowania projektowanych wałów przeciw-
powodziowych. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1PG 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny po-

wierzchniowej eksploatacji; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktu-
ra techniczna, 

b) działalnoņć przeróbcza surowca pozyskane-
go ze złoŊa, 

c) zieleń urządzona, izolacyjna; 
3) działalnoņć wydobywczą naleŊy prowadzić 

zgodnie z wydanymi, wymaganymi obowiązu-
jącymi przepisami prawa w tym zakresie, decy-
zjami administracyjnymi, a takŊe z obowiązują-
cymi przepisami w zakresie ochrony ņrodowi-
ska oraz gospodarki zasobami złóŊ kopalin; 

4) w ramach prowadzonej działalnoņci wydobyw-
czej i przeróbczej naleŊy zapobiegać szkodli-
wemu oddziaływaniu eksploatacji na ņrodowi-
sko i usuwać ewentualne jego skutki; 

5) uciąŊliwoņci wynikające z technologii prowa-
dzonej eksploatacji złoŊa oraz przeróbki pozy-
skanego surowca, mogące zagraŊać zdrowiu 
i Ŋyciu ludzi, nie mogą przekraczać standardów 
jakoņci ņrodowiska (hałas, wibracje, zanieczysz-
czenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami, 
oddziaływanie komunikacji) równoczeņnie poza 
granicami terenu górniczego i poza terenem, do 
którego inwestor ma tytuł prawny – zarówno 
w porze dziennej, jak i nocnej; 

6) w przypadku przekroczenia standardów jako-
ņci ņrodowiska (hałas, wibracje, zanieczysz-
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czenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami, 
oddziaływanie komunikacji) równoczeņnie po-
za granicami terenu górniczego i poza tere-
nem, do którego inwestor ma tytuł prawny, 
ustala się obowiązek zastosowania ņrodków 
technicznych (zabezpieczeń) zmniejszających 
uciąŊliwoņci wywołane eksploatacją do po-
ziomu okreņlonego w przepisach odrębnych; 

7) nadkład, humus oraz masy ziemne i skalne 
przemieszczane w związku z wydobywaniem 
kopaliny ze złoŊa oraz jej przeróbką naleŊy lo-
kować na terenie oznaczonym symbolem 1PG 
lub tymczasowo w miejscach składowania 
nadkładu oznaczonych na rysunku planu, 
a następnie wykorzystać w trakcie rekultywacji 
terenu; 

8) dopuszcza się lokalizowanie mobilnego zakła-
du przeróbczego; 

9) rekultywację terenów zdewastowanych dzia-
łalnoņcią górniczą naleŊy prowadzić w kierun-
ku okreņlonym jako przygotowanie terenów 
pod tereny rekreacyjne lub tereny rolne 
i leņne; szczegółowe ustalenia kierunku rekul-
tywacji, jak i sposób jej przeprowadzenia, 
okreņlone zostaną w prawomocnej decyzji 
administracyjnej w oparciu o odpowiedni pro-
jekt rekultywacji dla terenów zdewastowanych 
działalnoņcią górniczą; 

10) ustala się odprowadzanie wód opadowych 
z terenu wyrobiska eksploatacyjnego, wcho-
dzących w skład odprowadzanych wód kopal-
nianych oraz samych wód kopalnianych w 
sposób zgodny przepisami odrębnymi; 

11) eksploatacja musi być prowadzona w taki 
sposób, aby były zapewnione warunki dojaz-
du i podłączenia do infrastruktury, wynikające 
z przepisów odrębnych; 

12) ustala się obsługę komunikacyjną terenu eks-
ploatacji drogą lokalną oznaczoną symbolem 
1KD(L), na warunkach okreņlonych przez za-
rządcę drogi; 

13) transport surowca pozyskanego ze złoŊa nie 
moŊe powodować przekroczenia standardów 
jakoņci ņrodowiska na terenach zabudowy 
mieszkaniowej. 
3. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1R 

do 9R ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny rolnicze; 
2) przeznaczenie uzupełniające – tereny wód po-

wierzchniowych ņródlądowych; 
3) dopuszcza się: 

a) jako tymczasowe uŊytkowanie terenu: skła-
dowanie nadkładu w miejscach wskazanych 
na rysunku planu do czasu zakończenia eks-
ploatacji i przeprowadzenia rekultywacji te-
renu, 

b) istniejące i nowo wydzielane drogi gospo-
darcze transportu rolnego o szerokoņci  
5−8 m, 

c) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rębnymi oraz prowadzenie utwardzonych 
dróg dojazdowych (gospodarczych), 

d) lokalizację zbiorników i cieków wodnych, 
których realizacja nie wpłynie niekorzystnie 

na stosunki gruntowo-wodne obszarów 
przyległych, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych, 

f) zalądowanie istniejącego koryta rzeki Bóbr; 
4) ustala się zakaz lokalizowania budynków. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 10R 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze; 
2) dopuszcza się: 

a) jako tymczasowe uŊytkowanie terenu: składo-
wanie nadkładu w miejscach wskazanych na 
rysunku planu do czasu zakończenia eksplo-
atacji i przeprowadzenia rekultywacji terenu, 

b) istniejące i nowo wydzielane drogi gospo-
darcze transportu rolnego o szerokoņci  
5−8 m, 

c) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rębnymi oraz prowadzenie utwardzonych 
dróg dojazdowych (gospodarczych), 

d) lokalizację zbiorników i cieków wodnych, 
których realizacja nie wpłynie niekorzystnie 
na stosunki gruntowo-wodne obszarów 
przyległych, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych, 

f) w ramach dopuszczonych dolesień gospo-
darkę leņną naleŊy prowadzić zgodnie z wy-
mogami ochrony ņrodowiska oraz w oparciu 
o plany urządzania lasów; 

3) ustala się zakaz lokalizowania budynków. 
5. Dla terenów oznaczonych symbolami od 

1ZL do 10ZL ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - lasy; 
2) gospodarkę leņną naleŊy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony ņrodowiska oraz w opar-
ciu o plany urządzania lasów. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 6. 1. Zakazuje się lokalizacji obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaŊowej powyŊej 
2000 m2. 

2. Zakazuje się realizacji dachów o połaciach 
przesuniętych względem siebie w pionie kalenicy. 

3. Dopuszcza się stosowanie naczółków, lu-
karn, okien dachowych, zadaszeń drzwi wejņcio-
wych o dowolnych spadkach połaci dachu. 

4. Dopuszcza się remonty, przebudowę bu-
dynków istniejących w dniu wejņcia w Ŋycie planu, 
w tym zlokalizowanych w odległoņci mniejszej niŊ 
4 m od granicy działki oraz w granicach działek. 

5. Dopuszcza się lokalizowanie garaŊy lub 
obiektów gospodarczych na granicach działek, 
jeŊeli na działce sąsiedniej równieŊ zlokalizowany 
jest garaŊ na granicy działki. 

6. Dla budynków istniejących niespełniających 
ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy dopusz-
cza się ich remonty, nadbudowy, rozbudowy 
z zakazem zbliŊania się bryłą budynku do drogi, 
rozbudowy budynku w terenie poza ustaloną nie-
przekraczalną linią zabudowy. 
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7. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 3 

Wymagania wynikające z potrzeb  
kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 7. 1. Jako tereny przestrzeni publicznej usta-
la się tereny dróg publicznych oraz tereny przyle-
głe do dróg publicznych pomiędzy linią rozgrani-
czającą drogi a ustaloną nieprzekraczalną linią 
zabudowy. 

2. W zakresie lokalizowania noņników rekla-
mowych ustala się: 
1) zakaz lokalizowania noņników reklamowych 

w liniach rozgraniczających dróg za wyjątkiem 
tablic informacji turystycznej; 

2) na terenach poza liniami rozgraniczającymi 
dróg: 
a) zakazuje się lokalizowania wolno stojących 

noņników reklamowych, 
b) dopuszcza się lokalizowanie na elewacjach 

budynków wyłącznie szyldów i reklam zwią-
zanych z działalnoņcią prowadzoną w bu-
dynku, o powierzchni tablicy nie większej niŊ 
4 m2. 

3. WzdłuŊ linii rozgraniczających terenów dróg 
publicznych dopuszcza się lokalizację ogrodzeń 
przy zachowaniu następujących warunków: 
1) odcinki ciągów ogrodzeń pomiędzy skrzyŊowa-

niami wzdłuŊ dróg publicznych winny się cha-
rakteryzować jednakową wysokoņcią lub wza-
jemnie dostosowanymi wysokoņciami ogro-
dzeń poszczególnych posesji; 

2) maksymalna wysokoņć ogrodzenia nie powinna 
przekraczać 2,1 m. 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu układu komunikacyjnego 

§ 8. 1. 1KD(Z) – tereny dróg publicznych klasy 
zbiorczej (powiatowa nr 2499D): 
1) ustala się szerokoņć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 
2) droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu – 

dwukierunkowa; 
3) dopuszcza się lokalizację chodników, ņcieŊek 

rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci 
infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi 
komunikacji zbiorowej, za zgodą zarządcy drogi; 

4) dopuszcza się bezpoņrednie zjazdy na drogę za 
zgodą zarządcy drogi. 

2. 1KD(L) – tereny dróg publicznych klasy lo-
kalnej (powiatowa nr 2515D): 
1) ustala się szerokoņć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 
2) droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu – 

dwukierunkowa; 
3) dopuszcza się lokalizację chodników, ņcieŊek 

rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci 
infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi 
komunikacji zbiorowej, za zgodą zarządcy drogi; 

4) sposób obsługi komunikacyjnej terenu 1PG 
naleŊy uzgodnić z zarządcą drogi; 

5) dopuszcza się bezpoņrednie zjazdy na drogę za 
zgodą zarządcy drogi. 

3. 1KD(D) – tereny dróg publicznych klasy do-
jazdowej (gminna): 
1) ustala się szerokoņć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 
2) dopuszcza się lokalizację chodników, ņcieŊek 

rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci 
infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi 
komunikacji zbiorowej, za zgodą zarządcy drogi; 

3) sposób obsługi komunikacyjnej terenu 1PG 
naleŊy uzgodnić z zarządcą drogi; 

4) dopuszcza się bezpoņrednie zjazdy na drogę za 
zgodą zarządcy drogi. 

4. Do czasu realizacji projektowanych odcin-
ków dróg lub poszerzenia do docelowych parame-
trów istniejących dróg dopuszcza się dotychcza-
sowy sposób zagospodarowania terenów, bez 
moŊliwoņci wprowadzania trwałych obiektów bu-
dowlanych oraz realizacji nowych ogrodzeń, 
uniemoŊliwiających docelową realizację ustaleń 
planu. 

5. Remonty, przebudowę dróg i sieci infra-
struktury technicznej moŊna prowadzić w istnieją-
cych granicach własnoņci lub etapami w liniach 
rozgraniczających wyznaczonych na rysunku pla-
nu. 

6. Dopuszcza się etapową realizację poszerzeń 
dróg do ustalonych linii rozgraniczających. 

7. Ustala się następującą minimalną liczbę 
miejsc postojowych dla: 
1) lokali mieszkalnych – 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie; 
2) obiektów handlowych − 1 miejsce postojowe na 

100 m2 powierzchni uŊytkowej; 
3) restauracji, kawiarni −1 miejsce postojowe na 

50 m2 powierzchni uŊytkowej; 
4) usług oņwiaty i zdrowia − 1 miejsce postojowe 

na 10 zatrudnionych; 
5) innych obiektów usługowych − 1 miejsce posto-

jowe na 200 m2 powierzchni uŊytkowej; 
6) obiektów produkcyjnych i wydobywczych − 

1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych. 

Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 

§ 9. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-
renu w infrastrukturę techniczną: 
1) wszystkie liniowe elementy infrastruktury tech-

nicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
poza przyłączami do poszczególnych obiektów, 
mogą przebiegać w liniach rozgraniczających 
dróg oraz w liniach rozgraniczających innych 
przestrzeni publicznych − za zgodą ich zarząd-
ców; dopuszcza się przeprowadzenie sieci infra-
struktury technicznej poza układem dróg 
z zachowaniem ustaleń przepisów odrębnych 
obowiązujących przy projektowaniu tych sieci; 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadza-
nie ņcieków oraz zmiany lokalizacji urządzeń 
technicznych na terenie objętym planem wy-
magają uzyskania warunków technicznych od 
właņciwych administratorów sieci, formalnego 
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ustalenia zasad dostępnoņci sieci w sytuacjach 
awaryjnych lub w celu jej remontu. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się 
zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, 
przeciwpoŊarowych i grzewczych z istniejącej i 
nowo projektowanej sieci wodociągowej, dopusz-
cza się zaopatrzenie w wodę ze studni indywidual-
nych. 

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia 
ņcieków bytowych, komunalnych, przemysłowych: 
1) dopuszcza się rozbudowę systemu kanalizacji 

sanitarnej, odprowadzającej ņcieki do oczysz-
czalni gminnej, dopuszcza się odprowadzanie 
ņcieków do indywidualnych oczyszczalni; 

2) ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczo-
nych ņcieków do gruntu, cieków powierzchnio-
wych oraz wód podziemnych; 

3) dla budynków, które z powodów technicznych 
lub ekonomicznych nie mogą być obsługiwane 
przez sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
budowę szczelnych bezodpływowych zbiorni-
ków lub oczyszczalni przydomowych. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) ustala się budowę systemu odprowadzenia 

wód opadowych; 
2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 

do dołów chłonnych lub zbiorników na wła-
snym terenie; 

3) w projektowaniu zainwestowania naleŊy 
uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne 
i zapewnić ich prawidłowe uŊytkowanie. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza 
się budowę sieci dystrybucyjnej gazowej. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
1) dla nowych obiektów ustala się stosowanie ni-

skoemisyjnych ňródeł ciepła – energii elektrycz-
nej, gazu, oleju opałowego lub innych niekon-
wencjonalnych ňródeł energii cieplnej, a takŊe 
nowoczesnych wysokosprawnych ňródeł energii 
opalanych paliwem stałym lub zaopatrzenie w 
ciepło z lokalnych grupowych kotłowni; 

2) dla istniejących obiektów dopuszcza się stoso-
wanie dotychczasowych ňródeł ciepła; 

3) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci cie-
płowniczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się: 
1) utrzymanie istniejących stacji transformatoro-

wych, z dopuszczeniem moŊliwoņci ich remontu 
lub likwidacji; zakazuje się likwidacji obiektów 
o walorach zabytkowych wybudowanych przed 
rokiem 1945; 

2) dopuszcza się lokalizowanie stacji transforma-
torowych, z zachowaniem warunków technicz-
nych wydanych przez zarządcę sieci energe-
tycznej; 

3) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktu-
ry elektroenergetycznej dla celów eksploatacyj-
nych i modernizacyjnych; 

4) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej 
kablowej lub napowietrznej wraz z niezbędnymi 
urządzeniami technicznymi dla zasilania tere-
nów nowego zainwestowania według technicz-
nych warunków przyłączenia, z zachowaniem 
normatywnych odległoņci od budynków i od 

innych sieci infrastruktury podziemnej, okreņlo-
nych w przepisach odrębnych. 

8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomuni-
kacyjną ustala się: 
1) rozbudowę linii kablowych telekomunikacyj-

nych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci; 

2) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoņci publicznej, zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów: 
1) ustala się obowiązek gromadzenia stałych od-

padów komunalnych w szczelnych pojemnikach 
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapew-
nieniu ich systematycznego wywozu na skła-
dowisko odpadów komunalnych; 

2) odpady sektora gospodarczego mają być gro-
madzone i transportowane zgodnie z uwarun-
kowaniami techniczno-prawnymi okreņlonymi 
w przepisach odrębnych do najbliŊszych wła-
ņciwych dla danego rodzaju odpadów instalacji 
odzysku i unieszkodliwiania przez uprawnione 
firmy działające w tym zakresie. 

Rozdział 6 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego, zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10. 1. Ustala się ochronę konserwatorską 
obszarów w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej. 

2. Ustala się ochronę konserwatorską innych 
zabytków nieruchomych znajdujących się w gmin-
nej ewidencji zabytków. 

3. Inne zabytki nieruchome, znajdujące się 
w gminnej ewidencji zabytków, wskazane na ry-
sunku planu, których lista podlega aktualizacji 
zgodnie z przepisami odrębnymi: 
1) Rakowice Małe, bud. mieszk.-gosp., nr 36, 

mur./szach., 3 ćw. XIX w (stolarka, lukarna); 
2) Rakowice Małe, bud. mieszk. nr 39, mur., 3 ćw. 

XIX w. (stolarka okien I drzwi); 
3) Rakowice Małe, bud. mieszk. nr 43, mur., kon. 

XIX w. (gzyms, stolarka okien i drzwi). 
4. Dla innych zabytków nieruchomych, znajdu-

jących się w gminnej ewidencji zabytków ustala 
się: 
1) obowiązek zachowania budynków i obiektów 

w niezmienionej formie, w tym geometrii i 
kształtu dachów, detali architektonicznych, kon-
strukcji ņcian zewnętrznych; 

2) dopuszcza się adaptację budynków do potrzeb 
poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym 
budowę ramp i poszerzenie otworów wejņcio-
wych; 

3) w przypadku prowadzenia prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku obowiązuje: 
a) stosowanie materiałów budowlanych zgod-

nych z pierwotnie uŊytymi lub wizualnie do 
nich zbliŊonymi, w tym dachówki ceramicz-
nej do pokrycia dachu, 

b) stosowanie kolorystyki harmonizującej z 
otoczeniem oraz historycznym charakterem 
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obiektu, zbliŊonej do kolorystyki tradycyj-
nych materiałów budowlanych, takich jak 
drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzy-
skiwanych z naturalnych pigmentów, 

c) zachowanie architektury elewacji, w tym jej 
kompozycji, 

d) zachowanie jednolitej formy i kolorystyki 
stolarki okien i drzwi zewnętrznych – do-
puszcza się wymianę stolarki pod warun-
kiem zachowania pierwotnych wielkoņci 
otworów okiennych i drzwiowych oraz ich 
podziałów, z zastrzeŊeniem pkt 2; 

4) decyzja o rozbiórce budynku ujętego w gminnej 
ewidencji zabytków moŊe być uzaleŊniona od 
wczeņniejszego wykonania karty ewidencyjnej 
obiektu zgodnie z instrukcją Krajowego Oņrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, 
której jeden egzemplarz naleŊy przekazać do ar-
chiwum konserwatorskiego w Jeleniej Górze. 
Podjecie decyzji o wyburzeniu uzaleŊnia się do-
datkowo od pozytywnej opinii ekspertyzy bu-
dowlanej opracowanej przez rzeczoznawcę bu-
dowlanego oraz od potrzeby odbudowy budyn-
ku zachowując bryłę zewnętrzną, kształt dachu, 
konstrukcję, elementy detalu architektoniczne-
go i wystroju elewacji. Dopuszcza się równieŊ 
w porozumieniu z konserwatorem zabytków 
budowę nowego budynku, zachowując charak-
ter budynku historycznego, wykorzystując jego 
niektóre rozwiązania architektoniczne, kon-
strukcję i wystrój elewacji. 

5. W granicach strefy obserwacji archeolo-
gicznej „OW” dla wszelkich zamierzeń inwestycyj-
nych związanych z pracami ziemnymi budowla-
nymi obowiązuje uzyskanie zakresu i rodzaju nie-
zbędnych badań archeologicznych zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. 

6. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej i wymagają zgłoszenia do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków lub administracji lokalnej. 
Ratownicze badania archeologiczne prowadzi się 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 7 

Zasady ochrony środowiska, przyrody  
oraz sposoby zagospodarowania terenów  

lub obiektów podlegających ochronie  
na podstawie odrębnych przepisów 

§ 11. 1. Cały obszar objęty planem znajduje się 
na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 317 „Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec”, 
na którym zakazuje się: 
1) budowy składowisk i wylewisk odpadów ko-

munalnych i przemysłowych; 
2) lokalizacji i eksploatacji ferm hodowlanych sto-

sujących technologie szczególnie uciąŊliwe dla 
ņrodowiska; 

3) innej działalnoņci gospodarczej mogącej spo-
wodować trwałe zanieczyszczenie gruntów 
i wód powierzchniowych oraz podziemnych. 

2. W obszarze planu występują obszary zale-
wane wodami powodziowymi Q1% i Q10%, w 
granicach których ustala się: 

1) zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko (mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko lub mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko, dla których sporządzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
jest obowiązkowe lub moŊe być stwierdzone do 
wykonania przez organ właņciwy do wydania 
decyzji o ņrodowiskowych uwarunkowaniach, 
zgodnie z przepisami odrębnymi), za wyjątkiem 
sieci infrastruktury technicznej z niezbędnymi 
urządzeniami; 

2) do czasu realizacji systemu zabezpieczeń prze-
ciwpowodziowych obowiązuje całkowity zakaz 
zabudowy. 

3. Dopuszcza się budowę systemu zabezpie-
czeń przeciwpowodziowych w postaci wałów, 
ņcian, jazów. 

4. W strefie rozrzutu odłamków skalnych 
obowiązuje zakaz zabudowy. 

5. Okreņla się dopuszczalne poziomy hałasu: 
dla terenów oznaczonych symbolami MN obowią-
zują standardy akustyczne jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej okreņlone w przepi-
sach odrębnych. 

6. W obszarze planu lub w jego sąsiedztwie 
występują tereny i obszary górnicze „Rakowiczki I” 
oraz „Rakowice – Zbiornik I: Pole Północne”. 

Rozdział 8 

Zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

§ 12. 1. Ustala się minimalne szerokoņci frontu 
działki budowlanej (mierzone w linii usytuowania 
budynku): w terenach oznaczonych symbolami 
MN: w terenach oznaczonych symbolami  
MN = 20 m. 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek budowlanych: w terenach 
oznaczonych symbolami MN: 
a) dla zabudowy wolnostojącej = 800m2, 
b) dla zabudowy bliňniaczej = 600 m2. 

3. Dopuszcza się wydzielanie działek o para-
metrach mniejszych niŊ wymienione w ust. 1 i 2 na 
cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, na 
cele publiczne oraz w przypadku regulacji sytuacji 
prawno-własnoņciowej nieruchomoņci. 

Rozdział 9 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

§ 13. Ustala się zakaz lokalizowania elektrowni 
wiatrowych na całym obszarze planu. 

Rozdział 10 

Opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 14. Ustala się 30% stawkę w stosunku do 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci objętych niniej-
szym planem, słuŊącą naliczeniu jednorazowej 
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opłaty uiszczanej przez właņcicieli nieruchomoņci 
w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, 
w którym ustalenia niniejszego planu stały się 
obowiązujące. 

DZIAŁ III 

Ustalenia końcowe 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Ņląski. 

§ 16. Niniejsza uchwała wchodzi w Ŋycie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoņląskiego. 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady: 
Justyna Wrzesińska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr X/74/11 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr X/74/11 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

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

ZłoŊoną uwagę przez Panią Katarzynę Sawicz do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla kopalni piaskowca „Rakowiczki”, dotyczącą przeznaczenia działek nr 68/1 i 68/2  
na cele mieszkaniowe – uwzględnia się. 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/74/11 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 
Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać się w oparciu o wszelkie moŊliwe ňródła pozy-

skania funduszy na ten cel, ņrodków własnych gminy, opłat adiacenckich oraz partycypacji inwestorów 
indywidualnych. 

Infrastruktura techniczna związana bezpoņrednio z eksploatacją kruszywa będzie realizowana  
na koszt inwestora. 
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UCHWAŁA NR X/75/11 
 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Płóczki Górne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr XXXI/256/09 Rady Miej-
skiej Gminy Lwówek Ņląski z dnia 28 maja 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla częņci obrębu Płóczki Górne, po stwierdzeniu 
zgodnoņci ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Lwówek Ņląski przyjętym uchwałą nr X/71/11 
z dnia 28 czerwca 2011 r., Rada Miejska w Lwówku 
Ņląskim uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla częņci obrębu 
Płóczki Górne obejmujący działki o numerach ewi-
dencyjnych 614/1, 614/2 i 620. 


