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UCHWAŁA NR XL/409/09 
 RADY GMINY MIĘKINIA 

 z dnia 25 września 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XV/137/ 
/2007 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 września 
2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia, po 
stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Miękinia, 

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE  

Rozdział I 

Zakres obowiązywania planu  

 § 1.  1. Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie 
Miękinia zwana dalej planem, dokonywana jest  
w granicach przedstawionych na rysunku planu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 2. Załącznikami do uchwały są:  
1)  rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1, 
2)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, 

stanowiące załącznik nr 2, 
3)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące 
załącznik nr 3. 

 3.W planie nie określa się:  
1)  zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze 

względu na ich brak, 
2)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, 
3)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi ze względu na brak wystę-
powania takich terenów, 

4)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów, ze 
względu na brak takiej potrzeby 

 § 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  

1)  uchwała – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Miękinia,  

2)  rysunek planu miejscowego – graficzny zapis 
planu przedstawiony na mapie zasadniczej  
w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, 

3)  linia rozgraniczająca − linia oddzielająca po-
szczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania 

4)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych w 
ustaleniach planu rodzajów budowli naziem-
nych nie będących liniami przesyłowymi i sie-
ciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy 
elementów takich jak: części podziemne obiek-
tów budowlanych, balkony, wykusze, loggie, 
gzymsy, schody, pochylnie, okapy oraz zada-
szenia nad wejściami do budynków o ile usta-
lenia planu nie stanowią inaczej, dopuszcza 
się jej przekroczenie przez ryzality, wykusze, 
portale do 1,5 m oraz zadaszenia nad wej-
ściami do budynków do 2 m pod warunkiem, 
że łączna ich długość nie przekroczy 30% sze-
rokości elewacji znajdującej się na tej linii i nie 
są związane konstrukcyjnie z gruntem, 

5)  przeznaczenie terenu – dopuszczalne zago-
spodarowanie i działalność na danym terenie, 

6)  przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna 
dominować w danym terenie w sposób okre-
ślony w ustaleniach planu, 

7)  przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu, 

8)  teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lem; 

9)  infrastruktura techniczna − rozumie się przez 
to urządzenia i sieci uzbrojenia technicznego, 
w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, tele-
komunikacyjne, 

10)  przepisy odrębne – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 

 § 3. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1)  granica obszaru objętego planem miejscowym, 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu, 
3)  symbole określające przeznaczenie terenów,  
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5)  granica strefy ochrony konserwatorskiej „OW” 

− tożsama z granicą obszaru objętego planem 
miejscowym. 

 § 4. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenu:  

1)  usługi jest to działalność taka jak:  
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a)  administracja − działalność instytucji ad-
ministracji publicznej, usług pocztowych i 
łączności, wojska, policji, straży pożarnej, 

b)  gastronomia − działalność restauracji, ka-
wiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, ba-
rów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produk-
cją wyrobów własnych, a także placówek 
gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, 
np. klubów artystycznych, bilardowych itp., 

c)  handel detaliczny − działalność związana ze 
sprzedażą detaliczną towarów w obiektach 
handlowych z wyłączeniem sprzedaży deta-
licznej paliw, 

d)  handel hurtowy − działalność związana ze 
sprzedażą hurtową towarów w obiektach 
handlowych z wyłączeniem sprzedaży hur-
towej paliw, 

e)  obsługa firm − działalność związana z pro-
wadzeniem interesów takich jak doradztwo 
prawne, rachunkowość, księgowość, do-
radztwo, badanie rynku i opinii publicznej, 
pośrednictwo, dostarczanie informacji, 
sporządzanie opracowań, reklama, interne-
towe działania marketingowe, punkty ob-
sługi klienta i biura organizacji, działalność 
konferencyjna, działalność wystawienni-
czo-targowa, centra logistyczne, działal-
ność związana z obsługą nieruchomości, 
biura projektowe, wynajęcie specjalistów, 
działalność przedsiębiorstw obsługujących 
firmy oraz usługi rzeczowe np. fotografo-
wanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie 
wystaw, biura, itp., 

f)  obsługa ludności – działalność związana  
z usługami dla ludności takimi jak krawiec-
two, kaletnictwo, naprawa obuwia, napra-
wa sprzętu artykułów gospodarstwa do-
mowego, zegarmistrzostwo, usługi związa-
ne z obsługą cmentarza, itp., 

g)  obsługa komunikacyjna – działalność zwią-
zana z prowadzeniem stacji obsługi pojaz-
dów i salonów sprzedaży, miejsc obsługi 
podróżnych, parkingów, itp., 

h)  stacja paliw – działalność związana z deta-
liczną sprzedażą paliwa, stacja obsługi, 
handel, detaliczny, mała gastronomia, 

i)  turystyka − działalność biur i agencji tury-
stycznych, biur podróży, hoteli, moteli, 
domów wycieczkowych, informacja tury-
styczna itp.; 

2)  produkcja − działalność przedsiębiorstw i za-
kładów produkcyjnych wraz z gospodarką 
magazynową, bazami i składami;  

3)  budownictwo – działalność firm budowlanych 
wraz z gospodarką magazynową, bazami i 
składami; 

4)  zieleń izolacyjna; 
5)  zieleń urządzona; 
6)  drogi, ulice; 
7)  ścieżki rowerowe; 
8)  parkingi – parkingi przyuliczne, parkingi tere-

nowe otwarte, parkingi wbudowane, parkingi 
samodzielne jednopoziomowe; 

9)  garaże – zespoły garaży, garaże wbudowane 
lub podziemne; 

10)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

Rozdział II 

Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego  

 § 5. Dopuszcza się dla poszczególnych tere-
nów lokalizowanie w ramach przeznaczenia pod-
stawowego i uzupełniającego zieleni o funkcjach 
rekreacyjnych i ochronnych oraz obiektów małej 
architektury.  

 § 6. Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów betonowych.  

 § 7. W zakresie kształtowania zabudowy dla te-
renów usługowo-produkcyjnych obowiązują usta-
lenia § 13 ust. 2 pkt 1, 2 oraz § 14, ust. 2 pkt 1, 2.  

Rozdział III 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego  

 § 8. Na terenie objętym planem w zakresie 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego obowiązuje:  
1)  wymóg oczyszczenia wód opadowych zanie-

czyszczonych substancjami chemicznymi lub 
ropopochodnymi przed odprowadzeniem ich 
do odbiornika, 

2)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do wód gruntowych i gruntu ze względu na 
ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych GZWP nr 319 „Prochowice − Środa Ślą-
ska”, 

3)  gromadzenie i usuwanie odpadów przemysło-
wych na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych oraz gminnych przepisach porząd-
kowych, 

4)  obowiązek urządzenie parkingów o nawierzchni 
utwardzonej, 

5)  ustala się dla pasów zieleni izolacyjnej wymóg 
nasadzenia w formie zieleni niskiej, średniej  
i wysokiej o min 50% udziale zieleni wysokiej,  
w tym min 50% zieleni zimozielonej. 

Rozdział VI 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków  

 § 9.  1. Ustala się strefę „ochrony konserwa-
torskiej OW”, obszarów o zachowanych reliktach 
intensywnego pradziejowego i historycznego 
osadnictwa, oznaczoną jak na rysunku planu.  

 2. W strefie, o której mowa w ust. 1, należy 
uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwato-
rem zabytków konieczność nadzoru archeologicz-
nego nad ziemnymi robotami budowlanymi oraz 
konieczność uzyskania pozwolenia konserwator-
skiego na prace archeologiczne i wykopaliskowe.  

 3. Nadzór archeologiczny i ratownicze bada-
nia archeologiczne prowadzone są przez upraw-
nionego archeologa. Powyższe pozwolenie kon-
serwatorskie na prace archeologiczne i wykopali-
skowe, o którym mowa w ust. 2 należy uzyskać 
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przed wydaniem pozwolenie na budowę, a dla 
robót nie wymagających pozwolenia na budowę – 
przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem 
zaświadczenia potwierdzającego akceptację przy-
jęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.  

Rozdział V 

Ustalenia w zakresie szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  
     w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy  

 § 10.  1. Linia elektroenergetyczna średniego 
napięcia 20 kV L-2800 wraz z odgałęzieniem w kie-
runku stacji R- 3297:  
1)  dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 

średniego napięcia 20 kV, do czasu skablowa-
nia, obiekty należy lokalizować w odległości nie 
mniejszej niż połowa wysokości zawieszenia 
najwyżej położonego nieuziemionego przewo-
du − średnio 5 m, 

2)  dopuszcza się skablowanie napowietrznej linii 
20 kV L-2800 za zgodą i na warunkach określo-
nych przez zarządcę linii. 

 2. Siec gazowa wysokiego ciśnienia (PN 6.3 
MPa) składająca się z gazociągu wysokiego ciśnie-
nia o średnicy nominalnej DN 300 relacji Szewce − 
Ołtaszyn oraz gazociągu wysokiego ciśnienia  
o średnicy nominalnej DN 200 relacji – Wrocław − 
Obwodnica Południowa:  
1)  ustala się strefę ochronną sieci gazowej wyso-

kiego ciśnienia, jak na rysunku planu miejsco-
wego, w której operator sieci jest uprawniony 
do zapobiegania działalności mogącej mieć ne-
gatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową 
eksploatację, 

2)  dopuszcza się możliwość zmniejszenia strefy 
ochronnej gazociągu, zgodnie z przepisami 
szczególnymi oraz po uzgodnieniu z operato-
rem gazociągu, 

3)  ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem 
sieci gazowej, lokalizacji obiektów w strefie 
ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowę, 

4)  Dla strefy, o której mowa w pkt.1 ustala się na-
stępujące zasady zagospodarowania:  
a)  zakaz lokalizacji obiektów użyteczności pu-

blicznej w odległości min 35 m, licząc od osi 
gazociągu, 

b)  zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 
niemieszkalnych w odległości min 15 m, li-
cząc od osi gazociągu, 

c)  zakaz lokalizacji zabudowy przemysłowej w 
odległości min 25 m, licząc od osi gazociągu, 

d)  dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na 
warunkach określonych przez zarządcę gazo-
ciągu, 

e)  zakaz sadzenia drzew i krzewów pasie 4 m 
(po 2 m od osi gazociągu), zagospodarowa-
nie terenu zielenią niską, 

f)  zakaz prowadzenia działalności mogącej za-
grozić trwałości gazociągu podczas eksplo-
atacji. 

Rozdział VI 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji  
i infrastruktury technicznej 

 § 11.  1. Na terenie objętym planem miejsco-
wym ustala się następujące ogólne zasady uzbro-
jenia terenów w infrastrukturę techniczną:  
1)  sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających 
ulic, dróg (wymagana jest zgoda administrują-
cego drogą), 

2)  inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w 
ciepło, wodę, gaz, energie elektryczną, odpro-
wadzania ścieków oraz lokalizacji innych urzą-
dzeń technicznych na terenie planu wymagają 
uzyskania warunków technicznych od właści-
wych administratorów sieci, 

3)  dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktu-
ry technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom 
na terenach własnych inwestorów, 

4)  przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej 
z planowanym zainwestowaniem, na warun-
kach określonych przez administratora sieci. 

 2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje 
się następujące ustalenia:  
1)  dostawa wody z gminnej sieci wodociągowej, 
2)  budowa sieci wodociągowej w obwodach za-

mkniętych na obszarze objętym planem. 
 3. W zakresie odprowadzenia ścieków przyj-

muje się następujące ustalenia: 
1)  budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
2)  docelowo odprowadzenie ścieków komunal-

nych i przemysłowych do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej, 

3)  ustala się oczyszczenie ścieków przemysłowych 
przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji 
sanitarnej do parametrów określonych w prze-
pisach odrębnych, 

4)  do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopusz-
cza się budowę indywidualnych oczyszczalni 
ścieków lub gromadzenie ścieków w zbiorni-
kach bezodpływowych, z wywozem ścieków do 
oczyszczalni funkcjonującej w gminnym syste-
mie gospodarki ściekami. 

 4. W zakresie odprowadzenia wód opado-
wych ustala się:  
1)  odprowadzenie wód opadowych docelowo do 

planowanej kanalizacji deszczowej, 
2)  objęcie systemami odprowadzającymi wody 

opadowe wszystkich terenów zabudowanych i 
utwardzonych, 

3)  do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej: 
a)  dla wód nie zanieczyszczonych − retencjo-

nowanie wód lub rozsączanie ich na działce, 
b)  dla wód zanieczyszczonych – odprowadzanie 

poprzez separatory do istniejących cieków, 
4) wszelkie inwestycje kolidujące z urządzeniami 

melioracyjnymi muszą być uzgodnione z od-
powiednim administratorem urządzeń melio-
racyjnych,  

5) dopuszcza się zarurowanie istniejącego rowu 
melioracyjnego R-1,  

6)  wszelkie zmiany zagospodarowania terenu  
w obrębie istniejącego rowu melioracji szczegó-
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łowych R-l wymagają uzgodnienia z zarządcą 
rowu.  

 5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną przyjmuje się następujące ustalenia:  
1)  rozbudowa i budowa nowych napowietrznych i 

kablowych linii elektroenergetycznych średnich 
napięć, kablowych linii elektroenergetycznych 
niskich napięć oraz rozbudowę istniejącej słu-
powej stacji transformatorowej i budowę no-
wych stacji transformatorowych, w uzgodnieniu 
z administratorem sieci, 

2)  dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii 
20 kV na warunkach określonych przez admini-
stratora sieci, 

3)  zasilanie projektowanego zainwestowania  
w energię elektryczną z istniejących sieci elek-
troenergetycznych, stacji transformatorowych 
lub z projektowanych sieci i stacji w uzgodnie-
niu z administratorem sieci, 

4)  w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na 
energię elektryczną dopuszcza się budowę do-
datkowych stacji transformatorowych 20/0,4 kV, 
stosownie do potrzeb, na terenach innych niż to 
przewidziano w planie, za zgodą właścicieli te-
renów, 

5)  możliwość lokalizacji budynku stacji transfor-
matorowej w odległości minimum 1,5 m od 
granicy działki, 

6)  obowiązek zachowania normatywnych odległo-
ści zabudowy od istniejących i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych, 

7)  konieczność zapewnienia dojazdu do wszyst-
kich stacji elektroenergetycznych zlokalizowa-
nych na obszarze planu. 

 6. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje 
się następujące ustalenia:  
1)  dopuszcza się dostawę gazu z rozdzielczej sieci 

gazowej, 
2)  budowa sieci gazowej na obszarze objętym 

planem. 
 7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje 

się następujące ustalenia:  
1)  dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie: 

gazem, energią elektryczną, paliwami stałymi  
i z odnawialnych źródeł energii, innymi pali-
wami z zastrzeżeniem pkt 2, 

2)  dopuszcza się budowę sieci ciepłowniczej na 
obszarze objętym planem, 

3)  obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych  
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń. 

 8. W zakresie usług telekomunikacyjnych 
przyjmuje się następujące ustalenia:  
1)  lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach zbiorczych w porozumie-
niu z operatorami sieci, 

2)  dopuszcza się lokalizowanie nowych nadajni-
ków i urządzeń związanych z telefonią komór-
kową. 

 9. W zakresie gospodarki odpadami przyjmu-
je się następujące ustalenia:  
1)  w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 

obowiązują zasady określone w odrębnych 
przepisach szczegółowych i gminnych, 

2)  gromadzenie i usuwanie odpadów bytowych 
należy prowadzić zgodnie z miejscowym sys-
temem gospodarki odpadami. 

 10. Na terenie objętym planem, w zakresie 
rozbudowy i budowy systemu komunikacji obo-
wiązuje:  
1)  zakaz stosowania zjazdów bezpośrednich z te-

renów 1.U/P, 2.U/P, 3.U/P do drogi krajowej  
nr 94, 

2)  dopuszcza się przeznaczenie pasów terenów 
przyległych do dróg 1.KD-L, 2.KD-L, KD-D na ich 
poszerzenie, 

3)  dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia 
technicznego w obrębie linii rozgraniczających 
ulic i dróg oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KD-GP, KD-Z, 1.KD-L, 2.KD-L, KD-D  
(wymagana jest zgoda administrującego dro-
gą), 

4)  dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych  
w liniach rozgraniczających dróg 1.KD-L, 2.KD-
L, KD-D. 

Rozdział VII 

Zasady dotyczące scalania i podziału 
nieruchomości.  

 § 12. Ustala się zasady dotyczące scalania  
i podziału nieruchomości:  
1)  wydzielanie działek budowlanych z dostępem 

do drogi publicznej lub poprzez drogę we-
wnętrzną, 

2)  dla dróg wewnętrznych ustala się: 
a)  min szerokość w liniach rozgraniczających 

10 m, 
b)  w przypadku drogi wewnętrznej w formie 

sięgacza ustala się jej zakończenie placem 
manewrowym, 

c)  min szerokość i długość placu manewrowe-
go – 18 m, 

3)  dopuszcza się scalenie i podział.  

DZIAŁ II 

USTALENIA DLA TERENÓW  

Rozdział VIII 

Ustalenia dla terenów usługowo-produkcyjnych  

 § 13.  1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1.U/P, 3.U/P, 4.U/P ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  usługi w tym: administracja, gastronomia, 
handel detaliczny, handel hurtowy, obsługa 
firm, obsługa ludności, obsługa komunika-
cyjna, stacja paliw, turystyka, 

b)  produkcja, 
c)  budownictwo, 
d)  dla terenu 1.U/P pozostawia się w dotych-

czasowym użytkowaniu fermę drobiu, 
2)  przeznaczenie uzupełniające: 

a)  garaże, parkingi, parkingi podziemne, ulice 
wewnętrzne i place manewrowe, ciągi pie-
sze, 

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c)  zieleń urządzona, zieleń izolacyjna. 
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 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej drogi KD-Z, 1.KD-L, 2.KD-L, KD-
D oraz min 25 m od linii rozgraniczającej drogi 
KD-GP, 

2)  wysokość zabudowy: 
a)  budynków usługowych − max 18 m, 
b)  budynków produkcyjnych i magazynowych 

wysokiego składowania − max 30 m, 
c)  budowli – max 49 m. 

 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje:  
1)  zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
2)  powierzchnia zabudowy max 80% powierzchni 

działki, 
3)  powierzchnia biologicznie czynna min 10% po-

wierzchni działki, 
4)  obowiązek wprowadzenia min 50% zieleni wy-

sokiej na obszarach biologicznie czynnych, 
5)  zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków in-

wentarskich fermy hodowlanej na terenie 1.U/P, 
6)  dla terenu 4.U/P obowiązek wprowadzenie 

wzdłuż zachodniej granicy pasa zimozielonej 
zieleni izolacyjnej o szerokości min 10 m. 

 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:  
1)  obsługa terenu 1.U/P od drogi 1.KD-L, 
2)  obsługa terenu 3.U/P od drogi 2.KD-L, KD-Z, 
3)  obsługa terenu 4.U/P od drogi KD-D, 1.KD-L, 
4)  zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-

jowego na 3 zatrudnionych w działalności pro-
dukcyjnej, 

5)  zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-
jowego na każde 20 m2 powierzchni usługowej. 

 5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 30%.  

 § 14.  1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 2.U/P, 5.U/P ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe: 

a)  usługi w tym: administracja, gastronomia, 
handel detaliczny, handel hurtowy, obsługa 
firm, obsługa ludności, obsługa komunika-
cyjna, stacja paliw, turystyka, 

b)  produkcja, 
c)  budownictwo, 

2)  przeznaczenie uzupełniające: 
a)  garaże, parkingi, parkingi podziemne, ulice 

wewnętrzne i place manewrowe, ciągi pie-
sze, 

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c)  zieleń urządzona. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie kształtowania zabudowy obowiązuje: 

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 
na rysunku planu w odległości 10 m od linii 

rozgraniczającej drogi KD-Z, 1.KD-L, 2.KD-L, 
KD-D oraz 25 m od linii rozgraniczającej drogi 
KD-GP, 

2)  wysokość zabudowy:  
a)  budynków usługowych − max 18 m, 
b)  budynków produkcyjnych i magazynowych 

wysokiego składowania − max 30 m, 
c)  budowli – max 49 m. 

 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje:  
1)  dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
2)  powierzchnia zabudowy max 80% powierzchni 

działki, 
3)  powierzchnia biologicznie czynna min 10% po-

wierzchni działki. 
4)  obowiązek wprowadzenia min 50% zieleni wy-

sokiej na obszarach biologicznie czynnych. 
 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,  

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje:  
1)  obsługa terenu 2.U/P od drogi 1.KD-L, KD-Z, 
2)  obsługa terenu 5.U/P od drogi KD-D, 1.KD-L, 

KD-Z, 
3)  zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-

jowego na 3 zatrudnionych w działalności pro-
dukcyjnej, 

4)  zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-
jowego na każde 20 m2 powierzchni usługowej. 

 5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 30%.  

Rozdział XI 

Ustalenia dla terenów elektroenergetyki  

 § 15.  1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1.E, 2.E, 3.E ustala się następują-
ce przeznaczenie:  
1)  podstawowe: infrastruktura techniczna – elek-

troenergetyka, 
2)  dopuszczalne: w przypadku rezygnacji z lokali-

zacji stacji transformatorowej dopuszcza się za-
gospodarowanie jak dla terenu 5.U/P, 

3)  uzupełniające: 
a)  place manewrowe, 
b)  zieleń izolacyjna. 

 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują ustalenia dotyczące urządzeń elektro-
energetycznych zgodne z przepisami odrębnymi.  

 3. na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące ob-
sługi komunikacyjnej:  
1)  dla terenu 1.E obsługa z drogi 1.KD-L, 
2)  dla terenu 2.E obsługa z drogi 1.KD-L, 
3)  dla terenu 3.E obsługa z drogi KD-D. 

 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
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(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje 
wysokość stawki procentowej 0,1%.  

Rozdział X 

Ustalenia dla terenów komunikacji  

 § 16.  1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD-GP (publiczna droga krajowa 
nr 94) ustala się przeznaczenie podstawowe: teren 
drogi krajowej docelowo rozbudowywanej do pa-
rametrów klasy drogi głównej przyspieszonej GP 
2/2.  

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających jak na 

rysunku planu, 
2)  dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej, 
3)  ścieżka rowerowa oraz elementy wyposażenia 

ulicy w zależności od lokalnych uwarunkowań, 
4)  zakaz stosowania zjazdów bezpośrednich z te-

renów 1.U/P, 2.U/P, 3.U/P do drogi krajowej  
nr 94. 

 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego.  

 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 0,1%.  

 § 17.  1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD-Z ustala się przeznaczenie 
podstawowe: publiczna droga klasy zbiorczej.  

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających – min 20 m, 
2)  dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej, 
3)  ścieżka rowerowa oraz elementy wyposażenia 

ulicy w zależności od lokalnych uwarunkowań. 
 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza 

się do realizacji inwestycji celu publicznego.  
 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-

kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 0,1%.  

 § 18.  1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1.KD-L ustala się przeznaczenie 
podstawowe: publiczna droga gminna klasy lokal-
nej.  

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających – min 12 m, 
2)  dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej, 
3)  ścieżka rowerowa oraz elementy wyposażenia 

ulicy w zależności od lokalnych uwarunkowań. 

 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego.  

 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 0,1%.  

 § 19.  1.Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2.KD-L ustala się przeznaczenie 
podstawowe: publiczna droga gminna klasy lokal-
nej.  

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających – min. 12 m, 
2)  dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej, 
3)  ścieżka rowerowa oraz elementy wyposażenia 

ulicy w zależności od lokalnych uwarunkowań. 
 3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza 

się do realizacji inwestycji celu publicznego.  
 4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-

kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 0,1%.  

 § 20.  1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD-D ustala się przeznaczenie 
podstawowe: publiczna droga gminna klasy do-
jazdowej.  

 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających − min 10 m, 
2)  dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej, 
3)  elementy wyposażenia ulicy w zależności od 

lokalnych uwarunkowań. 
 3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza 

się do realizacji inwestycji celu publicznego.  
 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w 

zakresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 0,1%.  

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE  

 § 21. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Miękinia.  

 § 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący 
Czesław Osiecki 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/409/09 
Rady Gminy Miękinia z dnia 25 września 
2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/409/09 
Rady Gminy Miękinia z dnia 25 września 
2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 
 
Nie zachodzi konieczność rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych w trakcie wyłożenia 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w ob-
rębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia do publicznego wglądu (w terminie od 10 czerwca 
2009 r. do 9 lipca 2009 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia, w związku z uwzględnie-
niem przez Wójta Gminy Miękinia złożonych uwag zarządzeniem nr 87/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r.  
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/409/09 
Rady Gminy Miękinia z dnia 25 września 
2009 r. 
 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
                                          zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 
zewnętrznych. 
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