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UCHWAŁA NR XXXI/151/10 
 RADY GMINY W RADWANICACH 

 z dnia 22 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska 
i terenów rozwojowych wsi Radwanice 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym 
(Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 53 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geolo-
giczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, 
z późn. zm.), w zwiņzku uchwałņ nr XIV/77/08 Rady 
Gminy w Radwanicach z dnia 26 sierpnia 2008 r. 
w sprawie przystņpieniu do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego siedliska 
i terenów rozwojowych wsi Radwanice, uchwalo-
nego przez Radę Gminy w Radwanicach uchwałņ 
nr XXXIII/182/02 z dnia 25 kwietnia 2002 r., po 
stwierdzeniu zgodnoņci projektu zmiany planu 
miejscowego z ustaleniami zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy uchwalonego uchwałņ Rady 
Gminy w Radwanicach nr XXVI/129/09 z dnia  
30 grudnia 2009 r. Rada Gminy w Radwanicach 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego siedliska i tere-
nów rozwojowych wsi Radwanice, zwanņ dalej 
planem, okreņlonņ na rysunku w skali 1 : 2000, 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należņ do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania stanowi załņcznik nr 2. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załņcznik nr 3. 

§ 2. 1. Ustalenia planu obejmujņ zagadnienia 
okreņlone w art. 15, ust. 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), wymienionej w pre-
ambule uchwały. 

2. Na ustalenia, o których mowa w ust. 1, 
składajņ się: 
1)  ustalenia dla całego obszaru objętego planem, 

okreņlone w rozdziale II niniejszej uchwały, 
2)  ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczajņcych, okreņlone w rozdziale III ni-
niejszej uchwały, 

3)  przepisy końcowe, okreņlone w rozdziale IV 
niniejszej uchwały, zawierajņce między innymi 

ustalenie stawki procentowej, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy wymienionej w ust. 1. 

§ 3. 1. Przedmiotem zmiany planu sņ: 
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajņ-

ce tereny o różnych funkcjach, 
2)  warunki, zasady i standardy kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu, 
3)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji, 
4)  tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzņ-

dzania oraz użytkowania terenów, 
5)  skutki prawne uchwalenia zmiany planu. 

2. Na ustalenia, o których mowa w ust. 1 skła-
dajņ się: 
1)  ogólne zasady zagospodarowania terenu, 

w tym zasady postępowania w terenie górni-
czym zawarte w rozdziale II, 

2)  szczegółowe zasady zagospodarowania tere-
nów w obrębie linii rozgraniczajņcych, zawarte 
w rozdziale III, 

3)  ustalenia zawarte w rysunku planu dotyczņce: 
a)  granic terenu objętego opracowaniem, 
b)  obowiņzujņcych linii rozgraniczajņcych tere-

ny o różnych sposobach użytkowania, 
c)  orientacyjnych linii rozgraniczajņcych tereny 

o różnych sposobach użytkowania, 
d)  orientacyjnych wewnętrznych linii rozgrani-

czajņcych tereny o jednakowych sposobach 
użytkowania, 

e)  sposobów użytkowania terenów, 
f)  przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudo-

wy, 
g)  zasad przebiegu sieci uzbrojenia inżynieryj-

nego. 

§ 4. Użyte w uchwale okreņlenia oznaczajņ: 
1. Plan – ustalenia zawarte w niniejszej 

uchwale wraz z załņcznikiem graficznym; 
2. Przepisy szczególne – aktualne w momencie 

wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne; 
3. Przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 

częņń przeznaczenia terenu, która powinna domi-
nowań na danym terenie w sposób okreņlony usta-
leniami planu, oznaczone pierwszņ literņ – jak 
w rozdz. II. 

4. Przeznaczenie uzupełniajņce terenu – jest to 
częņń przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu 
w sposób okreņlony w ustaleniach planu, ozna-
czone drugņ literņ – jak w rozdz. II. 

5. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-
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bolem MN, dopuszcza się lokalizację usług nie-
uciņżliwych. 

6. Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 
ograniczajņca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz okreņlonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych, niebę-
dņcymi liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia 
terenu. 

7. Obowiņzujņca linia zabudowy – linia wzdłuż 
której należy sytuowań budynki oraz okreņlone 
w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych 
niebędņce liniami przesyłowymi i sieciami uzbro-
jenia terenu. 

8. Intensywnoņń zabudowy – stosunek sumy 
powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni 
terenu, na którym znajduje się zabudowa. 

9. Teren – obszar wyznaczony w rysunku pla-
nu liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony numerem 
kolejnym symbolem przeznaczenia podstawowe-
go. 

10. Teren otwarty – obszar gruntów przezna-
czonych do użytkowania rolniczego i wprowadze-
nia zakazu zabudowy. Na terenach otwartych do-
puszcza się ustalanie przebiegu istniejņcych 
i projektowanych dróg oraz sieci uzbrojenia inży-
nieryjnego. 

11. Uciņżliwoņń – przekroczenie obowiņzujņ-
cych okreņlonych prawem norm i standardów 
w zakresie ochrony ņrodowiska. 

12. Szczególne wymagania architektoniczne – 
wymóg wysokiego poziomu estetycznego nakła-
dany na planowanņ zabudowę i obowiņzek pod-
wyższenia poziomu estetycznego istniejņcej zabu-
dowy. 

§ 5. 1. Następujņce oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu sņ obowiņzujņ-
cymi ustaleniami planu: 
1)  zewnętrzne granice opracowania, zaznaczone 

na rysunku planu, 
2)  obowiņzujņce i orientacyjne linie rozgraniczajņ-

ce tereny o różnych sposobach użytkowania, 
3)  oznaczenia sposobów użytkowania terenów 

i budynków, 
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5)  zewnętrzna granica Terenu Górniczego „Siero-

szowice I”, 
6)  zewnętrzna granica otuliny Przemkowskiego 

Parku Krajobrazowego, 
7)  linie zabudowy, o których mowa w pkt 4) i 5) 

odnoszņce się do przypadków okreņlonych 
w ust. 2 pkt 1) i 2) zmieniajņ swój przebieg sto-
sownie do nowego przebiegu linii rozgranicza-
jņcych. 

2. Następujņce oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu nie sņ obowiņzujņcymi 
ustaleniami planu i majņ charakter informacyjny: 
1)  orientacyjne linie podziałów wewnętrznych oraz 

dróg w terenach o jednorodnych sposobach 
użytkowania – do ustalenia na podstawie opra-
cowanego projektu podziału terenu na działki 

budowlane lub w decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę – po otrzymaniu przez inwestora wyrysu 
i wypisu z planu, 

2)  orientacyjne linie rozgraniczajņce tereny o róż-
nych sposobach użytkowania – do ustalenia 
w trybie okreņlonym w pkt 1) a w odniesieniu 
do dróg – na podstawie przepisów szczegól-
nych, 

3)  symbole okreņlajņce zabytki architektury i bu-
downictwa, 

4)  symbole okreņlajņce stanowiska archeologicz-
ne, 

5)  oznaczenia graficzne w dziale – zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej, 

6)  oznaczenia poszczególnych stref sejsmicznych 
w obrębie terenu górniczego. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala się: 

1. Ukształtowania lub rewaloryzacji wymaga-
jņ: 
1)  ciņgi zabudowy lokalizowane wzdłuż dróg pu-

blicznych, 
2)  kompozycja zieleni publicznej. 

2. Ochrony wymagajņ obiekty umieszczone 
w wykazie zabytków nieruchomych, w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków oraz w wykazie stanowisk 
archeologicznych, oznaczone na rysunkach planu 
i wymienione w § 8 ust. 1−3). 

3. Formę i usytuowanie nowych budynków 
mieszkalnych oraz obiektów i urzņdzeń towarzy-
szņcych należy kształtowań w nawiņzaniu do istnie-
jņcej zabudowy regionalnej przy zastosowaniu 
tradycyjnych materiałów wykończeniowych. 

4. Należy zachowań zasadnicze elementy za-
gospodarowania przestrzennego tj. rozplanowanie 
dróg, ulic, placów, linie zabudowy i kompozycję 
wnętrz urbanistycznych. 

5. Zakazuje się wprowadzania elementów za-
gospodarowania terenu agresywnych lub obcych 
krajobrazowo, w tym szczególnie obiektów o wy-
sokoņci przekraczajņcej wysokoņń budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych na sņsiednich pose-
sjach. 

6. Dopuszcza się realizację dominant jedynie 
na obiektach kultu religijnego i administracji pu-
blicznej. 

7. Dopuszcza się realizację akcentów formal-
nych jedynie na terenach zabudowy usługowej 
i terenach obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów. 

§ 7. Ustala się zasady zagospodarowania te-
renów wynikajņce z ochrony ņrodowiska: 

1. Działalnoņń inwestycyjna i funkcjonowanie 
obiektów nie powinny powodowań zagrożeń dla 
ņrodowiska i zdrowia ludzi, uciņżliwoņń wynikajņca 
z prowadzonej działalnoņci nie może przekraczań 
granic własnej działki. 
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2. Zaleca się stosowania do celów grzewczych 
przyjaznych dla ņrodowiska paliw − docelowo 
energii elektrycznej, oleju opałowego i gazu. 

3. Usuwanie odpadów według stosowanego 
w gminie systemu gospodarki komunalnej ze skła-
dowaniem na centralnym składowisku odpadów. 

4. Ustala się ochronę i zaleca powiększanie 
zasięgów istniejņcych zadrzewień i zakrzewień 
ņródpolnych, wzdłuż dróg oraz zakładanie zieleni 
izolacyjnej w obrębie zabudowy i poza nimi. 

5. Ustala się ochronę istniejņcych cieków 
i terenów podmokłych oraz obowiņzek ich bieżņ-
cego utrzymywania w stanie niepowodujņcym 
podmakania terenów sņsiednich. 

6. Ograniczenie obsady i dostosowanie tech-
nologii produkcji zwierzęcej do wielkoņci niepo-

garszajņcych stanu ņrodowiska (do 50 DJP 
w wypadku hodowli bezņciołowej i 100 DJP 
w wypadku hodowli ņciołowej). 

7. Ustalenie zasady niezabudowywania grun-
tów rolnych niewskazanych wprost do zabudowy. 

8. Zachodnia częņń obszaru opracowania 
zmiany planu jest położona w obrębie otuliny 
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego podlega 
ustaleniom wynikajņcym z rozporzņdzenia Woje-
wody Dolnoņlņskiego z 4 kwietnia 2007 r. (Dz. U. 
Woj. Dolnoņlņskiego Nr 94, poz. 1104 z 12 kwietnia 
2007 r.). 

9. Ustala się zakaz przekraczania dopuszczal-
nego poziomu hałasu ustalonego według przepi-
sów szczególnych, okreņlony w poniższej tabeli:

 

Klasa standar-
du akustyczne-

go 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB 
Drogi Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu 

pora dnia – prze-
dział czasu odnie-
sienia równy 16 

godzinom 

pora nocy – prze-
dział czasu odnie-

sienia równy 
8 godzinom 

pora dnia – przedział czasu 
odniesienia równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia 
kolejno po sobie następujņ-

cym 

pora nocy – przedział 
czasu odniesienia 
równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie 
nocy 

2 55 50 50 40 
3 60 50 55 45 

 
§ 8. Ustala się następujņce zasady zagospoda-

rowania terenów w sposób wynikajņcy z ochrony 
ņrodowiska kulturowego: 

1. Ochronę obiektów i zespołów przestrzen-
nych, wpisanych do wykazu zabytków nierucho-
mych (objętych wpisem do rejestru zabytków): 
koņcioła filialnego p.w. Niepokalanego Serca Matki 
Boskiej (nr rejestru zabytków 399/L), oraz domu 
mieszkalnego (d. nr 138 nr rejestru zabytków 
400/L). 

2. Ochronę obiektów ujętych w gminnej ewi-
dencji zabytków (d. „o walorach kulturowych” − 
numeracja jak na rysunku planu): budynków biu-
rowych i usługowych (dawniej częņciowo- 
-mieszkalnych) przy ul. Głogowskiej 45, 47, 49, 51, 
53 i 55 (d. nry 45, 42–46), mieszkalnych: przy  
ul. Głogowskiej 57 (d. nr 52), Parkowej 7 (d. nr 53), 
2 (d. nr 57) i 11 (d. nr 59), Przemysłowej 3 (d. nr 63) 
i 9 (d. nr 82 i 83), 29 (d. nr 122), 59 (d. nr 163), bu-
dynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 12 (d nr 97), 
budynek gospodarczy, stodoła i obora przy  
ul. Przemysłowej 29 (d. nr 122), stodoły przy Prze-
mysłowej 26 (d. nr 135) i ul. Szkolnej 21 (d. nr 119), 
budynki mieszkalne − przy ul. Przemysłowej 37 i 39 
(d. nry 136 i 138), budynek gospodarczy przy  
ul. Przemysłowej 39 (d. nr 138), stodoła przy  
ul. Przemysłowej nr 43 (d. nr 140), magazyn przy 
ul. Przemysłowej 45a (d. nr 146), dwór przy  
ul. Przemysłowej 45 (d. nr 147), budynek mieszkal-
no-gospodarczy, obora i stodoła przy ul. Przemy-
słowej 42 (d. nr 152), domy mieszkalne przy  
ul. Przemysłowej 59 (d. nr 164), teren pocmentarny 
(nr działki 159). Cmentarz jest od 1945 nieużytko-
wany. Przeznaczenie tej działki z terenami sņsied-

nimi w niniejszym planie jest okreņlone jako park 
(teren 167 ZP). 

3. Ochronę konserwatorskņ stanowisk arche-
ologicznych: nr 4(3) – punktu osadniczego z póź-
nego ņredniowiecza i nr 5(4) – ņladu osadnictwa 
z pradziejów, epoki kamienia i wczesnego ņre-
dniowiecza. 

4. Ustala się priorytet wymagań konserwator-
skich nad działalnoņciņ inwestorskņ i gospodarczņ. 

5. Działalnoņń w zespołach zabytkowych, wy-
mienionych w § 8 ust. 1) koņcielnym i budynku 
mieszkalnego nr 138 winna zmierzań do rehabilita-
cji układu przestrzennego, budynków i budowli 
oraz terenów zielonych poprzez: 
1)  zachowania historycznego układu przestrzen-

nego, tj. kompozycji wnętrza urbanistycznego 
i układu zieleni, 

2)  konserwacji zachowanych elementów układu 
przestrzennego i eliminacji lub zasłonięcia zie-
leniņ oraz, w miarę możliwoņci, usunięcia ele-
mentów dysharmonicznych, jak napowierzch-
niowych elementów ujęcia wody, wiat i komó-
rek gospodarczych, masztu antenowego, 

3)  dostosowania nowej zabudowy do historycznej 
kompozycji przestrzennej z zakresie sytuacji, 
skali, bryły, zastosowania materiałów, podzia-
łów architektonicznych oraz usunięcia lub prze-
budowy obiektów dysharmonicznych, 

4)  modernizację technicznņ wnętrz obiektów do 
współczesnych standardów, bez naruszania 
konstrukcji budynków. 

6. Odnoņnie do obiektów, wymienionych  
w § 8 ust. 2) ustala się: należy utrzymań historycz-
nņ formę budynków, w tym utrzymanie gabary-
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tów, formy dachu i rodzaju pokrycia dachowego, 
kompozycji i wystroju elewacji, formy stolarki 
okiennej i drzwiowej. Na działania inne niż ww., 
majņce wpływ na formę architektonicznņ budynku 
należy uzyskań pozytywnņ opinię Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

7. Dla nowej zabudowy, uzupełniajņcej istnie-
jņcņ historycznņ zabudowę, nowe budynki powin-
ny mień gabaryty, kształty dachów oraz pokrycie 
dachów wynikajņce z historycznego sņsiedztwa. 

8. Wprowadza się zakaz stosowania kolumn 
w elewacjach (podpierajņcych daszki nad drzwia-
mi, stosowania nadwieszonych brył budynków jak 
balkony i ganki). 

9. Ustala się w obrębie zabudowy wymienio-
nej w § 8 ust. 1 i 2 traktowanie linii zabudowy no-
wych budynków jako obowiņzujņcej. 

10. Wszelkie roboty budowlane i inwestycyjne 
oraz zmiany funkcjonalne i własnoņciowe w obsza-
rach wymienionych w ust. 4 wymagajņ zezwolenia 
i podlegajņ uzgodnieniu ze służbņ ochrony zabyt-
ków. Inwestor jest zobowiņzany uzyskań stosowne 
zezwolenie przed wystņpieniem o pozwolenie na 
budowę lub przebudowę. 

11. Ustala się obowiņzek uzgadniania ze służ-
bņ ochrony zabytków zamiarów przebudowy, roz-
budowy bņdź rozbiórki obiektów o walorach kultu-
rowych. 

12. Dla terenu, objętego rysunkiem planu, 
ustanawia się strefę ochrony krajobrazu kulturo-
wego oraz ustala obowiņzek zapewnienia przez 
inwestora nadzoru i ewentualnych badań arche-
ologicznych, na które należy uzyskań pisemne ze-
zwolenie organu służby ochrony zabytków. 

§ 9. 1. W zakresie wymagań wynikajņcych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
ustala się realizację ogrodzeń ażurowych, przy 
zastosowaniu takich materiałów jak; cegła, drew-
no, kamień, metaloplastyka przy czym: 
1)  dopuszcza się także ogrodzenia w formie żywo-

płotów, 
2)  zakazuje się stosowania prefabrykowanych 

elementów betonowych od strony ulic, dopusz-
cza się takie ogrodzenia bocznych i tylnych gra-
nic posesji. 

2. Na terenach dróg publicznych w obrębie li-
nii rozgraniczajņcych zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanych, z wyjņtkiem urzņdzeń technicznych 
dróg i ulic zwiņzanych z utrzymaniem i obsługņ 
ruchu. 

3. Dopuszcza się lokalizację tablic reklamo-
wych wzdłuż dróg powiatowych i gminnych, przy 
spełnieniu wymogów wymienionych w pkt 1 i 2: 
1)  obowiņzujņce linie zabudowy poza terenem 

zabudowy wsi w odległoņci 10 m od zewnętrz-
nej krawędzi jezdni, 

2)  wysokoņń tablic nie może przekraczań 7 m. 
4. Zabrania się umieszczania od strony tere-

nów publicznych na elewacjach budynków tablic 

reklamowych niezwiņzanych bezpoņrednio z prze-
znaczeniem obiektu lub jego częņci. 

5. Dopuszcza się umieszczanie tablic rekla-
mowych i informacyjnych instytucji oraz szyldów 
sklepów i przedsiębiorstw w rejonie wejņcia lub 
w miejscach zwiņzanych z witrynņ. 

§ 10. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala się: 

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z dopuszczeniem wbudowanych usług 
nieuciņżliwych oznaczonych na rysunkach planu 
symbolem MN: 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyń 30%, 
2)  co najmniej 50% powierzchni działki należy 

urzņdziń jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

3)  liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie 
może przekraczań trzech, w tym użytkowe pod-
dasze, 

4)  wysokoņń budynków mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie 
może przekraczań 9 m, a mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczań 13 m, 

5)  dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 
połaci 20°−45°, kryte dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałem dachówkopodobnym (wyłņcznie dla 
zabudowy nowo wznoszonej), 

6)  budynki gospodarcze i garaże wolno stojņce 
sytuowane w linii zabudowy wzdłuż ulicy mogņ 
byń wyłņcznie parterowe i winny mień formy 
dachów odpowiadajņce formie dachu budynku 
mieszkalnego, 

7)  w przypadku wprowadzenia usług nieuciņżli-
wych jako uzupełniajņcego przeznaczenia tere-
nu powierzchnia użytkowa tych usług nie może 
przekroczyń 30% powierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych, 

8)  należy zapewniń stanowiska postojowe na każ-
dej działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług. 

2. Dla terenów zabudowy zagrodowej i zabu-
dowy mieszkaniowej, jeżeli występujņ we wzajem-
nym przemieszaniu, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem MP : 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyń: 
a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 30%, 
b)  dla zabudowy zagrodowej – 60%, 

2)  powierzchnia terenu biologicznie czynna po-
winna zajmowań co najmniej: 
a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– 50% powierzchni działki, 
b)  dla zabudowy zagrodowej – 20% powierzch-

ni działki, 
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3)  liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie 
może przekraczań trzech, w tym użytkowe pod-
dasze, 

4)  wysokoņń budynków mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie 
może przekraczań 9 m, a mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczań 13 m, 

5)  dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 
połaci 20°−45° kryte dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałem dachówkopodobnym (wyłņcznie dla 
zabudowy nowo wznoszonej), 

6)  budynki gospodarcze i garaże wolno stojņce, 
sytuowane w linii zabudowy wzdłuż ulicy mogņ 
byń wyłņcznie parterowe i winny mień formy 
dachów odpowiadajņce formie dachu budynku 
mieszkalnego, 

7)  w przypadku wprowadzenia usług nieuciņżli-
wych jako uzupełniajņcego przeznaczenia tere-
nu powierzchnia terenu zajęta pod funkcję uzu-
pełniajņcņ nie może przekroczyń 30% po-
wierzchni działki, 

8)  dopuszcza się adaptacje istniejņcych budynków 
gospodarczych na obiekty mieszkaniowe lub 
usługowe, 

9)  należy zapewniń stanowiska postojowe na każ-
dej działce, zgodnie ze wskaźnikami – 1 stano-
wisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko 
na 40 m2 p. u. usług. 

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej lub rolniczej z dopuszczeniem zabu-
dowy usługowej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MNU lub MPU: 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyń 60%, 
2)  co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urzņdziń jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

3)  liczba kondygnacji budynków mieszkalnych nie 
może przekraczań trzech, w tym użytkowe podda-
sze, 

4)  wysokoņń budynków mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie 
może przekraczań 9 m, a mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczań 13 m, 

5)  dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 
połaci 20°−45° kryte dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałem dachówkopodobnym (wyłņcznie dla 
zabudowy nowo wznoszonej), 

6)  budynki gospodarcze, wolno stojņce lokale 
użytkowe i garaże mogņ byń wyłņcznie parte-
rowe, sytuowane w linii zabudowy wzdłuż ulicy 
i winny mień formy dachów odpowiadajņce 
formie dachu budynku mieszkalnego, 

7)  należy zapewniń stanowiska postojowe na każ-
dej działce, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług. 

4. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem U: 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyń 70%, 
o ile ustalenia szczegółowe dla terenów zawarte 
rozdziale III, nie będņ stanowiń inaczej, 

2)  co najmniej 15% powierzchni działki należy 
urzņdziń jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

3)  wysokoņń budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczań 12 m, o ile ustalenia szczegółowe 
dla terenów zawarte rozdziale III, nie będņ sta-
nowiń inaczej, 

4)  w przypadku lokalizacji obiektów handlowych 
powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyń 
2000 m2, 

5)  należy zapewniń zaplecze parkingowe na tere-
nie własnym zgodnie ze wskaźnikiem – 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. 

5. Dla terenów obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów z dopuszczeniem obiektów 
usługowych oznaczonych w rysunku planu symbo-
lem P: 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyń 80%, 
2)  co najmniej 10% powierzchni działki należy 

urzņdziń jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

3)  wysokoņń budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczań 18 m. 

6. Dla terenów sportu i rekreacji z dopuszcze-
niem usług turystycznych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem US: 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyń 20%, 
2)  co najmniej 80% powierzchni działki należy urzņ-

dziń jako powierzchnię terenu biologicznie czyn-
nego, 

3)  liczba kondygnacji nie może przekraczań trzech, 
w tym użytkowe poddasze, 

4)  wysokoņń budynków mierzona od poziomu tere-
nu do najwyższego gzymsu nie może przekraczań 
9 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyż-
szego punktu dachu nie może przekraczań 15 m, 
dachy dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu po-
łaci 20°−45°, kryte dachówkņ ceramicznņ, lub ma-
teriałem dachówkopodobnym (wyłņcznie dla za-
budowy nowo wznoszonej), 

5)  obowiņzuje zapewnienie zaplecza parkingowe-
go na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikiem 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. 

7. Dla innych obiektów usługowych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: OS (obiekty 
sakralne), UO (oņwiata), UOS (ņwiata i sport), UZ 
(ochrona zdrowia), USU (sport, gastronomia i in-
ne) ustala się adaptację obiektów ze stanu istniejņ-
cego. Dla nowych obiektów budowlanych obowiņ-
zujņ ustalenia ust. 6. 

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomoņci ustala się: 

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN: 
1)  powierzchnię nowo wydzielanych działek ustala 

się, w zależnoņci od sytuacji, na 750 do 1500 m2, 
2)  dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o której mowa w pkt 1. o 10%, 
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3)  szerokoņń frontu działek co najmniej 24 m 
z wyjņtkiem działek przyległych do placu sta-
nowiņcego zakończenie ulicy lub ciņgu pieszo- 
-jezdnego, 

4)  kņt położenia granic nowo wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego powinien za-
wierań się w przedziale od 80° do 90°. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodo-
wej oznaczonych na rysunku planu symbolem MP: 
1)  powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może byń mniejsza niż: 
a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1000–1500 m2, 
b)  dla zabudowy zagrodowej – od 1500 m2, 

2)  dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni o 5%, szerokoņń frontu działek co 
najmniej 24 m, z wyjņtkiem działek przyległych 
do placu stanowiņcego zakończenie ulicy lub 
ciņgu pieszo-jezdnego, 

3)  kņt położenia granic nowo wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego powinien za-
wierań się w przedziale od 80° do 90°, 

4)  możliwoņń dokonywania wtórnego podziału 
działek przy zachowaniu minimalnej po-
wierzchni działek i szerokoņci frontu okreņlo-
nych w pkt 1, 3. 

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami MNU 
i MPU: 
1)  powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może byń mniejsza niż 1000 m2, 
2)  szerokoņń frontu działek co najmniej 24 m 

z wyjņtkiem działek przyległych do placu sta-
nowiņcego zakończenie ulicy lub ciņgu pieszo- 
-jezdnego, 

3)  kņt położenia granic nowo wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego powinien za-
wierań się w przedziale od 80° do 90°. 

4. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem U: 
1)  powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

powinna byń mniejsza niż 2500 m2, chyba że 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnego te-
renu zawarte rozdziale III nie będņ stanowiń in-
aczej, 

2)  szerokoņń frontu nowo wydzielanych działek nie 
może byń mniejsza niż 24 m, 

3)  kņt położenia granic nowo wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego powinien za-
wierań się w przedziale od 80° do 90°. 

5. Dla terenów obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów oraz obiektów obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych i hodowlanych ozna-
czonych na rysunku planu symbolem P i RU, 
1)  powierzchnia nowo wydzielanych działek nie 

może byń mniejsza niż 2000 m2, 
2)  szerokoņń frontu nowo wydzielanych działek nie 

może byń mniejsza niż 20 m, 

3)  kņt położenia granic nowo wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego powinien za-
wierań się w przedziale od 80° do 90°. 

6. Dla terenów usług, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: OS (obiekty sakralne), UO 
(oņwiata), US (sport), UOS (ņwiata i sport), UZ 
(ochrona zdrowia), USU (sport, gastronomia 
i inne) kształt i powierzchnie działek przyjmuje się 
jak w stanie istniejņcym. Ewentualna nowa zabu-
dowa tych terenów musi odpowiadań charakterem 
i skalņ okreņlonemu w zmianie planu sposobie 
użytkowania oraz harmonizowań z zabudowņ tere-
nów sņsiednich. 

7. Dla terenów wymienionych w ust. 1–
6 dopuszcza się możliwoņń wydzielenia dojazdo-
wych dróg wewnętrznych przy minimalnej szero-
koņci w liniach rozgraniczajņcych od 8 do 10 m. 

8. Jeżeli plan nie ustala zasad wewnętrznych 
podziałów terenów, wymienionych w ust. 1−7 po-
działów dokonuje się na podstawie geodezyjnych 
projektów podziałowych, opracowanych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 12. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów i ograniczeń w ich użyt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 

1. Na terenach rolnych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem R obowiņzuje zakaz wszel-
kiej zabudowy. 

2. Na terenach lasów i zadrzewień, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem ZL obowiņzuje 
zakaz lokalizacji zabudowy. 

3. Na terenach zieleni parkowej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem ZP obowiņzuje zakaz 
lokalizacji zabudowy, z wyjņtkiem obiektów małej 
architektury, jak ławki, placyki zabaw, fontanny itp. 

4. Obowiņzek zachowania normatywnych od-
ległoņci zabudowy od istniejņcych i projektowa-
nych sieci elektroenergetycznych. 

5. Wprowadza się zakaz wznoszenia wszelkiej 
nowej zabudowy w odległoņci po 25 m od ze-
wnętrznych krawędzi jezdni drogi krajowej nr 12, 
oznaczonej na rysunkach planu symbolem G 1/2. 

§ 13. Nie ustala się granic i sposobów zago-
spodarowania terenów narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych. 

§ 14. 1. Częņń Terenu Górniczego „Sieroszo-
wice I”, objęta planem, podlega ochronie na pod-
stawie przepisów ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze, wymienionej w preambule uchwały 
niniejszej. 

2. W zwiņzku z rozszerzeniem eksploatacji 
górniczej wewnņtrz terenu górniczego „Sieroszo-
wice I” w kierunku zachodnim przewiduje się po-
większenie terenów zaliczonych do poszczegól-
nych kategorii oraz występowania obniżeń terenu 
i zjawisk parasejsmicznych i możliwoņń wystņpie-
nia tych zjawisk na częņci terenu objętego planem 
niniejszym. 
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3. Dla przeciwdziałania skutkom wynikajņcych 
z deformacji powierzchni ustala się: 
1)  obowiņzek stosowania w nowo realizowanych 

obiektach budowlanych oraz obiektach, urzņ-
dzeniach i sieciach infrastruktury technicznej 
odpowiednich zabezpieczeń wytrzymałych na 
deformacje wynikajņce z odpowiedniej kategorii 
terenu górniczego oraz zjawisk parasejsmicz-
nych i deformacji terenu, będņcych skutkami 
eksploatacji podziemnej złóż rud miedzi, 

2)  wprowadzanie w istniejņcych obiektach budow-
lanych odpowiednie dla parametrów zjawisk, 
wymienionych w pkt 1) zabezpieczenia kon-
strukcyjne, 

3)  profilaktyczne stosowanie parametrów tech-
nicznych dla koryt cieków, rurociņgów drenar-
skich i innych urzņdzeń melioracji podstawowej 
do prognozowanych odkształceń terenów, 

4)  obowiņzek każdorazowego uzyskiwania od 
przedsiębiorcy górniczego parametrów ko-
niecznych do stosowania zabezpieczeń przed 
szkodami górniczymi – stosownie do aktual-
nych prognoz ich występowania – przed przy-
stņpieniem do projektowania obiektów budow-
lanych lub ich remontów. 

§ 15. Ustalenia dotyczņce infrastruktury tech-
nicznej: 

1. Ustalenia ogólne: 
1)  linie rozgraniczajņce dróg i ulic oznaczone na 

rysunku planu sņ równoczeņnie liniami rozgra-
niczajņcymi sieci uzbrojenia technicznego. Pro-
jektowane sieci, jak również istniejņce, w miarę 
ich modernizacji, należy prowadziń w obrębie 
linii rozgraniczajņcych dróg i ulic. W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
odcinków sieci na terenach sņsiednich, po uzy-
skaniu zgody właņcicieli sieci i terenów: 
a)  realizacja układu komunikacyjnego powinna 

obejmowań kompleksowņ realizację uzbro-
jenia technicznego, 

b)  budowa, przebudowa i rozwiņzywanie kolizji 
przestrzennych zwiņzanych z naziemnym 
i podziemnym uzbrojeniem inżynieryjnym 
może odbywań się wyłņcznie za zgodņ wła-
ņcicieli sieci i urzņdzeń, a także właņcicieli 
i użytkowników terenów, których to będzie 
dotyczyń. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1)  zaopatrzenie w wodę z istniejņcej sieci wodo-

ciņgowej, na warunkach okreņlonych przez 
przepisy szczególne, 

2)  dopuszcza się w wyjņtkowych przypadkach 
budowę indywidualnych ujęń wody, na zasa-
dach okreņlonych w przepisach szczególnych – 
dla terenów istniejņcej i nowo projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej i dla terenów z do-
puszczeniem innych form użytkowania, 

3)  obowiņzek przyłņczenia zabudowy, o których 
mowa w pkt 2) do sieci wodociņgowej, po jej 
realizacji, 

4)  rozbudowę istniejņcej sieci wodociņgowej, na 
tereny objęte planem, poprzez realizację sieci 
rozdzielczej przez administratora sieci lub gmi-
nę zgodnie z warunkami technicznymi, 

5)  rozbudowę istniejņcej sieci w układzie pierņcie-
niowym, zapewniajņcym ciņgłoņń dostawy wo-
dy do odbiorców. 

3. W zakresie unieszkodliwiania ņcieków sani-
tarnych ustala się: 
1)  odprowadzenie ņcieków, systemem grawitacyj-

no-tłocznym, do istniejņcej oczyszczalni ņcieków 
w Radwanicach, na warunkach okreņlonych 
przez użytkownika oczyszczalni, 

2)  wyposażenie w sień kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszarów zainwestowania, budowę 
kanalizacji sanitarnej realizowanej przez admi-
nistratora sieci lub gminę zgodnie przepisami 
szczególnymi, 

3)  dopuszcza się na okres tymczasowy budowę 
szczelnych szamb i przydomowych ekologicz-
nych oczyszczalni na zasadach okreņlonych 
w przepisach szczególnych, 

4)  na posesjach nieposiadajņcych przyłņczy kana-
lizacji sanitarnej dopuszcza się budowę przy-
domowych oczyszczalni ņcieków, 

5)  ustala się obowiņzek włņczenia obiektów z tym-
czasowymi szambami do wykonanej sieci kana-
lizacji sanitarnej, po jej zrealizowaniu przez 
użytkownika sieci. 

4. W zakresie odprowadzania wód deszczo-
wych ustala się: 
1)  utrzymanie istniejņcej sieci kanalizacji deszczo-

wej na Osiedlu Leņnym − z odprowadzeniem 
wód do Kanału Północnego w obrębie Lipin, 

2)  obowiņzek zneutralizowania substancji ropopo-
chodnych lub chemicznych, jeņli takie wystņpiņ, 
na terenie własnym inwestora, przed ich wpro-
wadzeniem do gruntu, 

3)  utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojņń do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 2, 

4)  dopuszcza się zagospodarowanie wód desz-
czowych w obrębie posesji; zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

5)  dopuszcza się do lokalizacji, w miarę potrzeb, 
nowych przepompowni ņcieków, w miejscach 
na rysunku planu pod ten cel nieprzewidzia-
nych, 

6)  odprowadzenie wód deszczowych, poprzez 
system istniejņcych rowów melioracyjnych do 
cieków Młynówka, Kanał Północny i dalej do rz. 
Szprotawy, znajdujņcej się na wschód od ob-
szaru objętego planem, na warunkach okreņlo-
nych przez administratora cieków. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
trycznņ ustala się: 
1)  dostawę energii elektroenergetycznej, do tere-

nów objętych planem, 
2)  dopuszcza się modernizację, rozbudowę 

i budowę nowych linii elektroenergetycznych 
napowietrznych, kablowych lub napowietrzno- 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoņlņskiego Nr 189 – 19501 – Poz. 2840 

 

-kablowych oraz budowę stacji transformato-
rowych, na terenach, na których plan nie wska-
zuje ich lokalizacji. Projektowane oraz moderni-
zowane sieci elektroenergetyczne prowadziń 
wzdłuż układów komunikacyjnych. Zobowiņzuje 
się inwestora do zapewnienia dojazdu do bu-
dynku stacji transformatorowe, 

3)  w korytarzach od istniejņcych i projektowanych 
linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV 
obowiņzuje zakaz zabudowy i zalesienia w od-
ległoņci zależnej od funkcji obiektu i zastosowa-
nych zabezpieczeń. Odległoņń zabudowy usta-
lań należy indywidualnie zgodnie z obowiņzujņ-
cymi przepisami szczególnymi. Minimalna od-
ległoņń obiektów budowlanych i zalesień nie 
może byń mniejsza niż 3,0 m od skrajnego 
przewodu. Dla linii ņredniego napięcia 15−30 kV 
obowiņzuje minimalna odległoņń linii zabudowy 
10 m od skrajnego przewodu a dla linii o napię-
ciu 110 kV – 15 m, 

4)  w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejņcymi liniami 
elektroenergetycznymi, ich przebudowa będzie 
możliwa po uzyskaniu od Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego warunków na przebudowę 
tych linii i zawarcia stosownej umowy lub poro-
zumienia o przebudowę sieci elektroenerge-
tycznej. Koszt przebudowy istniejņcych linii bę-
dzie ponosiła gmina lub właņciciel terenu, 

5)  Ustala się: 
a)  projektowanie oraz modernizowanie sieci 

elektroenergetycznych prowadziń wzdłuż 
układów komunikacyjnych jako terenów pu-
blicznych. Dopuszcza się odstępstwo od tej 
zasady po uzgodnieniu z właņcicielem terenu 
i zarzņdcņ sieci, 

b)  zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energię elektrycznņ z istniejņcych sieci 
elektroenergetycznych 0,4 kV, i 20 kV, stacji 
transformatorowych 20/04 kV lub wszystkich 
projektowanych sieci i stacji na warunkach 
okreņlonych przez właņciciela sieci. 

6. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1)  uzbrojenie w sień telekomunikacyjnņ z sieci 

istniejņcej, kablami podziemnymi, 
2)  wszelkie zadania inwestycyjne i remontowe 

w fazie projektowej powinny byń uzgadniane 
z Telekomunikacjņ Polskņ S.A. w zakresie wy-
stępowania kolizji z urzņdzeniami istniejņcymi, 

3)  w przypadku opracowywania ofert terenowych 
dla zabudowy mieszkaniowej i działalnoņci go-
spodarczej należy brań pod uwagę możliwoņń 
budowy i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej 
przez Telekomunikację Polskņ S.A. 

4)  dopuszcza się lokalizacje stacji bazowych tele-
fonii komórkowej w pierwszej kolejnoņci na te-
renach przemysłu, składów oraz obiektów ob-
sługi komunikacji samochodowej i usługowych, 
następnie w innych miejscach, o ile pozwoli na 
to wykonany uprzednio raport oddziaływania 
na ņrodowisko. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1)  dostawę gazu istniejņcej sieci gazowej, 
2)  rozbudowę, w miarę potrzeb, rozdzielczej sieci 

gazowej, w tym budowę stacji redukcyjno- 
-pomiarowych na terenach objętych planem, 
realizowanej przez inwestora, zgodnie warun-
kami technicznymi okreņlonymi przez admini-
stratora sieci, 

3)  wykorzystanie gazu do celów grzewczych, 
4)  przez teren opracowania przebiega trasa projek-

towanego gazociņgu wysokiego ciņnienia DN 
300, MOP 5.5 MPa relacji Polkowice − Żary wraz 
ze strefņ kontrolowanņ. Dla trasy gazociņgu, 
wprowadza się strefę kontrolowanņ o ņrednicy 
3 m od osi gazociņgu po obu jego stronach, 

5)  dla strefy, o której mowa w pkt 4) ustala się 
następujņce zasady zagospodarowania: 
a)  zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
b)  obowiņzek zapewnienia swobodnego dojaz-

du do sieci infrastruktury technicznej oraz 
swobodnego przemieszczania się wzdłuż  
i w obrębie strefy kontrolowanej, 

c)  zakaz sadzenia drzew i krzewów, zagospoda-
rowanie zieleniņ niskņ, 

d)  zakaz prowadzenia działalnoņci mogņcej za-
groziń trwałoņci gazociņgów podczas eks-
ploatacji. 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplnņ 
ustala się realizację lokalnych źródeł ciepła na pa-
liwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii 
elektrycznej oraz niekonwencjonalnych źródeł cie-
pła do celów grzewczych. Dopuszcza się stosowa-
nie paliw tradycyjnych. 

9. W zakresie urzņdzeń melioracyjnych ustala 
się: 
1)  obowiņzek udostępnienia 3,0 m terenu po obu 

stronach rowów melioracyjnych w celu umoż-
liwienia prawidłowej ich eksploatacji i utrzyma-
nia, 

2)  dopuszcza się zarurowanie odcinków rowów 
melioracyjnych kolidujņcych z planowanym za-
gospodarowaniem terenu, na warunkach okre-
ņlonych przez właņciciela rowów, 

3)  obowiņzek uzgodnienia z administratorem sieci 
urzņdzeń melioracyjnych prac zwiņzanych z ty-
mi urzņdzeniami. 

10. W zakresie usuwania odpadków stałych 
ustala się obowiņzek zawierania przez mieszkań-
ców i podmioty gospodarcze umów z wyspecjali-
zowanymi firmami celem wywozu odpadków na 
zorganizowane składowiska. Na terenie objętym 
planem lokalizacji składowisk nie wyznacza się. 

§ 16. Parametry techniczne oraz procedura 
poprzedzajņca budowę drogi krajowej: nr 12 kate-
gorii G 2/1 oraz ich realizacja nie sņ, zgodnie  
z art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003  
Nr 80, poz. 721, ze zm. oraz z ustawņ z 18 paździer-
nika 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych za-
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sadach przygotowania realizacji inwestycji w za-
kresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1601), ustale-
niami niniejszego planu. Realizacja tych dróg bę-
dzie odbywała się zgodnie z regulacjami prawnymi 
przywołanej powyżej ustawy. 

§ 17. 1. Droga krajowa nr 12 graniczy z obsza-
rem opracowania niniejszego planu. Na terenach 
nr nr 132 MNU, 124 MNU, 123 MPU, 122 MNU,  
134 MPU, 135 U, 140 UZ, 142 MNU, 178 MN,  
179 MN, 189 MN znajdujņ się częņci jej pasa dro-
gowego. 

2. Dostosowanie całego pasa drogowego dro-
gi nr 12 do przepisów w sprawie warunków tech-
nicznych, jaki powinny odpowiadań drogi publicz-
ne i ich usytuowanie, nastņpi w toku kolejnej 
zmiany planu miejscowego siedliska Radwanic 
i ich terenów rozwojowych. Zmiana ta powinna 
objņń tereny położone na wschód od obecnej trasy 
drogi nr 12, w tym trasę projektowanego obejņcia 
Radwanic drogņ nr 12. 

§ 18. Ustalenia w zakresie pozostałych ele-
mentów układu komunikacyjnego: 

1. Dla terenu Z 1/2 ustala się: 
1)  drogi powiatowe nr 1143D i 1149D o jednej 

jezdni szerokoņci 7 m i dwóch pasach ruchu, 
2)  minimalna szerokoņń pasa drogowego poza 

obszarami zabudowanymi 20 m, 
3)  minimalna odległoņń linii zabudowy od krawę-

dzi jezdni w terenach zabudowanych – 8 m, po-
za obszarami zabudowanymi – 20 m. 

2. Dla terenów L 1/2 ustala się: 
1)  ulice lokalne o jednej jezdni o minimalnej sze-

rokoņci 6 m i dwóch pasach ruchu (z mijanka-
mi), 

2)  minimalna szerokoņń pasa drogowego 15 m. 
3)  minimalna odległoņń linii zabudowy od krawę-

dzi jezdni na terenach zabudowanych 6 m. 
3. Dla terenów D 1/2 ustala się: 

1)  ulice dojazdowe o jednej jezdni o minimalnej 
szerokoņci 5 m, z mijankami i jednym lub 
dwóch pasach ruchu, 

2)  minimalna szerokoņń pasa drogowego 8 m, 
3)  minimalna odległoņń od granicy pasa drogo-

wego 4 m. 
4. Dla terenów DR ustala się: drogi rolnicze 

i ciņgi piesze o szerokoņci maksimum 4 m, w razie 
potrzeby utwardzone. 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów 
wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi 

§ 19. Dla terenów MN, oznaczonych na rysun-
ku planu numerami: 1, 3, 7, 8, 29, 38, 49, 50, 51, 52, 
54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 72, 71, 73, 79, 81, 82, 99, 100, 125, 128, 130, 
131, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 178, 179, 180, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 202 
i 207 ustala się: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem nieuciņżliwych usług 
wbudowanych. 

2. Kształtowanie zabudowy, podziały we-
wnętrzne, zasady uzbrojenia inżynieryjnego i ko-
munikacji wewnętrznej, zasady ochrony przyrody 
i wartoņci historycznych według ustaleń rozdziału 
II niniejszej uchwały. 

§ 20. Dla terenów MW oznaczonych na rysun-
ku planu numerami: 26, 28, 210, 213, 215: 

1. Tereny zabudowy wielorodzinnej III – kon-
dygnacyjnej po dawnych wieloprzestrzennych 
zakładach gospodarki rolnej. 

2. Dopuszcza się takņ adaptację budynków, 
aby zatrzeń wrażenie ich „pudełkowatoņci”. 

3. Na terenie 26 dopuszcza się zachowanie 
istniejņcych budynków gospodarczych ze stanu 
istniejņcego i upraw ogrodniczych, z zachowaniem 
przepisów specjalnych dotyczņcych odległoņci od 
istniejņcych napowietrznych elektroenergetycz-
nych i telefonicznych. 

4. Obowiņzujņ przepisy rozdziału II niniejszej 
uchwały. 

§ 21. Dla terenów MP, oznaczonych na rysun-
ku planu numerami: 2, 4, 16, 37, 39, 48 i 58 ustala 
się: 

1. Tereny zabudowy rolniczej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciņżliwych 
usług wbudowanych. 

2. Kształtowanie zabudowy, podziały we-
wnętrzne, zasady uzbrojenia inżynieryjnego i ko-
munikacji wewnętrznej, zasady ochrony przyrody 
i wartoņci historycznych według ustaleń rozdziału 
II niniejszej uchwały. 

§ 22. Dla terenów MPU, oznaczonych na ry-
sunku planu numerami: 6, 9,10, 11, 15, 22, 24, 41, 
44, 46, 47, 83, 84, 90, 92, 95, 108, 111, 117, 123, 
126, 134, 144 ustala się: 

1. Tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
nieuciņżliwych usług wbudowanych i wolno stojņ-
cych, istniejņca przepompownia ņcieków dz. 286/1. 

2. Kształtowanie zabudowy, podziały we-
wnętrzne, zasady uzbrojenia inżynieryjnego i ko-
munikacji wewnętrznej, zasady ochrony przyrody 
i wartoņci historycznych według ustaleń rozdziału 
II niniejszej uchwały. 

§ 23. Dla terenów 32 MPT i 33 MPT ustala się: 
1. Zabudowa mieszkalna i staw z funkcjņ agro-

turystycznņ. 
2. Dopuszcza się rozbudowę budynku z prze-

znaczeniem na funkcję okreņlonņ w ust. 1, urzņ-
dzenie pola namiotowego, parkingu i plaży. 

3. Obowiņzujņ przepisy rozdziału II niniejszego 
tekstu planu oraz przepisy szczególne wynikajņce 
z ustawy Prawo wodne. 

§ 24. Dla terenów MNU, oznaczonych na ry-
sunku planu numerami: 23, 27, 43, 80, 87, 97, 105, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoņlņskiego Nr 189 – 19503 – Poz. 2840 

 

106, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 11, 120, 121, 122, 
124, 126, 127, 129, 132, 133, 137, 142, 143, 145, 
147, 149, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 164, 
165, 166, 168, 169, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 
196, 198, 205, 208 i 209 ustala się: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem nieuciņżliwych usług 
wbudowanych i wolno stojņcych. 

2. Kształtowanie zabudowy, podziały we-
wnętrzne, zasady uzbrojenia inżynieryjnego i ko-
munikacji wewnętrznej, zasady ochrony przyrody 
i wartoņci historycznych według ustaleń rozdziału 
II niniejszej uchwały. 

§ 25. Dla terenu 12 RU ustala się: 
1. Obecnie obiekty mieszkalne i produkcji rol-

nej. 
2. Dopuszcza się lokalizacje funkcji przemy-

słowo-składowych i usług uciņżliwych oraz stacji 
bazowej telefonii komórkowej. 

3. Przy ewentualnej rozbudowie i przebudowie 
lub lokalizacji nowej zabudowy należy zachowań 
gabaryty i skalę zabudowy istniejņcej. W uzasad-
nionej potrzebie dopuszcza się nadbudowę jednej 
kondygnacji. 

§ 26. Dla terenu 14 P ustala się; 
1. Gminna strefa aktywnoņci gospodarczej. 
2. Dopuszcza się lokalizacje funkcji przemy-

słowo-składowych i usług uciņżliwych oraz stacji 
bazowej telefonii komórkowej. 

3. Okreņla się skalę budynków na parterowe 
lub dwukondygnacyjne. Dachy płaskie lub o spad-
ku do 200. 

4. Uzbrojenie inżynieryjne według przepisów § 
15 niniejszej uchwały. 

§ 27. Dla terenów P, oznaczonych na rysunku 
planu numerami: 18, 19, 20, 25 i 206 ustala się: 

1. Tereny o funkcjach przemysłowo – składo-
wych – dawniej własnoņń roszarni lub Spółdzielni 
Kółek Rolniczych. 

2. Zabudowę przyjmuje się ze stanu istniejņ-
cego. Dopuszcza się lokalizacje usług uciņżliwych 
oraz stacji bazowej telefonii komórkowej. 

3. Przy ewentualnej rozbudowie i przebudowie 
lub lokalizacji nowej zabudowy należy zachowań 
gabaryty i skalę zabudowy istniejņcej. W uzasad-
nionej potrzebie dopuszcza się nadbudowę jednej 
kondygnacji. 

4. Uzbrojenie inżynieryjne według przepisów  
§ 15 niniejszej uchwały. 

§ 28. Dla terenów ZP, oznaczonych na rysunku 
planu numerami: 30, 34, 35, 36, 42, 74, 85, 91, 93, 
96, 98, 101, 102, 103, 104 i 167 ustala się: 

1. Tereny zieleni parkowej. 
2. Istniejņcņ zieleń wysokņ i niskņ należy za-

chowań i utrzymywań w należytym stanie tak, aby 
utrzymała lub zwiększyła swoje funkcje ochronne 
i estetyczne. 

3. Dopuszcza się wycinki jedynie w celach pie-
lęgnacyjnych. 

4. Dopuszcza się lokalizację elementów małej 
architektury, jak ławki, kosze na ņmieci, urzņdzenia 
zabawowe dla dzieci, wodotryski itp. Nie dopusz-
cza się lokalizacji zabudowy kubaturowej. 

§ 29. Dla terenów 31 ZD i 182 ZD ustala się: 
1. Ogrody działkowe. 
2. Układ przestrzenny i zagospodarowanie 

utrzymuje się jak w stanie istniejņcym. 
3. Układ przestrzenny i zagospodarowanie 

utrzymuje się jak w stanie istniejņcym. 

§ 30. Dla terenów 201 WZ i 203 WZ ustala się: 
1. Tereny centralnego ujęcia wody dla gminy 

Radwanice – ze strefami ochrony bezpoņredniej. 
2. Obowiņzujņ przepisy specjalne ustaw: Pra-

wo budowlane i Prawo wodne oraz rozporzņdzeń 
wydanych na ich podstawach. 

§ 31. Dla terenów K, oznaczonych na rysunku 
planu numerami: 5, 13, 17, 45, 77, 123a i 216 ustala 
się: 

1. Teren K 17 – istniejņca gminna oczyszczal-
nia ņcieków z punktem zlewnym. 

2. Tereny K 13, K 17, K 45, K 77 i K123a istnie-
jņce przepompownie ņcieków. Teren K 216 – istnie-
jņcy zbiornik na ņcieki z budynków wielorodzin-
nych na terenach MN 210, 212, 213 i 215 Ustala się 
docelowe włņczenie tych obiektów do systemu 
kanalizacji zbiorczej oraz zmianę funkcji zbiornika 
na przepompownię i punkt zlewny ņcieków. 

§ 32. Dla terenów E, oznaczonych na rysunku 
planu numerami: 21, 40, 60, 114, 148, 163, 187 
i 214 ustala się: 

1. Istniejņce stacje transformatorowe. 
2. Obowiņzujņ ustalenia § 15 niniejszej uchwa-

ły. 

§ 33. Dla terenów 89 KS i 141 KS ustala się 
miejsca postojowe (istniejņce parkingi) dla obiek-
tów usługowych (Urzędu Gminy i Gminnego 
Oņrodka Zdrowia). 

§ 34. Dla terenu 94 OS ustala się: 
1. Koņciół filialny parafii w Łagoszowie Wiel-

kim. Obiekt wpisany do rejestru zabytków. 
2. Obowiņzujņ przepisy § 8 niniejszej uchwały. 

§ 35. Dla terenów 78 US i 211 US ustala się: 
1. Boiska sportowe. Boisko na terenie 78 US 

z urzņdzeniami lekkoatletycznymi, siedziskami dla 
widzów i ogrodzeniem. 

2. Ustala się urzņdzenie boiska na terenie 211 
US jak w ust. 1 

§ 36. Dla terenu 76 UOS ustala się: 
1. Istniejņce gimnazjum. 
2. Ustala się możliwoņń rozbudowy lub dobu-

dowy nowych elementów kubaturowych harmoni-
zujņcych skalņ i kolorystykņ do obiektów istniejņ-
cych. 
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§ 37. Dla terenów 53 UO i 75 UO ustala się: 
1. Istniejņce obiekty oņwiatowe: teren 53 – 

szkoła podstawowa i teren 75 − przedszkole. 
2. Pozostałe ustalenia jak dla § 36. ust. 2 

§ 38. Dla terenu 212 USU ustala się − hala 
sportowa z możliwoņciņ wydzielenia częņci pod 
usługi nieuciņżliwe. 

§ 39. Dla terenu 140 UZ ustala się: 
1. Obiekty służby zdrowia – gminny oņrodek 

zdrowia. 
2. Ustala się, w miarę potrzeb, możliwoņń roz-

budowy lub nadbudowy obiektów z zachowaniem 
przepisów § 15 niniejszej uchwały. 

§ 40. Dla terenów U oznaczonych na rysunku 
planu numerami: 110, 118, 135, 136, 138, 159, i 204 
ustala się: 

1. Tereny i obiekty usług kultury, handlu, rze-
miosła, gastronomii i ochrony przeciwpożarowej. 
2.  Ustala się, w miarę potrzeb, możliwoņń rozbu-
dowy lub nadbudowy oraz przekształcenia na cele 
mieszkalne i biurowe obiektów z zachowaniem 
przepisów § 15 niniejszej uchwały. 

§ 41. Dla terenów 86 A, 88 A i 139 AMU ustala 
się: 

1. Obiekty administracji publicznej – Urzņd 
Gminy, posterunek policji, bank, mieszkanie. 

2. Ustala się, w miarę potrzeb, możliwoņń roz-
budowy lub nadbudowy obiektów z zachowaniem 
przepisów § 15 niniejszej uchwały. 

§ 42. Dla terenów ZL ustala się: 
1. Tereny lasów i tereny zadrzewione i zakrza-

czone. 
2. Zabrania się wycinek zieleni, z wyjņtkiem 

pielęgnacyjnych. 

§ 43. Dla terenów R ustala się: 
1. Tereny rolne – grunty orne, łņki i pastwiska 

z zakazem wszelkiej zabudowy kubaturowej. 
2. Ustala się możliwoņń lokalizacji linii infra-

struktury podziemnej i napowietrznej oraz dróg 
rolniczych. 

§ 44. Dla terenów W ustala się: 
1. Wody otwarte cieków melioracyjnych. 
2. Ustala się zakaz grodzenia cieków oraz loka-

lizacji wszelkiej zabudowy w odległoņci 10 m po 
obu ich brzegach. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 45. Do czasu zmiany sposobów użytkowania 
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały pozosta-
wia się poszczególne tereny w sposobie dotych-
czasowym. 

§ 46. Ustala się stawkę procentowņ, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokoņci 30%. 

§ 47. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Radwanice. 

§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoņlņskiego. 
 
 
 
 
 

Przewodniczņca Rady Gminy: 
Maria Sadowska 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/ 
/151/10 Rady Gminy w Radwanicach  
z dnia 22 lipca 2010 r. 

 
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

Wynikajņce z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska 
i terenów rozwojowych wsi Radwanice: 

1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należņce do zadań własnych Gminy Radwanice, 
polegań będņ na budowie sieci wodociņgowych i kanalizacji sanitarnej oraz budowie dróg wraz 
z oņwietleniem i zieleniņ towarzyszņcņ. 

2.  Rozwój sieci gazowej, telekomunikacyjnej oraz elektrycznej, a także budowa stacji transformato-
rowych i stacji redukcyjno-pomiarowych gazu następowań będzie kosztem i staraniem operatorów sieci. 
Budowa przyłņczy do poszczególnych sieci pozostanie w gestii inwestorów działek. 

3.  Na podstawie art. 236 ustawy o finansach publicznych, budowa, o której mowa w ust. 1, będzie 
ujęta w budżecie gminy na lata 2010−2014 jako wieloletni program inwestycyjny. 

4.  W uchwale budżetowej okreņlone zostanņ limity wydatków na program, o którym mowa  
w ust. 3. 

5.  W kolejnych uchwałach budżetowych okreņlone zostanņ ņrodki finansowe na uruchomiony pro-
gram w wysokoņci umożliwiajņcej jego terminowe zakończenie. 

6.  Wydatki ponoszone przez gminę na realizację programu inwestycyjnego pokrywane będņ 
z dochodów własnych gminy, a w szczególnoņci z: 
1)  opłat uiszczanych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o dochodach jednostek samorzņdu tery-

torialnego, 
2)  opłat adiacenckich, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoņciami, 
3)  zapisów i darowizn na rzecz gminy ( art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorzņdu tery-

torialnego ) oraz umów na współfinansowanie z osobami faktycznie zainteresowanymi inwestowa-
niem na obszarze planu. 

7.  Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego stwierdza się, że dochody zwiņzane z realizacjņ ustaleń tego planu z nadwyż-
kņ pokryjņ wydatki gminy, o których mowa wyżej. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/ 
/151/10 Rady Gminy w Radwanicach  
z dnia 22 lipca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego siedliska i terenów rozwojowych wsi Radwanice 

Rada Gminy została poinformowana przez Wójta Gminy Radwanice, że nie było uwag wniesionych 
na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymienionego nagłówku. W zwiņzku z tym nie było 
potrzeby wprowadzania zmian do projektu planu . W zwiņzku z brakiem uwag nieuwzględnionych przez 
Wójta Gminy Rada Gminy nie dokonuje stosownego rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ww. ustawy. 
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UCHWAŁA NR LI/287/2010 
 RADY GMINY WALIM 

 z dnia 27 wrzeņnia 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2007 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
18 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) 
w zwiņzku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 
21czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego ( Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266,  
z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załņcznik nr 1 do uchwały  
nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia  
25 października 2007 r w następujņcy sposób: 

1. W rozdziale II załņcznika nr 1 w częņci Wy-
kaz lokali socjalnych 
1)  uchyla się z wykazu lokali socjalnych następujņ-

ce zapisy: Walim ul. Koņciuszki 10/12 i Walim  
ul. Wyszyńskiego 7/1 

2)  zmienia się zapis: Razem 37 lokali, który otrzy-
muje brzmienie: Razem 35 lokali. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Walim 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoņlņskiego. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczņca Rady Gminy:  
Zuzanna Bodurka 
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