
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 145 – 13688 – Poz. 2458,2459 

 

9−16 oddziałów 9 
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§ 3. Wicedyrektorowi i innemu nauczycielowi 
pełniņcemu obowiņzki w zastňpstwie za nieobec-
nego dyrektora od pierwszego dnia miesiņca na-
stňpujņcego po upływie 3 miesiňcy zastňpstwa 
przysługuje zniżka obowiņzkowego wymiaru czasu 
pracy do wysokości zniżki obowiņzujņcej dyrekto-
ra. 

§ 4. Ustala siň tygodniowy obowiņzkowy wy-
miar godzin zajňń dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio 
z dzieńmi oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez 
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin według nastňpujņcych norm: 

LP.  STANOWISKO  OBOWIŅZKOWY TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN  
1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi  22 

 

§ 5. Ustala siň tygodniowy obowiņzkowy wy-
miar godzin dla nauczycieli realizujņcych w ra-
mach stosunku pracy obowiņzki określone dla sta-
nowisk o różnym tygodniowym obowiņzkowym 
wymiarze godzin, dzielņc liczbň realizowanych 
godzin przez wymiar podstawowy i sumuje te ilo-
razy. W przypadku, gdy suma tych ilorazów jest 
wyższa niż 1, godziny pond 1 sņ godzinami po-
nadwymiarowymi. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIII/116/2000 Rady 
Gminy Walim z dnia 28 kwietnia 2000r w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w placówkach oświatowych oraz za-
sad zwalniania od obowiņzku realizacji tygodnio-
wego wymiaru godzin zajňń dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Walim. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Dolnoślņskiego. 

 
Przewodniczņca Rady Gminy: 

Zuzanna Bodurka 
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UCHWAŁA NR IX/45/11 
 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 

 z dnia 9 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka 
w obrębach: Iwiny i Lubków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 20 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy 
w Warcie Bolesławieckiej nr XXX/190/09 z dnia  
29 września 2009 roku, po stwierdzeniu zgodności 
Zmian planu z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy zatwierdzonego uchwałņ nr VI/31/11 z dnia 
14 marca 2011 r. uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
§ 1. 1. Uchwala siň zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Warta 
Bolesławiecka w obrňbach: Iwiny i Lubków. 

2. Integralnņ czňściņ ustaleń planu stanowiņ-
cych treśń niniejszej uchwały sņ nastňpujņce za-
łņczniki: 
1) Rysunki zmian planu w skali 1:2000, bňdņce 

załņcznikami nr 1 i nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Warta Bolesławiecka, 

2) Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należņcych do zadań własnych 
gminy, stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały, 

3) Rozstrzygniňcie Rady Gminy dotyczņce sposo-
bu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmian planu w czasie wyłożenia do publicznego 
wglņdu, stanowiņce załņcznik nr 4 do uchwały. 
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§ 2. 1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumień zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o których mowa § 1 niniejszej 
uchwały, 

2) rysunkach planu – należy przez to rozumień 
graficzne zapisy zmian planu, przedstawione 
na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 
1:2000, bňdņce załņcznikami graficznymi nr 1 i 
nr 2 do uchwały Rady Gminy w Warcie Bole-
sławieckiej, 

3) przepisach odrňbnych – należy przez to rozu-
mień aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy prawne wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branżowe oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem wynikajņce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) terenie– należy przez to rozumień obszar wy-
znaczony na rysunkach zmian planu liniami 
rozgraniczajņcymi, w którego każdym punkcie 
obowiņzujņ te same ustalenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumień działalnośń wyznaczonņ do 
lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji planu winno stań siň dominujņcņ 
formņ wykorzystania terenu; wprowadzenie 
innych niż podstawowa funkcji jest dopusz-
czalne wyłņcznie pod warunkiem spełnienia 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

6) przeznaczeniu uzupełniajņcym terenu – należy 
przez to rozumień działalnośń innņ niż pod-
stawowa, dopuszczonņ do lokalizacji na da-
nym terenie przy spełnieniu dodatkowych wa-
runków oraz wcześniejszej lub równoczesnej 
realizacji przeznaczenia podstawowego, 

7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to 
rozumień sposoby zagospodarowania tere-
nów i obiektów, do czasu realizacji podsta-
wowej lub dopuszczalnej funkcji określonej 
w planie, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysun-
kach zmian planu, która nie może byń przekro-
czona przez frontowņ ścianň budynku. Liniň tņ 
przekroczyń mogņ jedynie wysuniňte zadasze-
nia, schody, ganki, balkony, wykusze i wiaty. 
Dla terenów, dla których nie została ona okre-
ślona stosowań należy ogólne zasady lokaliza-
cji budynków określone w przepisach odrňb-
nych, 

9) nieuciņżliwych usługach lokalnych − należy 
przez to rozumień funkcje usług komercyjnych 
lub publicznych zwiņzanych z obsługņ zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie zali-
czanych do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na środowisko, których uciņżli-
wośń mierzona zgodnie z odrňbnymi przepi-
sami nie przekracza swym zasiňgiem granic 
własnego terenu, 

10) usługach komercyjnych − należy przez to ro-
zumień funkcje terenów i obiektów realizowa-
ne całkowicie lub z przewagņ funduszy niepu-
blicznych we wszelkich dziedzinach działalno-
ści gospodarczej pod warunkiem nie powo-

dowania negatywnego oddziaływania- zakłó-
ceń środowiska oraz konfliktów sņsiedzkich, 

11) usługach publicznych − należy przez to rozu-
mień funkcje terenów i obiektów realizowane 
z udziałem jakichkolwiek funduszy publicz-
nych we wszelkich dziedzinach o charakterze 
ogólnospołecznym. 
2. Pojňcia pozostałe niezdefiniowane należy 

rozumień zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
odrňbnymi i szczególnymi. 

§ 3. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

2) symbole funkcji określajņce przeznaczenie te-
renów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) granice stref ochrony konserwatorskiej, 
5) granica obszarów wpisanych do rejestru za-

bytków, 
6) granice GZWP OWO nr 317 „Niecka zewnņtrz-

sudecka−Bolesławiec” 
7) granice obszaru chronionego krajobrazu 

„Grodziec” 
8) granice strefy ochrony sanitarnej od cmenta-

rza, 
9) granice terenów i obszarów górniczych, 

10) obiekty wpisane do rejestru i do ewidencji 
zabytków oraz inne obiekty i obszary objňte 
ochronņ konserwatorskņ, 

11) istniejņce i projektowane sieci wysokiego na-
piňcia wraz z granicami terenów, w obrňbie 
których obowiņzujņ ograniczenia w ich użyt-
kowaniu. 
2. Ustaleniami planu sņ również oznaczenia 

układu komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne ele-
menty rysunku planu, służņce realizacji ustaleń 
niniejszej uchwały. 

3. Nastňpujņce oznaczenia graficzne posiadajņ 
znaczenie informacyjne, sugerujņce określone 
rozwiņzania przestrzenne i regulacyjne. 
1) proponowane podziały na działki budowlane. 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego 
planem 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Na obszarze objňtym ustaleniami planu 
obowiņzujņ nastňpujņce wymogi ochrony ładu 
przestrzennego i zasady jego kształtowania: 
1) Ochrona ładu przestrzennego dotyczy i powin-

na byń realizowana przez: 
a) zachowanie określonego w planie przezna-

czenia terenów, 
b) przestrzeganie określonych planem funkcji 

i standardów przestrzennych, określonej ska-
li i formy zabudowy oraz wskaźników wyko-
rzystania i zagospodarowania terenów w ob-
rňbie obszarów wyznaczonych liniami roz-
graniczajņcymi, 

c) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru 
terenów rolnych i zieleni, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 145 – 13690 – Poz. 2459 

 

d) respektowanie ustalonych planem zasad za-
gospodarowania i użytkowania terenów za-
budowy, warunków ochrony środowiska, 
ochrony i korzystania z walorów krajobrazo-
wych środowiska na terenach objňtych pla-
nem. 

2) Dopuszcza siň na terenach przeznaczenia pod-
stawowego, z wyjņtkiem terenów komunikacji, 
jako stałe lub tymczasowe sposoby użytkowa-
nia, formy zagospodarowania terenu i obiektów 
lokalizowanych zgodnie z przepisami odrňbny-
mi, obejmujņce: 
a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekreacyj-

nych, 
b) sieci infrastruktury technicznej, 
c) znaki reklamowe i informacyjne, 
d) obiekty małej architektury, 
e) ogrodzenia. 

3) Zakazuje siň w obszarze objňtym ustaleniami 
planu: 
a) grodzenia nieruchomości przylegajņcych do 

cieków i rowów oznaczonych symbolem WS, 
w odległości mniejszej niż 3,0 m od linii 
brzegu, 

b) wznoszenia ogrodzeń frontowych od strony 
ulic publicznych jako pełnych oraz o wyso-
kości wiňkszej niż 180 cm; nie ogranicza siň 
wysokości i formy ogrodzeń bocznych po-
miňdzy terenami; zaleca siň stosowanie 
ogrodzeń ażurowych z materiałów trwałych; 
nie dopuszcza siň stosowania ogrodzeń pre-
fabrykatów żelbetowych, istniejņce winny 
byń sukcesywnie wymieniane, 

4) Dopuszcza siň scalanie i wtórne podziały działek 
przy zachowaniu minimalnych powierzchni 
działek określonych w par. 13, oraz przy założe-
niu, że minimalna powierzchnia działek po po-
dziale nie może byń mniejsza niż 800 m2, 

5) Obiekty i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe, do-
puszczone ustaleniami planu do lokalizacji na 
terenach przeznaczenia podstawowego lub lo-
kalizowane poza terenami zabudowanymi 
w oparciu o przepisy odrňbne, powinny byń sy-
tuowane w ustalonych planem liniach zabudo-
wy lub w odległościach od dróg publicznych 
określonych w przepisach prawa drogowego. 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego określa siň nastňpujņce 
ustalenia: 
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem MN, zabudowy mieszkaniowej z dopusz-
czeniem usług, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem MNU, zabudowy zagrodowej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem RM oraz 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem MW, 
wprowadza siň zakaz lokalizowania przedsiň-
wziňń mogņcych zawsze znaczņco oddziaływań 
na środowisko, za wyjņtkiem przedsiňwziňń do-
tyczņcych sieci i urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg. 

2) Uciņżliwośń prowadzonej działalności gospo-
darczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, za-
nieczyszczenia powietrza, substancji zapacho-
wych, niejonizujņcego promieniowania elek-
tromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu 
i wód, nie może powodowań przekroczeń obo-
wiņzujņcych standardów środowiskowych okre-
ślonych w przepisach odrňbnych oraz wywoły-
wań koniecznośń ustanowienia obszaru ograni-
czonego użytkowania. 

3) Uciņżliwośń prowadzonej działalności gospo-
darczej nie może przekroczyń wartości dopusz-
czalnych na granicy terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny 

4) Na całym obszarze opracowania planu obowiņ-
zuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
ścieków do wód: powierzchniowych, podziem-
nych i do gruntu. 

5) Wprowadza siň wymóg utrzymania poziomu 
hałasu w granicach dopuszczalnych norm okre-
ślonych przepisami odrňbnymi na terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem MN, zabu-
dowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem MNU, 
zabudowy zagrodowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem RM oraz zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem MW. 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Określa siň strefň ochrony ścisłej konserwa-
torskiej „A”, tożsamņ z obszarem ujňtym w reje-
strze zabytków, w tym dla zabytkowych cmentarzy 
i innych wartościowych obszarów na terenie gmi-
ny, dla której określa siň nastňpujņce ustalenia: 
1) określa siň zachowanie historycznego układu 

przestrzennego (tj. rozplanowania dróg, ulic, 
placów, przebieg linii zabudowy, kompozycjň 
wnňtrz urbanistycznych, kompozycjň historycz-
nej zieleni) oraz poszczególne elementy tego 
układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, pla-
ców i chodników, obiekty techniczne, zabudo-
wň, małņ architekturň i zieleń), 

2) określa siň działania odtworzeniowe i rewalory-
zacyjne, 

3) określa siň wymóg konserwacji zachowanych 
elementów układu przestrzennego, 

4) zakazuje siň wprowadzania przegrodzeń dzielņ-
cych optycznie zespół i dominant architekto-
nicznych, 

5) zakazuje siň realizacji prefabrykowanych ogro-
dzeń betonowych, 

6) usuniňcie lub przebudowa obiektów kolidujņ-
cych z historycznņ zabudowņ i lokalnņ architek-
turņ np. komórki gospodarcze, baraki, 

7) dopuszcza siň realizacjň nowych funkcji i inwe-
stycji jako uzupełnienie już istniejņcej formy za-
inwestowania terenu, przy założeniu maksy-
malnego zachowania i utrwalenia istniejņcych 
już relacji przestrzennych oraz pod warunkiem, 
że nie kolidujņ one z historycznym charakterem 
założeń, 

8) obiekty dysharmonizujņce należy poddań prze-
budowie lub pozostawiń do śmierci technicznej, 
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9) dodatkowo dla obiektów i obszarów wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych w strefie „A”, 
określa siň nastňpujņce wymogi: 
a) obiekty te objňte sņ wszelkimi rygorami 

prawnymi wynikajņcymi z treści odpo-
wiednich aktów prawnych, 

b) obowiņzuje bezwzglňdny priorytet wyma-
gań i ustaleń konserwatorskich nad wzglň-
dami wynikajņcymi z działalności inwesty-
cyjnej, 

c) należy dņżyń do pełnej rewaloryzacji zabyt-
ków, rygory te obowiņzujņ bez wzglňdu na 
położenie danego obiektu w poszczegól-
nych strefach ochrony 

2. Określa siň strefň ochrony historycznych 
układów ruralistycznych, ustanowionņ dla obsza-
rów historycznie ukształtowanej zabudowy wsi, dla 
której obowiņzujņ nastňpujņce wymogi: 
1) zaleca siň zachowanie zasadniczych elementów 

historycznego rozplanowania, w tym przede 
wszystkim układu dróg, podziału działek i spo-
sobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

2) zaleca siň restauracjň i modernizacjň technicznņ 
obiektów o wartościach kulturowych z dosto-
sowaniem współczesnej funkcji do wartości 
obiektów; 

3) obowiņzuje dostosowanie siň do wartościowej 
zabudowy historycznej w zakresie lokalizacji 
skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu i wy-
sokości dachu, użytych form architektonicz-
nych, podziałów otworów okiennych i drzwio-
wych oraz materiałów elewacyjnych, 

4) określa siň wymóg dostosowania współcze-
snych funkcji do wartości zabytkowych obiek-
tów i obszarów położonych w strefie; w przy-
padku nowych inwestycji należy dņżyń do reali-
zacji tych, które stanowiņ rozszerzenie lub uzu-
pełnienie istniejņcych form zainwestowania te-
renu, przy założeniu maksymalnego zachowa-
nia i utrwalenia istniejņcych form zainwestowa-
nia terenu, a także maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejņcych już relacji oraz pod wa-
runkiem, że nie kolidujņ one z historycznym 
charakterem obiektów i obszarów położonych 
w strefie, 

5) zakazuje siň stosowania architektury o kubatu-
rze i formie obcej w historycznie ukształtowanej 
przestrzeni, typowej dla innych regionów geo-
graficznych, nie stosowań agresywnej, wyróż-
niajņcej siň z otoczenia krzykliwej formy i kolo-
rystyki, 

6) dla nowej zabudowy wprowadza siň dodatkowo 
nastňpujņce ustalenia: 
a) zaleca siň dostosowanie nowej zabudowy do 

historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie skali i formy bryły zabudowy, przy za-
łożeniu harmonijnego współistnienia ele-
mentów kompozycji historycznej i współcze-
snej; 

b) zaleca siň nawiņzanie gabarytami nowej za-
budowy i sposobem kształtowania bryły do 
miejscowej tradycji architektonicznej; bez 
możliwości stosowania kolorów kontrastujņ-
cych oraz elementów obcych, nie pasujņcych 
do miejscowych tradycji architektonicznej, 

c) nowa zabudowa nie może dominowań nad 
zabudowņ historycznņ, 

d) zaleca siň przystosowywanie wysokości no-
wych budynków do wysokości budynków 
sņsiadujņcych; 

e) zakazuje siň dachów o mijajņcych siň poła-
ciach na wysokości kalenicy oraz dachów 
o asymetrycznym nachyleniu połaci; 

f) obszary objňte strefņ podlegajņ rygorom 
konserwatorskim w zakresie utrzymania za-
sadniczych elementów struktury przestrzen-
nej, utrzymania istniejņcej substancji zabyt-
kowej; 

g) nowa zabudowa wprowadzona w obszarze 
strefy winna współgrań z zabudowņ histo-
rycznņ, zwłaszcza w zakresie skali, gabary-
tów i linii zabudowy. 

3. Określa siň strefň „OW” obserwacji arche-
ologicznej, w obrňbie której, wprowadza siň obo-
wiņzek powiadomienia dolnoślņskiego wojewódz-
kiego konserwatora zabytków o planowanej reali-
zacji inwestycji zwiņzanej z prowadzeniem prac 
ziemnych, w zwiņzku z możliwościņ wystņpienia 
konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań 
archeologicznych oraz koniecznościņ dopełnienia 
wymogów proceduralnych – zgodnie z przepisami 
odrňbnymi w zakresie ochrony zabytków. 

4. Określa siň dla obszarów objňtych zmiana-
mi planu obiekty o wartościach zabytkowych ujňte 
w wykazie obiektów zabytkowych oraz tereny 
i obiekty wpisane do rejestru zabytków oznaczone 
na rysunkach zmian planu. Zasób wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesyw-
nemu rozpoznaniu i może byń aktualizowany. Spis 
tworzņ nastňpujņce obiekty: 
1) Obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

Lp. Miejscowośń Gmina Obiekt 
Nr rejestru  
zabytków,  

 data rejestru 
1.        IWINY Warta Bolesławiecka Kościół św. Krzyża, d. św. Marcina A/2516/614/L  

z dn. 28.12.88 
2.        IWINY Warta Bolesławiecka Cmentarz przykościelny A/3096/777/L  

z dn. 28.12.87 
3.        IWINY Warta Bolesławiecka Pałac, nr 35 A/3108/762  

z dn. 28.09.60 
4.        IWINY Warta Bolesławiecka Park podworski A/3109/500/L  

z dn. 13.05.77 
5.        LUBKÓW Warta Bolesławiecka Cmentarz (zamkniňty) A/3164/780/L  

z dn. 28.12.87 
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6.        LUBKÓW Warta Bolesławiecka Pałac (ruina) A/3165/988  
z dn. 1.09.63 

7.        LUBKÓW Warta Bolesławiecka Zespół pałacowy (pałac, dom zarzņdcy, 
2 oficyny mieszkalne, stajnia, 2 obory, 
spichlerz, stodoła) 

A/3169/1030/L  
z dn. 24.10.95 

8.        LUBKÓW Warta Bolesławiecka Budynek mieszkalno-gospodarczy przy 
pałacu 

A/3170/2001  
z dn. 23.05.72 

9.        LUBKÓW Warta Bolesławiecka Park pałacowy A/3167/499/L  
z dn. 13.05.77 

10.     LUBKÓW Warta Bolesławiecka Dwór, nr 2 A/3166/999/L  
z dn. 19.12.91 

11.     LUBKÓW Warta Bolesławiecka Dom mieszkalno-inwentarski, nr 11 A/3168/2002  
z dn. 23.05.72 

 

2) Gminnņ ewidencjņ zabytków w zakresie ochro-
ny konserwatorskiej objňte zostajņ zespoły 
i obiekty o istotnych lokalnych walorach histo-
rycznych, kulturowych i krajobrazowych, ujňte 
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. 
Dla obiektów wymienionych w ewidencji zabyt-
ków, znajdujņcych siň w strefie ochrony kon-
serwatorskiej oraz poza strefņ, obowiņzujņ na-
stňpujņce wymogi: 
a) zachowań ich bryłň, kształt i geometriň da-

chu oraz zastosowane tradycyjne materiały 
budowlane, 

b) utrzymań, a w przypadku zniszczenia odtwo-
rzyń historyczny detal architektoniczny, 

c) zachowań kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodne z historycznym wizerun-
kiem budynku, należy utrzymań lub odtwo-
rzyń oryginalnņ stolarkň okien i drzwi, 

d) w przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów, należy je zharmonizowań z zabyt-
kowņ elewacjň budynku, 

e) stosowań kolorystykň i materiały nawiņzujņ-
ce do tradycyjnych lokalnych rozwiņzań, 
w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 
ścian zewnňtrznych, zakazuje siň stosowania 
okładzin ściennych typu „siding”, 

f) w przypadku dachów spadzistych nakazuje 
siň stosowanie pierwotnie stosowanych po-
kryń, takich jak dachówka ceramiczna i łupek 
lub ich współczesnych odpowiedników, wi-
zualnie od nich zbliżonych, z wyłņczeniem 
blachodachówki oraz gontu bitumicznego. 

Dachówka ceramiczna w kolorystyce zbliżo-
nej do kolorów tradycyjnych materiałów bu-
dowlanych, takich jak drewno, kamień 
i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych 
z naturalnych pigmentów, 

g) zachowanie, w obrňbie jednego obiektu, 
jednolitej formy i kolorystyki stolarki okien 
i drzwi zewnňtrznych – dopuszcza siň wy-
mianň stolarki pod warunkiem zachowania 
pierwotnych wielkości otworów okiennych 
i drzwiowych oraz ich podziałów z pełnopa-
stycznymi elementami konstrukcyjnymi ra-
miaków (wykluczony podział miňdzyszybo-
wy), 

h) elementy elewacyjne instalacji technicznych 
należy montowań z uwzglňdnieniem warto-
ści zabytkowych obiektów, 

i) dopuszcza siň rozbiórkň obiektów ze wzglň-
du na potwierdzony zły stan techniczny, po 
uprzednim wykonaniu prac dokumentacyj-
nych – kart ewidencyjnych zabytku architek-
tury i budownictwa (wykonanych zgodnie 
z instrukcjņ NID) − w takim przypadku sto-
sowne oznaczenie na rysunku planu staje siň 
nieobowiņzujņce. 

j) dla obiektów ujňtych w ewidencji zabytków 
a znajdujņcych siň w strefach ochrony kon-
serwatorskiej dodatkowo obowiņzujņ ustale-
nia sformułowane dla poszczególnych stref. 

3) Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabyt-
ków: 

LP. 
LP. 

W SUIKZP 
OBIEKT ADRES WIEK  

OBRĘB IWINY    
1. 1. Kaplica cmentarna   II poł. XIX w.   
2. 2. Dom mieszkalny Nr 13 III ńw. XIX w.   
3. 3. Dom mieszkalny Nr 15 III – IV ńw. XIX w.   
4. 4. Dom mieszkalny Nr 17 III – IV ńw. XIX w.   
5. 5. Dom mieszkalny 

z barem „Bistro” 
Nr 21 III ńw. XIX w.   

6. 6. Dom mieszkalny Nr 23 Koniec XIX w.   
7. 7. Dom mieszkalny Nr 27a Koniec XIX w.   
8. 8. Dom mieszkalny Nr 28 I ńw. XIX w.   
9. 9. Dom mieszkalny Nr 29 III ńw. XIX w.   

10. 10. Dom mieszkalny Nr 30 Poł. XIX w.   
11. 11. Dom mieszkalny Nr 32 I ńw. XIX w.   
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12. 12. Dom mieszkalny Nr 35 Pocz. XIX w.   
13. 13. Dom mieszkalny Nr 37 I ńw. XX w.   
14. 14. Dom mieszkalny Nr 38 Koniec XIX w.   
15. 15. Zagroda:  

 Dom mieszkalny  
 Budynek gospodarczy 

Nr 41 Koniec XIX w.   

16. 16. Dom mieszkalny Nr 46 IV ńw. XIX w.   
17. 17. Dom mieszkalny Nr 47 III ńw. XIX w.   
18. 18. Dom mieszkalny Nr 49     
19. 19. Dom mieszkalno - go-

spodarczy 
Nr 49 I poł. XIX w.   

20. 20. Dom mieszkalny Nr 49     
21. 21. Dom mieszkalno - go-

spodarczy 
Nr 49 1877 r.   

22. 22. Dom mieszkalny Nr 49 b     
23. 23. Zagroda:  

 Dom mieszkalny  
 Budynek gospodarczy 

Nr 50 Koniec XIX w.   

24. 24. Dom mieszkalny Nr 52 Koniec XIX w.   
25. 25. Dom mieszkalno - go-

spodarczy 
Nr 58 Koniec XIX w.   

26. 26. Dom mieszkalno - go-
spodarczy 

Nr 59 Koniec XIX w.   

27. 27. Dom mieszkalny Nr 53 I poł. XIX w.   
28. 28. Dom mieszkalno - go-

spodarczy 
Nr 60 I poł. XIX w.   

29. 29. Zagroda:  
 Dom mieszkalny  
 Obora  
 Stodoła 

Nr 110 III – IV ńw. XIX w.   

30. 30. Dom mieszkalny Nr 119 Pocz. XX w.   
31. 31. Zagroda obecnie RSP  

 Dom mieszkalny  
 Budynek gospodarczy 

Nr 122 II ńw. XIX w.   

32. 32. Dom mieszkalny Nr 123 I ńw. XIX w.   
33. 33. Zagroda:  

 Dom mieszkalny  
 Obora  
 Stodoła 

Nr 124 Poł. XIX w., koniec XX 
w. 

  

34. 34. Zagroda:  
 Dom mieszkalny  
 Stodoła 

Nr 126 Koniec XIX w.   

35. 35. Dom mieszkalny Nr 129 1828 r.   
36. 36. Stodoła Nr 129 1932 r.   
37. 37. Dom mieszkalny Nr 131 III ńw. XIX w.   
38. 38. Zagroda:  

 Dom mieszkalny  
 Budynek gospodarczy 

Nr 132 I ńw. XX w.  
 1853 r. 

  

OBRĘB LUBKÓW   
39. 64. Pałac - ruina       

    Zespół pałacowy:     
    Pałac III, obecnie PGR To-

maszów Bolesławiecki, 
Pocz. XX 

w. 
 Oficyna I, Koniec 

XIX w. 
 Oficyna II, Koniec 

XIX w. 
 Budynek gospodarczy obec-

nie oficyna I 
Koniec 
XIX w. 

 Oficyna III   
 Dom zarzņdcy folwarku, Koniec 

XIX w. 
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 Budynek gospodarczy fol-
warku – obecnie cielňtnik, 

Pocz. XX 
w. 

 Budynek gospodarczy – 
obecnie obora I, 

Pocz. XX 
w. 

 Budynek gospodarczy – 
obecnie obora II, 

Pocz. XX 
w. 

 Budynek gospodarczy obec-
nie magazyny, 

Pocz. XX 
w. 

40. 65. Dom mieszkalny Nr 6 I poł. XIX w.   
41. 66. Zagroda:  

 Dom mieszkalny  
 Stodoła 

Nr 9 Poł. XIX w.   

42. 67. Dom mieszkalny Nr 10 I poł. XIX w.   
43. 68. Dom mieszkalno - go-

spodarczy 
Nr 18 I poł. XIX w.   

44. 69. Dom mieszkalny Nr 20 IV ńw. XIX w.   
45. 70. Dom mieszkalny Nr 21 I poł. XIX w.   
46. 71. Dom mieszkalny Nr 26 I poł. XIX w.   
47. 72. Dom mieszkalny Nr 28 Koniec XIX w.   
48. 73. Dom mieszkalny Nr 29 Pocz. XX w.   
49. 74. Dom mieszkalny Nr 31 Pocz. XX w.   
50. 75. Zagroda:  

 Dom mieszkalny  
 Stodoła 

Nr 38 IV ńw. XIX w.   

51. 76. Dom mieszkalny Nr 39 Koniec XIX w.   
52. 77. Dom mieszkalny Nr 40 Poł. XIX w.   
53. 78. Zagroda:  

 Dom mieszkalny  
 Budynek gospodarczy 

Nr 41 III ńw. XIX w.   

54. 79. Dom mieszkalny Nr 42 Koniec XIX w.   
55. 80. Dom mieszkalny Nr 43 IV ńw. XIX w.   
56. 81. Dom mieszkalny Nr45 I ńw. XIX w.   
57. 82. Dom mieszkalny Nr47 Poł. XIX w.   
58. 83. Dom mieszkalny Nr48 Poł. XIX w.   
59. 84. Szkoła podstawowa Nr50 Poł. XIX w.   
60. 85. Dom mieszkalny Nr53a I ńw. XIX w.   
61. 86. Dom mieszkalny Nr54 IV ńw. XIX w.   
62. 87. Dom mieszkalny Nr55 IV ńw. XIX w.   
63. 88. Zagroda:  

 Dom mieszkalny  
 Dom mieszkalno – go-
spodarczy  
 Stodoła 

Nr58 I poł. XIX w.  
 

 XVIII, Koniec XIX w. 

  

64. 89. Dom mieszkalny Nr 61 Pocz. XX w.   
65. 90. Zagroda:  

 Dom mieszkalny  
 Dom mieszkalno – go-
spodarczy  
 Stodoła 

Nr 65 Koniec XIX w.   

66. 91. Dom mieszkalny Nr 69 Koniec XIX w.   
67. 92. Dom mieszkalny Nr 74 Koniec XIX w.   
68. 93. Zagroda:  

 Dom mieszkalno – go-
spodarczy  
 Stodoła 

Nr 75 Koniec XIX w.   

69. 94. Dom mieszkalny Nr 80 Koniec XIX w.   
70. 95. Dom mieszkalny Nr 81 Koniec XIX w.   
71. 96. Zagroda:  

 Dom mieszkalny  
 Obora 

Nr 86 Koniec XIX w.   

72. 97. Budynek gospodarczy Nr 87 1853 r.   
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73. 98. Zagroda:  
 Dom mieszkalny  
 Budynek gospodarczy 

Nr 132 I ńw. XX w.  
 1853 r. 

  

4) Określa siň stanowiska archeologiczne, dla któ-
rych obowiņzujņ nastňpujņce wymogi konser-
watorskie: 
a) zakazuje siň zalesiania obszarów stanowisk 

archeologicznych, 

b) istnieje możliwośń odkrycia nowych stano-
wisk archeologicznych − ich zasób ewidencji 
i rejestr stanowisk archeologicznych podlega 
sukcesywnym uzupełnieniom i weryfikacji. 

5) Wykaz stanowisk archeologicznych: 
 

Lp. Lp. w  
 SUiKZP 

Miejsce Nr w  
 miejscu 

Nr na  
 Obszarze 

Funkcje obiektu Chronologia Gmina 

1.   Iwiny 1 1 Ślad  
osadnictwa 

Późne średniowiecze XIV−XV Warta Bolesławiecka 

2.   Iwiny 2 2 Ślad  
osadnictwa 

Późne średniowiecze XIV−XV Warta Bolesławiecka 

3.   Iwiny 3 5 Osada Późne średniowiecze XIV−XV Warta Bolesławiecka 
4.   Lubków 1 6 Osada Późne średniowiecze – ON XV−XVI Warta Bolesławiecka 
5.   Lubków 1 6 Ślad  

osadnictwa 
Pradzieje Warta Bolesławiecka 

6.   Lubków 2 7 Ślad  
osadnictwa 

Późne średniowiecze XIV−XV Warta Bolesławiecka 

7.   Lubków 3 8 Ślad  
osadnictwa 

Późne średniowiecze XIV−XV Warta Bolesławiecka 

8.   Lubków 4 9 Osada Późne średniowiecze XIV−XV Warta Bolesławiecka 
9.   Lubków 5 10 Osada Późne średniowiecze – ON XV−XVI Warta Bolesławiecka 

 

5. Dla pozostałych terenów położonych w ob-
szarze opracowania miejscowego planu, ze wzglň-
du na zapewnienie właściwej ochrony konserwa-
torskiej, należy uwzglňdniń nastňpujņce uwarun-
kowania: 
1) zagospodarowanie terenu oraz obiekty budow-

lane powinny byń starannie i harmonijnie 
wkomponowane w krajobraz i kształtowane 
w nawiņzaniu do lokalnej, historycznej tradycji 
architektonicznej w zakresie skali, bryły, gabary-
tów, geometrii dachów, materiału elewacyjne-
go, materiału pokrycia dachu i kolorystyki; ele-
wacje tynkowe, stonowana kolorystyka, 

2) wysokości i gabaryty obiektów nie mogņ prze-
wyższań skalņ budynków o podobnej funkcji, 
ulokowanych w otoczeniu; dla zabudowy 
mieszkaniowej wymagane dwie kondygnacje, 
w tym poddasze użytkowe; architektura obiek-
tów usługowych i usługowo-produkcyjnych 
winna byń dostosowana do współczesnych 
form architektury przemysłowej i produkcyjnej 
oraz nawiņzywań do lokalnej, historycznej tra-
dycji architektonicznej oraz uwzglňdniań walory 
otaczajņcego krajobrazu kulturowego; 

3) nowe zagospodarowanie terenów w obrňbie 
wsi winno uwzglňdniań zachowanie wizualnej 
odrňbności oraz właściwņ ekspozycjň historycz-
nego układu przestrzennego miejscowości; 

4) ogrodzenia winny byń kształtowane w nawiņza-
niu do historycznych rozwiņzań; 

5) ewentualne napowierzchniowe elementy infra-
struktury winny byń projektowane w sposób 
uwzglňdniajņcy zachowanie wartości walorów 
krajobrazowych i ochronň historycznego krajo-
brazu kulturowego − wyklucza siň możliwośń 
stosowania ogrodzeń betonowych i prefabry-
kowanych, 

§ 7. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

1. Na obszarze opracowania planu ustala siň 
nastňpujņce obszary przestrzeni publicznych: 
1) tereny dróg klasy głównej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDG, 
2) tereny dróg klasy lokalnej, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KDL, 
3) tereny dróg klasy dojazdowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDD, 
4) teren ciņgów pieszo-jezdnych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDPJ, 
5) teren dróg publicznych, pokolejowych, ozna-

czonych na rysunku planu symbolem KDP, 
2. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 

przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1: 
1) w pasie dróg określa siň, za zgodņ zarzņdcy 

drogi, możliwośń lokalizacji obiektów nie bňdņ-
cych technicznymi elementami wyposażenia 
pasa drogowego, w szczególności nowych na-
sadzeń szpalerów drzew, pasów zieleni izola-
cyjnej, obiektów malej architektury, elementów 
reklamowych i informacyjnych oraz urzņdzeń 
technicznych. 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegajņcych ochronie usta-
lonych na podstawie przepisów odrňbnych 

1. Na obszarze objňtym zmianņ planu nie zo-
stały ustanowione tereny zamkniňte. 

2. Na obszarze objňtym zmianņ planu nie wy-
stňpujņ tereny zagrożone osuwaniem siň mas 
ziemnych. 

3. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
tereny zagrożone niebezpieczeństwem powodzi. 

4. Dodatkowo na terenie opracowania planu 
wystňpujņ nastňpujņce tereny podlegajņce ochro-
nie: 
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1) Czňśń obszaru opracowania zmian planu poło-
żona jest w granicach terenu i obszaru górni-
czego „Lubichów II” oraz „Okmiany II” ozna-
czonych na rysunkach zmian planu, dla których 
obowiņzujņ właściwe przepisy szczególne oraz 
wymogi określone w par. 24, 

2) Czňśń obszaru opracowania planu położona jest 
w granicach Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych GZWP nr 317 „Niecka zewnņtrzsu-
decka Bolesławiec”, 

3) Określa siň strefň ochrony sanitarnej dla cmen-
tarzy skanalizowanych w odległości 50m od 
granicy cmentarza, a dla cmentarzy nie skanali-
zowanych w odległości 150 m od granicy, 
w której wyklucza siň lokalizacjň nowej zabu-
dowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. 

4) Określa siň strefň zagrożenia okresowymi wy-
lewami i podtopieniami ustanowionņ w odle-
głości 20 m od granicy cieku, dla której obowiņ-
zujņ nastňpujņce wymagania: 
a) zabrania siň gromadzenia ścieków, odcho-

dów zwierzňcych, środków chemicznych 
i innych materiałów, które mogņ zanieczy-
ściń wody, prowadzenia odzysku lub uniesz-
kodliwiania odpadów, w tym w szczególno-
ści ich składowania, 

b) zabrania siň sadzenia drzew lub krzewów, 
z wyjņtkiem plantacji wiklinowych na po-
trzeby regulacji wód oraz roślinności stano-
wiņcej element zabudowy biologicznej dolin 
rzecznych lub służņcej do wzmacniania brze-
gów, obwałowań lub odsypisk, 

c) zabrania siň zmiany ukształtowania terenu, 
składowania materiałów oraz wykonywania 
innych robót, z wyjņtkiem robót zwiņzanych 
z regulacjņ lub utrzymaniem wód oraz brzegu, 

d) zabrania siň wznoszenia obiektów kubatu-
rowych budowlanych, 

5) dla istniejņcego gazociņgu wysokiego ciśnienia 
DN300 PN6.3MPa określa siň nastňpujņce zasa-
dy zagospodarowania: 
a) ustala siň obowiņzek uzgodnienia z zarzņdcņ 

sieci lokalizacjň obiektów wzdłuż strefy 
ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na 
budowň, 

b) zakazuje siň lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
c) obowiņzuje zapewnienie swobodnego do-

jazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz 
swobodnego przemieszczania siň wzdłuż ga-
zociņgu, 

d) lokalizacja sieci podziemnych jedynie po 
uzgodnieniu i na warunkach określonych 
przez zarzņdcň gazociņgu, 

e) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4m 
(po 2 m od osi) i zagospodarowanie zieleniņ 
niskņ, 

f) zakaz prowadzenia działalności mogņcej za-
groziń trwałości gazociņgu. 

6) dla istniejņcych i projektowanych linii elektro-
energetycznych obowiņzujņ wymogi określone 
w par. 11 ust. 2 pkt 5. 

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Na obszarze objňtym zmianami planu nie 
ustala siň szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu. 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury komunikacyjnej: 

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru objňte-
go planem wyznacza siň przebieg dróg klas: 
1) głównych, oznaczonych na rysunku zmian pla-

nu symbolem: KDG, 
2) lokalnych, oznaczonych na rysunku zmian planu 

symbolem: KDL, 
3) dojazdowych, oznaczonych na rysunku zmian 

planu symbolem: KDD, 
4) ciņgów pieszo- jezdnych, oznaczonych na ry-

sunku zmian planu symbolem: KDPJ, 
5) teren dróg publicznych, pokolejowych, ozna-

czonych na rysunku planu symbolem KDP, 
2. Ustala siň obowiņzek zapewnienia poszcze-

gólnym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie 
mniejszej niż: 
1) 1 miejsce na mieszkanie 
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczňte 25 m2 

powierzchni użytkowej funkcji usługowej zloka-
lizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej 
i zabudowy mieszkaniowej z usługami, lecz nie 
mniej niż 2 miejsca postojowe, 

3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczňte 25 m2 
powierzchni użytkowej funkcji przemysłowej, 
lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe, 

4) 2 miejsca postojowe na każde rozpoczňte 25 m2 
powierzchni użytkowej funkcji usług sportu, 
zdrowia lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe, 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej 

1. Docelowo przyjmuje siň zasadň, iż wszystkie 
liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz 
z towarzyszņcymi urzņdzeniami, do poszczegól-
nych obiektów, powinny byń usytuowane pod lub 
nad ziemiņ (linie elektroenergetyczne niskiego 
i średniego napiňcia napowietrzne lub kablowe 
oraz telefoniczne wyłņcznie kablowe) z wyłņcze-
niem trafostacji oraz znajdowań siň w liniach roz-
graniczajņcych dróg i ulic lub innych przestrzeni 
publicznych za zgodņ zarzņdcy drogi. W sytuacjach 
szczególnie uzasadnionych wzglňdami technicz-
nymi bņdź bezpieczeństwa dopuszcza siň przepro-
wadzenie sieci poza układem ulic. 

2. Obsługň obszaru objňtego planem w zakre-
sie infrastruktury technicznej określa siň nastňpu-
jņco: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodň dla celów by-

towych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony 
przeciwpożarowej – rozdzielczņ sień wodociņ-
gowņ należy prowadziń w terenie zabudowa-
nym lub przewidzianym do zabudowy w liniach 
rozgraniczajņcych dróg za zgodņ zarzņdcy drogi 
oraz na terenach nie przewidzianych pod zabu-
dowň, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi, ze szczególnym uwzglňdnieniem 
warunków dostňpności do wody dla celów 
przeciwpożarowych, 

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
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a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym 
(przewody prowadzone w liniach rozgrani-
czajņcych ulic za zgodņ zarzņdcy drogi), 

b) dopuszcza siň prowadzenie krótkich odcin-
ków kanalizacji sanitarnej poza liniami roz-
graniczajņcymi ulic w uzgodnieniu z właści-
cielami nieruchomości, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostňpności sieci 
w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej mo-
dernizacji, 

c) określa siň zakaz lokalizacji bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb) 
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej 
i usługowej dla terenów przewidzianych do 
skanalizowania, 

3) w zakresie kanalizacji deszczowej- sieci prowa-
dzone w liniach rozgraniczajņcych ulic za zgodņ 
zarzņdcy dróg, odprowadzenie wód opadowych 
za pomocņ istniejņcych lub projektowanych ko-
lektorów, do istniejņcych rowów (za zgodņ ich 
zarzņdcy), 
a) dopuszcza siň powierzchniowe odprowadze-

nie wód opadowych zgodnie z wymogami 
przepisów szczególnych, 

b) bezwzglňdnie zabrania siň wprowadzania nie 
oczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz gruntów, 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowo sie-
ciņ rozdzielczņ, prowadzonņ w liniach rozgrani-
czajņcych ulic za zgodņ zarzņdcy dróg, na tere-
nach przeznaczonych pod zabudowň i użytko-
wanych rolniczo: 
a) dopuszcza siň prowadzenie krótkich odcin-

ków sieci gazowej poza liniami rozgranicza-
jņcymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami 
nieruchomości, wymagane jest formalne 
ustalenie zasad dostňpności w sytuacjach 
awaryjnych lub w celu modernizacji sieci, 

b) ewentualna budowa dystrybucyjnej sieci ga-
zowej nastňpowań bňdzie w oparciu o obo-
wiņzujņce branżowe przepisy szczególne, je-
żeli zaistniejņ techniczne i ekonomiczne wa-
runki dostarczania paliwa gazowego, 

c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej dopusz-
cza siň zaopatrzenie ze zbiorników na gaz 
płynny. 

d) dla gazociņgu wysokiego ciśnienia 300DN 
wraz z granicņ terenu o szer. 70 m, 
w obrňbie którego obowiņzujņ ograniczenia 
w jego użytkowaniu, określonņ na rysunku 
planu, liczņc od ścianki gazociņgu, obowiņ-
zujņ wymogi określone w par. 8, ust. 4, pkt 6. 

5) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ – 
zasilanie istniejņcņ sieciņ napowietrznņ niskiego 
napiňcia: 
a) projektowane oraz modernizowane sieci 

elektroenergetyczne prowadziń należy 
wzdłuż układów komunikacyjnych, tj. tere-
nów ogólnie dostňpnych, dla prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza 
siň odstňpstwo od ww. zasady w uzgodnie-
niu z właścicielem terenu i zarzņdcņ sieci. 

b) dopuszcza siň rozbudowň sieci elektroener-
getycznej w formie linii napowietrznych, ka-
blowych lub napowietrzno-kablowych, 

c) zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energie elektrycznņ z istniejņcych sieci 
elektroenergetycznych, projektowanych sta-
cji transformatorowych określonych na ry-
sunkach zmian planu symbolem E lub 
z projektowanych sieci odbywań siň bňdzie 
na warunkach określonych przez właściciela 
sieci, 

d) dopuszcza siň kablowanie istniejņcych od-
cinków sieci napowietrznych w przypadku 
kolizji z projektowanņ zabudowņ oraz w re-
jonach intensywnej istniejņcej i projektowa-
nej zabudowy, po uzgodnieniu z zarzņdcņ 
sieci, 

e) ustala siň przebiegi lokalnych linii elektro-
energetycznych na terenach przewidzianych 
pod rozwój zabudowy – w liniach rozgrani-
czajņcych dróg i ulic za zgodņ zarzņdcy drogi 
oraz poza pasem drogowym, 

f) określa siň przebieg trasy linii elektroenerge-
tycznych średniego napiňcia wraz ze strefņ, 
w obrňbie której obowiņzujņ ograniczenia 
w użytkowaniu terenów określone w przepi-
sach odrňbnych, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, 

g) sieci średniego napiňcia w strefach zabudo-
wy mieszkaniowej postuluje siň realizowań 
jako skablowane, 

h) dystrybutor sieci przewiduje prowadzenie 
prac remontowych i modernizacyjnych ist-
niejņcego elektroenergetycznego systemu 
dystrybucyjnego. Dopuszcza siň moderniza-
cjň, rozbudowň i i odbudowň istniejņcych 
elektroenergetycznych linii napowietrznych, 
napowietrzno- kablowych i kablowych, na-
powietrznych, wnňtrzowych i wbudowanych 
elektroenergetycznych stacji transformato-
rowych oraz budowň nowych fragmentów 
elektroenergetycznego systemu dystrybu-
cyjnego: elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych, napowietrzno-kablowych i ka-
blowych (110 kV, 20 kV i 0,4 kV, w tym 
oświetlenia ulic) oraz napowietrznych, wnň-
trzowych i wbudowanych elektroenergetycz-
nych stacji transformatorowych (110/20 kV 
i 20/0,4 kV) zabezpieczajņcych potrzeby 
w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycz-
nņ planowanych kierunków rozwoju gminy). 

i) w strefach intensywnej zabudowy dopuszcza 
siň realizacjň sieci jako kablowych, po 
uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci, 

j) dla linii o napiňciu 220 kV relacji Mikułowa- 
Polkowice oraz 110 kV ustala siň pas techno-
logiczny liczony w poziomie od skrajnych 
przewodów, w odległości 60 m (po 30 m od 
osi linii w obu kierunkach dla 220kV) oraz  
30 m (po 15 m od osi linii w obu kierunkach 
dla 110kV), od istniejņcych i projektowanych 
sieci elektroenergetycznych liczone w po-
ziomie od skrajnych przewodów, 

k) dla linii o napiňciu 20 kV ustala siň pas tech-
nologiczny liczony w poziomie od skrajnych 
przewodów w odległości 10m, 

l) dla linii o napiňciu 0,4 kV ustala siň pas 
technologiczny liczony w poziomie od skraj-
nych przewodów w odległości 3 m, 
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m) w pasie technologicznym, o którym mowa 
w pakt h, i, j nie dopuszcza siň zmiany istnie-
jņcego zagospodarowania i przeznaczenia 
tych terenów pod zabudowň mieszkaniowņ 
lub zagrodowņ oraz przemysłowņ. Należy 
dņżyń aby planowane sieci elektroenerge-
tyczne prowadziń wzdłuż układów komuni-
kacyjnych, tj. terenów ogólnie dostňpnych. 
Dopuszcza siň odstňpstwo od w/w zasad po 
uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarzņdcņ 
sieci, 

n) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejņcymi li-
niami elektroenergetycznymi, ich przebudo-
wa bňdzie możliwa po uzyskaniu od zarzņdcy 
sieci warunków na przebudowň i zawarciu 
stosownej umowy na usuniňcie kolizji. Koszt 
przebudowy spoczywa na inwestorze zmiany 
zagospodarowania terenu, 

o) ustala siň obowiņzek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istniejņ-
cych i projektowanych linii elektroenerge-
tycznych. 

6) w zakresie gospodarki odpadami– stałe odpady 
bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych 
pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych 
przy posesjach, przy zapewnieniu ich systema-
tycznego wywozu na zorganizowane wysypisko 
odpadów. 
a) Wprowadza siň obowiņzek usuwania odpa-

dów: 
− o komunalnych w ramach gminnego sys-

temu gromadzenia i usuwania nieczysto-
ści, 

− o innych zgodnie z obowiņzujņcymi prze-
pisami odrňbnymi w tym zakresie. 

7) w zakresie telekomunikacji − obsługa poprzez 
istniejņce sieci telekomunikacyjne na warun-
kach określonych przez właściciela sieci, 
w liniach rozgraniczajņcych drogi, 

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urzņ-
dzenia i użytkowania terenów 

1. Do czasu realizacji ustaleń zmian planu po-
zostawia siň dotychczasowe użytkowanie terenów. 

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
nieruchomości i podziału nieruchomości objňtych 
planem miejscowym 

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych, 
ustala siň z zastrzeżeniem zachowania minimalnej 
szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej 
w linii zabudowy): 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, = 20 m, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU, U = 

24 m, 
3) w zabudowie oznaczonej symbolem RM = 24 m, 

2. Ustala siň minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN =  

800 m2, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU = 

1000 m2, 
3) w zabudowie oznaczonej symbolem RM, U = 

1200 m2 
3. Nie określa siň dodatkowych szczegółowych 

zasad i warunków scalania nieruchomości. 

Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów 
w granicach ich linii rozgraniczających 

§ 14. MN/1-33 LUBKÓW, MN/1-41 IWINY – 
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolnostojņca lub bliźniacza, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno-
stojņca lub bliźniacza, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) nieuciņżliwych usług lokalnych (komercyjne 

lub publiczne) o nieprzekraczajacej 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
usługi mogņ byń lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych do 
budynku lub w obiektach wolno stojņcych, 

b) zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 
prowadzenia nieuciņżliwej działalności go-
spodarczej, 

c) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

d) urzņdzeń infrastruktury technicznej, miejsc 
parkingowych i garaży wolno stojņcych, 

e) dróg wewnňtrznych stanowiņcych uzupeł-
nienie układu komunikacyjnego, 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 

1) wysokośń zabudowy nie może przekroczyń 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i pod-
dasze użytkowe, 

2) wysokośń budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 9 m, 

3) maksymalna wysokośń budynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu, przy 
głównym wejściu do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-
trycznie nachylonych połaciach, kņt nachyle-
nia połaci dachowych określa siň od 35−45 
stopni. 

5) obowiņzuje pokrycie dachowe materiałem ta-
kim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolo-
rze ceglastym lub szarym) lub ich współcze-
snym odpowiednikiem, wizualnie do nich zbli-
żonym, z wyłņczeniem blachodachówki oraz 
gontu bitumicznego. 

6) dopuszcza siň zastosowanie lukarn i innych 
elementów wzbogacajņcych formň dachu, 

7) dachy budynków gospodarczych określa siň 
jako dwuspadowe lub wielospadowe o syme-
trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówkņ ceramicznņ lub materiałami dachów-
kopodobnymi, dopuszcza siň jednospadowe 

8) dopuszcza siň sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od 
granicy z sņsiedniņ działkņ budowlanņ lub 
bezpośrednio przy granicy w przypadku lokali-
zowania zabudowy na obu sņsiadujņcych ze 
sobņ działkach, 
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9) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpu-
jņcych odległościach: 
a) 10 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

G, 
b) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 
c) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

D, 
d) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

KDPJ, 
e) 3m od granicy cieków wodnych, 

10) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 40% powierzchni działki, 
dla istniejņcych podziałów dopuszcza siň 50%, 

11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 40% powierzch-
ni działki, 

12) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w 
obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

13) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala siň: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 

wynosiń: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojņcej, 

b) minimalna powierzchnia działki dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnosto-
jņcej nie może byń mniejsza niż 800 m2, 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1 nie majņ 
zastosowania w odniesieniu do terenów, które 
w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały po-
siadajņ podziały geodezyjne lub inne podziały 
wynikajņce z aktów notarialnych. 

§ 15. MNU/1-6 LUBKÓW, MNU/1-11 IWINY- 
przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nie-
uciņżliwymi usługami lokalnymi, usługi mogņ 
byń lokalizowane w adaptowanych pomiesz-
czeniach budynku mieszkalnego lub gospo-
darczego, w pomieszczeniach dobudowanych 
do budynków lub w obiektach wolnostojņcych, 
funkcje mogņ byń realizowane jako tylko miesz-
kaniowe lub tylko usługowe, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urzņdzeń infrastruktury technicznej, miejsc 

parkingowych i garaży wolnostojņcych, 
c) dróg wewnňtrznych stanowiņcych uzupeł-

nienie układu komunikacyjnego, 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 

1) wysokośń zabudowy nie może przekroczyń 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i pod-
dasze użytkowe, 

2) wysokośń budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu przy głównym wejściu do 
górnej krawňdzi kalenicy dachu nie może 
przekroczyń 9 m, 

3) maksymalna wysokośń budynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu przy 
głównym wejściu do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-
trycznie nachylonych połaciach, kņt nachyle-
nia połaci dachowych określa siň od 35−45 
stopni. 

5) obowiņzuje pokrycie dachowe materiałem ta-
kim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolo-
rze ceglastym lub szarym) lub ich współcze-
snym odpowiednikiem, wizualnie do nich zbli-
żonym, z wyłņczeniem blachodachówki oraz 
gontu bitumicznego. 

6) dopuszcza siň zastosowanie lukarn i innych 
elementów wzbogacajņcych formň dachu, 

7) dachy budynków gospodarczych określa siň 
jako dwuspadowe lub wielospadowe o syme-
trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówkņ ceramicznņ lub materiałami dachów-
kopodobnymi, dopuszczalne także jednospa-
dowe, 

8) dopuszcza siň sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od 
granicy z sņsiedniņ działkņ budowlanņ lub 
bezpośrednio przy granicy w przypadku lokali-
zowania zabudowy na obu sņsiadujņcych ze 
sobņ działkach, 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpujņ-
cych odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

D, 
c) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

KDPJ, 
d) 3 m od granicy cieków wodnych, 

10) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 50% powierzchni działki, 

11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 50% powierzch-
ni działki, 

12) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w 
obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

13) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala siň: 
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1) Podział terenu na projektowane działki budow-
lane: 
a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 

wynosiń: 24 m, 
b) minimalna powierzchnia działki nie może 

byń mniejsza niż 1000 m2, przy czym wyzna-
czona czňśń usługowa nie może byń mniej-
sza niż 200 m2, 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1 nie majņ 
zastosowania w odniesieniu do terenów, które 
w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały po-
siadajņ podziały geodezyjne lub inne podziały 
wynikajņce z aktów notarialnych. 

§ 16. RM/1-38 LUBKÓW, RM/1-41 IWINY − 
przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
zagrodowej, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) nieuciņżliwych usług lokalnych (komercyjne 
lub publiczne) o nieprzekraczajacej 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
usługi mogņ byń lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych do 
budynku lub w obiektach wolnostojņcych, 

b) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

c) urzņdzeń infrastruktury technicznej, miejsc 
parkingowych i garaży wolno stojņcych, 

d) zabudowy jednorodzinnej, 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 

1) wysokośń zabudowy nie może przekroczyń 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i pod-
dasze użytkowe, 

2) wysokośń budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 9 m, 

3) maksymalna wysokośń budynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu do 
górnej krawňdzi kalenicy dachu nie może 
przekroczyń 9 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-
trycznie nachylonych połaciach, kņt nachyle-
nia połaci dachowych określa siň od 35−50 
stopni, 

5) obowiņzuje pokrycie dachowe materiałem ta-
kim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolo-
rze ceglastym lub szarym) lub ich współcze-
snym odpowiednikiem, wizualnie do nich zbli-
żonym, z wyłņczeniem blachodachówki oraz 
gontu bitumicznego, 

6) dopuszcza siň zastosowanie lukarn i innych 
elementów wzbogacajņcych formň dachu, 

7) dachy budynków gospodarczych określa siň 
jako dwuspadowe o symetrycznie nachylo-
nych połaciach, pokryte dachówkņ ceramicznņ 
lub materiałami dachówkopodobnymi, do-
puszczalne także jednospadowe, 

8) dopuszcza siň sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od 
granicy z sņsiedniņ działkņ budowlanņ lub 
bezpośrednio przy granicy w przypadku lokali-
zowania zabudowy na obu sņsiadujņcych ze 
sobņ działkach, 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpu-
jņcych odległościach: 
a) 10 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

G, 
b) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 
c) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

D, 
d) 3 m od granicy cieków wodnych, 

10) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyń 40% powierzchni działki, 

11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 60% powierzch-
ni działki, 

12) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia 
w obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

13) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wyso-

kości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 

§ 17. MW/1- 4 IWINY – przeznaczenie podsta-
wowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urzņdzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, miejsc parkingowych, 
c) mieszkań towarzyszņcych stanowiņcych nie 

wiňcej niż 30% powierzchni użytkowej obiek-
tu, 

d) usług komercyjnych, 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób 

zharmonizowany z lokalnym krajobrazem i war-
tościowymi elementami wystňpujņcej w okolicy 
architektury, 

2) dopuszcza siň adaptacjň, przebudowň istniejņ-
cych obiektów i budynków na cele usługowe 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

3) wysokośń nowej zabudowy nie może przekro-
czyń 3 kondygnacji nadziemnych, 

4) wysokośń nowej zabudowy liczona od poziomu 
terenu przy głównym wejściu do górnej krawň-
dzi kalenicy dachu nie może przekroczyń 12 m, 
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5) dachy budynków usługowych dwuspadowe, 
o symetrycznie nachylonych połaciach, kņt 
nachylenia połaci dachowych określa siň od 
35−50 stopni, 

6) obowiņzuje pokrycie dachowe materiałem ta-
kim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolo-
rze ceglastym lub szarym) lub ich współcze-
snym odpowiednikiem, wizualnie od nich zbli-
żonym, z wyłņczeniem blachodachówki oraz 
gontu bitumicznego, 

7) formň przestrzennņ projektowanych w obrňbie 
terenu wyznaczonego w ramach linii rozgrani-
czajņcych budynków, należy dostosowań do 
skali ukształtowania bryły i detalu istniejņcej 
we wsi zabudowy, w tym formy i wysokości 
dachu, układu kalenicy oraz poziomu posa-
dowienia budynku, 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpu-
jņcych odległościach: 

a) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy D, 
c) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy KD-

PJ, 
9) maksymalna powierzchnia zabudowy 

i powierzchni utwardzonych nie powinna 
przekroczyń 70% powierzchni działki, 

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 30% powierzch-
ni działki, 

11) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w 
obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

12) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 

a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wyso-
kości do 1,6 m, 

b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-
tów ogrodzeniowych, 

§ 18. U/1 LUBKÓW, U/1-2 IWINY przeznacze-
nie podstawowe – tereny zabudowy usługowej, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

usługi komercyjne, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urzņdzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, miejsc parkingowych, 

c) mieszkań towarzyszņcych stanowiņcych nie 
wiňcej niż 30% powierzchni użytkowej obiek-
tu usługowego, 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) dopuszcza siň realizacjň obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży przekraczajņcej 2000 m2, 
o ile parametry działki, na której bňdņ lokalizo-
wane, na to pozwolņ, 

2) dopuszcza siň adaptacjň, przebudowň istniejņ-
cych obiektów i budynków na cele usługowe 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

3) wysokośń nowej zabudowy nie może przekro-
czyń 3 kondygnacji nadziemnych, 

4) wysokośń nowej zabudowy liczona od pozio-
mu terenu przy głównym wejściu do górnej 
krawňdzi kalenicy dachu nie może przekroczyń 
12 m, 

5) dachy budynków usługowych dwuspadowe, 
o symetrycznie nachylonych połaciach, kņt 
nachylenia połaci dachowych określa siň od 
35- 50 stopni, przy czym dopuszcza siň zasto-
sowanie dachów dostosowanych do wzglň-
dów technicznych i technologicznych, 

6) obowiņzuje pokrycie dachowe materiałem ta-
kim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolo-
rze ceglastym lub szarym) lub ich współcze-
snym odpowiednikiem, wizualnie od nich zbli-
żonym, z wyłņczeniem blachodachówki oraz 
gontu bitumicznego, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpu-
jņcych odległościach: 
a) 10 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy G, 
b) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 40% powierzchni działki, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 60% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w 
obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala siň: 
1) Podział terenu na projektowane działki: 

a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 
wynosiń: 24 m, 

b) minimalna powierzchnia działki nie może 
byń mniejsza niż 1200 m2, 

§ 19. UO/1-4 IWINY– przeznaczenie podsta-
wowe – tereny usług oświaty, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny usług oświaty, w tym przedszkola, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urzņdzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, miejsc parkingowych, 

c) innych usług publicznych, 
d) w przypadku likwidacji funkcji dopuszcza siň 

zmianň funkcji na mieszkalno-usługowņ, 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) dopuszcza siň adaptacjň, przebudowň istniejņ-

cych obiektów i budynków na cele usługowe 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
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2) wysokośń nowej zabudowy nie może przekro-
czyń 3 kondygnacji nadziemnych, 

3) wysokośń zabudowy liczona od poziomu terenu 
do górnej krawňdzi kalenicy dachu nie może 
przekroczyń 12 m, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyń 70% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 30% powierzchni 
działki, 

7) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w ob-
rňbie własności, w ramach przeznaczenia pod-
stawowego, miejsc postojowych dla samocho-
dów użytkowników stałych i przebywajņcych 
okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2. 

§ 20. UK/1 LUBKÓW, UK/1-2 IWINY – przezna-
czenie podstawowe – tereny obiektów usług kultu-
ry i sakralnych 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny usług kultury i sakralnych, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urzņdzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, miejsc parkingowych, 

§ 21. US/1 IWINY– przeznaczenie podstawowe 
– tereny usług sportu i rekreacji 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

usługi sportu i rekreacji, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) obiektów usługowych i sanitarnych zwiņza-
nych przeznaczeniem podstawowym, 

c) obiektów małej architektury, 
d) urzņdzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, miejsc parkingowych terenowych, 
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

nie powinna byń mniejsza niż 80% powierzchni 
działki, 

8) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w ob-
rňbie własności, w ramach przeznaczenia pod-
stawowego, miejsc postojowych dla samocho-
dów użytkowników stałych i przebywajņcych 
okresowo, 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) wysokośń zabudowy obiektów usługowych 

i sanitarnych nie może przekroczyń 2 kondygna-
cji naziemnej, 

2) wysokośń budynku usługowego lub sanitarne-
go liczona od poziomu terenu do górnej krawň-
dzi kalenicy dachu nie może przekroczyń 9 m, 

3) dachy budynków dwuspadowe, o symetrycznie 
nachylonych połaciach, kņt nachylenia połaci 
dachowych określa siň od 30−50 stopni, 

4) obowiņzuje pokrycie dachowe materiałem ta-
kim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolorze 

ceglastym lub szarym) lub ich współczesnym 
odpowiednikiem, wizualnie od nich zbliżonym, 
z wyłņczeniem blachodachówki oraz gontu bi-
tumicznego, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpujņ-
cych odległościach: 
a) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy D, 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyń 80% powierzchni działki, 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 20% powierzchni 
działki, 

8) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w ob-
rňbie własności, w ramach przeznaczenia pod-
stawowego, miejsc postojowych dla samocho-
dów użytkowników stałych i przebywajņcych 
okresowo, 

§ 22. RU/1-6 LUBKÓW, RU/1-3 IWINY przezna-
czenie podstawowe − tereny obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrod-
niczych 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ tereny 

obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) funkcje mieszkaniowņ w formie wydzielo-

nych mieszkań, 
b) szklarni i wiat ogrodniczych, 
c) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
d) urzņdzeń infrastruktury technicznej, miejsc 

parkingowych i garaży wolnostojņcych, 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) wysokośń zabudowy nie może przekroczyń 

2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i podda-
sze użytkowe, 

2) wysokośń budynku gospodarczego liczona od 
poziomu terenu do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 9 m, 

3) dachy budynków gospodarczych określa siň 
jako dwuspadowe o symetrycznie nachylonych 
połaciach, pokryte dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałami dachówkopodobnymi, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpujņ-
cych odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy D, 
c) 3 m od granicy cieków wodnych, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 50% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 50% powierzchni 
działki, 

7) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w ob-
rňbie własności, w ramach przeznaczenia pod-
stawowego, miejsc postojowych dla samocho-
dów użytkowników stałych i przebywajņcych 
okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2, 
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8) postuluje siň oddzielenie realizowanej zabudo-
wy od sņsiadujņcych terenów o innych funk-
cjach zieleniņ izolacyjnņ, 

9) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wyso-

kości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 

§ 23. P/1-2 LUBKÓW, P/1-3 IWINY – przezna-
czenie podstawowe – tereny przemysłowe 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny przemysłowe, w tym tereny działalności 
produkcyjnej, baz i składów, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urzņdzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, miejsc parkingowych i garaży wol-
nostojņcych, 

c) elementów reklamowych i informacyjnych, 
d) usług komercyjnych, 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób 
zharmonizowany z lokalnym krajobrazem, 

2) dopuszcza siň adaptacjň, przebudowň istniejņ-
cych obiektów i budynków na cele produkcyj-
ne i usługowe zgodnie z przepisami odrňbny-
mi, 

3) wysokośń przebudowywanych i nowych 
obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługo-
wych i magazynowych powinna byń dostoso-
wana do wymogów techniczno- technologicz-
nych, lecz nie może byń wyższa niż 12 m liczņc 
od poziomu terenu do najwyższego elementu 
dachu, 

4) maksymalna wysokośń budynku usługowego 
(w przypadku realizacji jako oddzielnego bu-
dynku) nie może byń wyższa niż 12 m liczņc od 
poziomu terenu do kalenicy dachu, 

5) dachy obiektów produkcyjnych, produkcyjno- 
usługowych i magazynowych winny byń do-
stosowane do wymogów technicznych i tech-
nologicznych, dopuszcza siň zastosowanie da-
chów jednospadowych, 

6) dachy budynku usługowego (w przypadku re-
alizacji jako oddzielnego budynku) dwuspa-
dowe lub wielospadowe, pokryte dachówkņ 
ceramicznņ lub materiałami dachówkopodob-
nymi, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpu-
jņcych odległościach: 
a) 10 m od linii rozgraniczajņcych drogň klasy 

G, 
b) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogň klasy 

L, 
c) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogň klasy 

D, 
8) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyń 70% powierzchni działki, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 30% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w 
obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i  przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) postuluje siň oddzielenie realizowanej zabu-
dowy od sņsiadujņcych terenów o innych 
funkcjach zieleniņ izolacyjnņ, 

12) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wyso-

kości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala siň: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 

wynosiń: 30 m, 
b) minimalna powierzchnia działki nie może 

byń mniejsza niż 2000 m2, 

§ 24. PG/1 LUBKÓW, PG/1-2 IWINY przezna-
czenie podstawowe – tereny eksploatacji surow-
ców mineralnych, w ramach obszaru i terenu gór-
niczego „Lubichów II” oraz „Okmiany II” 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ tereny 

eksploatacji kruszywa naturalnego, w ramach 
ustanowionego obszaru i terenu górniczego 
„Lubichów II” oraz „Okmiany II”. 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) obiektów administracyjnych 
b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
c) dopuszcza siň składowanie i zwałowanie 

mas ziemnych pochodzņcych z eksploatacji 
złoża, 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 
siň: 
1) obowiņzuje wyłņczny sposób eksploatacji złoża 

zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 
i Górnicze wraz z rozporzņdzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, 

2) określa siň rolny, leśny bņdź wodny kierunek 
rekultywacji złoża, 

3) ustala siň, że wszelka uciņżliwośń prowadzonej 
działalności nie może przekraczań granic terenu, 
na którym jest zlokalizowana, 

4) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów i urzņdzeń 
zwiņzanych z pracami odkrywkowymi, a także 
obiektów i urzņdzeń towarzyszņcych, w tym 
komunikacyjnych i infrastrukturalnych, 

§ 25. KS/1-3 IWINY − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny obsługi komunikacji samochodo-
wej. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ tereny 

obsługi komunikacji samochodowej, w tym 
parkingi, zorganizowane miejsca postojowych 
i garaże, 
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2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) usług, 
b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
c) ciņgów pieszych i rowerowych, 
d) zieleni urzņdzonej, 
e) obiektów małej architektury, 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 
siň: 
1) obowiņzek wykonania zorganizowanych par-

kingów wraz z towarzyszņcymi nasadzeniami 
zieleni urzņdzonej, 

2) powierzchnie terenu parkingów należy wykonań 
w sposób uniemożliwiajņcy przenikanie zanie-
czyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód 
gruntowych. 

§ 26. KSU/1 IWINY − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny obsługi komunikacji samochodo-
wej − stacje paliw. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ tereny 

obsługi komunikacji samochodowej- stacje pa-
liw, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) usług, 
b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
c) ciņgów pieszych i rowerowych, 
d) zieleni urzņdzonej, 
e) obiektów małej architektury, 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 
siň: 
1) obowiņzek wykonania zorganizowanych par-

kingów wraz z towarzyszņcymi nasadzeniami 
zieleni urzņdzonej, 

2) powierzchnie terenu parkingów należy wykonań 
w sposób uniemożliwiajņcy przenikanie zanie-
czyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód 
gruntowych. 

§ 27. ZP/1- 6 LUBKÓW, ZP/1-2 IWINY − prze-
znaczenie podstawowe – tereny zieleni parkowej 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zieleń parkowa urzņdzona, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciņgów pieszych, 
c) obiektów małej architektury, 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 
siň: 
1) obowiņzek utrzymania i konserwowania istnie-

jņcej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasa-
dzenia zieleni należy dokonywań zgodnie z ist-
niejņcymi uwarunkowaniami przyrodniczymi, 

2) minimalna szerokośń ciņgu pieszego 1,5 m. 

§ 28. ZL/1- 13 LUBKÓW, ZL/1-13 IWINY - prze-
znaczenie podstawowe – tereny lasów 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

lasy i zadrzewienia, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciņgów pieszych i ścieżek rowerowych, 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) ustala siň zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych, z wyłņczeniem obiektów zwiņ-
zanych z prowadzonņ gospodarkņ leśnņ oraz 
obiektów służņcych obsłudze turystyki, 

2) ustala siň obowiņzek utrzymania istniejņcych 
lasów, zgodnie z planem urzņdzania lasu, 

§ 29. ZLd/1- 9 LUBKÓW, ZLd/1-4 IWINY − prze-
znaczenie podstawowe – tereny dolesień 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny planowanych dolesień, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciņgów pieszych i ścieżek rowerowych, 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturo-

wych, z wyłņczeniem obiektów zwiņzanych  
z prowadzonņ gospodarkņ leśnņ oraz obiektów 
służņcych obsłudze turystyki, 

§ 30. ZC/1 LUBKÓW, ZC/1 IWINY − przezna-
czenie podstawowe – tereny cmentarzy 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ tereny 

cmentarzy, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciņgów pieszych, 
c) zieleni urzņdzonej, 
d) organizowanie miejsc postojowych i parkin-

gów, 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala siň: 
1) ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem o 

wysokości nie przekraczajņcej 2,0 m, 
2) określa siň minimalnņ strefň ochrony sanitarnej 

od granicy cmentarza w odległości 50 m lub 
150 m w przypadku cmentarzy nie posiadajņ-
cych w odległości do 150 sieci wodociņgowej, 
liczonej od granicy działki, określonej na rysun-
ku planu, , dla której obowiņzujņ nastňpujņce 
wymogi: 
a) zakaz lokalizacji nowych budynków miesz-

kalnych i obiektów gastronomicznych oraz 
zakładów produkujņcych lub przechowujņ-
cych artykuły żywnościowe, 

b) zakaz lokalizacji studni służņcych zaopatrze-
niu w wody do picia i dla potrzeb gospodar-
czych 

§ 31. ZI/1-5 IWINY – przeznaczenie podstawo-
we – tereny zieleni izolacyjnej 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

wielopoziomowa zieleń izolacyjna, 
2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 

siň: 
1) wymóg zadrzewienia i zakrzewienia w pasie 

terenu określonym na rysunku planu, 
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
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3) dopuszcza siň prowadzenie sieci napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi. 

§ 32. R/1- 37 LUBKÓW, R/1-44 IWINY– prze-
znaczenie podstawowe – tereny rolnicze – uprawy 
polowe 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny rolnicze, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej 
(napowietrzne i podziemne), 

b) ciņgów pieszych i rowerowych, 
c) dróg transportu rolnego, 
d) urzņdzeń wodnych i melioracyjnych służņ-

cych kształtujņcych i regulujņcych stosunki 
wodne, 

e) zbiorników wodnych dla celów krótkotrwa-
łego retencjonowania wód, 

f) na terenie oznaczonym na rysunku zmiany 
planu symbolem R/5 położonym w Lubko-
wie, dopuszcza siň dla czňści działki nr 47, 
zabudowň siedliskowņ w formie pojedynczej 
działki o powierzchni nie wiňkszej niż 2000 m2, 

2. W zakresie zasad oraz zagospodarowania 
terenu ustala siň: 
1) ustala siň zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych z wyłņczeniem terenu określone-
go w ust. 1 pkt 2 f, 

2) ustala siň zakaz lokalizacji farm i elektrowni 
wiatrowych, 

§ 33. WS/1- 13 LUBKÓW, WS/1-14 IWINY prze-
znaczenie podstawowe- tereny wód otwartych, 
płynņcych i cieków wodnych 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

śródlņdowe wody płynņce i cieki, 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala siň: 
1) nakazuje siň ochronň wód powierzchniowych 

wraz z szatņ roślinnņ w ich najbliższym sņsiedz-
twie oraz wód podziemnych, 

2) dopuszcza siň przykrycie rowów melioracyjnych 
pod warunkiem nie zaburzania ich prawidłowe-
go funkcjonowania, 

3) wprowadza siň zakaz grodzenia i obowiņzek 
pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu przy 
ciekach wodnych celem zapewnienia dostňpu 
do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia 
ich konserwacji. 

4) nakazuje siň wprowadzenie obudowy biolo-
gicznej cieków chroniņcych je przed zanieczysz-
czeniem, 

§ 34. E/1- 2 IWINY przeznaczenie podstawowe 
– tereny urzņdzeń elektroenergetycznych – stacje 
transformatorowe na wydzielonych działkach 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ urzņdze-

nia elektroenergetyczne, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň zieleni niskiej, 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) dla nowych stacji transformatorowych określa 

siň ich maksymalna wysokośń do 9 m, liczņc od 
poziomu terenu do najwyższego punku stacji, 

2) docelowa wielkośń działek bňdzie określona na 
etapie projektowym 

3) dopuszcza siň lokalizacjň stacji w odległości do 
1,5 m od granic działki pod warunkiem, że sta-
cja posiada ściany oddzielenia ppoż. 

4) dla ogrodzenia stacji transformatorowych 
wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wyso-

kości 1,5 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 

§ 35. W/1 LUBKÓW − przeznaczenie podsta-
wowe – tereny urzņdzeń zaopatrzenia w wodň 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ urzņdze-

nia zaopatrzenia w wodň, 
2) na terenach, o których mowa w ust.1, obowiņ-

zujņ właściwe przepisy szczególne, w tym prze-
pisy określajņce wymogi, dla stref ochronnych 
ujňń wody. 

§ 36. K/1 IWINY – przeznaczenie podstawowe 
– tereny urzņdzeń kanalizacji – w tym przepom-
pownie ścieków. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ urzņdze-

nia kanalizacji sanitarnej, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň zieleni niskiej, 

§ 37. G/1 IWINY- przeznaczenie podstawowe – 
tereny urzņdzeń gazownictwa –stacje redukcyjne 
gazu na działkach wydzielonych 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ urzņdze-

nia gazownictwa, w tym stacje redukcyjne gazu, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň zieleni niskiej, 
3) użytkowanie zgodnie z przepisami szczególny-

mi, 

§ 38. Teren drogi głównej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDG/1- 2 IWINY 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň 
za zgodņ zarzņdcy: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga wojewódzka nr 363 klasy G, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni towarzyszņcej, chodników i ścieżek 
rowerowych, 

b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) linie rozgraniczajņce drogň wojewódzkņ nr 363 

pozostajņ w obecnym stanie władania, 
2) skrzyżowania z drogami dojazdowymi na wa-

runkach określonych przez zarzņdcň drogi, 
3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicz-

nej na warunkach określonych przez zarzņdców 
sieci, 

3. Nowe włņczenia do drogi za zgodņ i na wa-
runkach zarzņdcy drogi, 

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost na-
tňżenia ruchu wymagań bňdzie przebudowy wraz 
ze skrzyżowaniami na koszt inwestora lub wnio-
skodawcy i na warunkach określonych przez za-
rzņdcň drogi zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
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§ 39. Teren drogi lokalnej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDL/1- 3 LUBKÓW, KDL/1-5 
IWINY 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga lokalna klasy L, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni towarzyszņcej, chodników i ścieżek 
rowerowych, 

b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
3) określa siň odtworzenie i uzupełnienie poprzez 

dodatkowe nasadzenia istniejņcych szpalerów 
drzew, 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czajņcych − 15 m w przekroju drogowym, 12 m 
w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie 
ukształtowanej zabudowy dopuszcza siň pozo-
stawienie jej przebiegu w istniejņcych liniach 
rozgraniczajņcych), 

2) skrzyżowania drogi lokalnej z drogami dojaz-
dowymi na warunkach określonych przez za-
rzņdcň drogi, 

3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarzņdców 
sieci, 

3. Nowe włņczenia do dróg za zgodņ i na wa-
runkach jej zarzņdcy, 

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost na-
tňżenia ruchu wymagań bňdzie przebudowy wraz 
ze skrzyżowaniami na koszt inwestora lub wnio-
skodawcy i na warunkach określonych przez za-
rzņdcň drogi zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 40. Teren dróg dojazdowych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDD/1- 6 LUBKÓW, 
KDD/1-9 IWINY 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowiņ 

drogi dojazdowe klasy D 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni towarzyszņcej, chodników i ścieżek 
rowerowych, 

b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czajņcych − 10 m (dopuszczalne miejscowe 
zmniejszenia linii rozgraniczajņcych jedynie na 
obszarach historycznie ukształtowanej zabudo-
wy) 

2) skrzyżowania dróg dojazdowych z innymi dro-
gami na warunkach określonych przez zarzņdcň 
drogi, 

3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarzņdców 
sieci, 

§ 41. Teren ciņgów pieszo- jezdnych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDPJ/1-24 LUB-
KÓW, KDPJ/1-23 IWINY 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowiņ 

ciņgi pieszo-jezdne, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń ciņgu w liniach rozgrani-

czajņcych − 6 m (dopuszczalne miejscowe 
zmniejszenia linii rozgraniczajņcych jedynie na 
obszarach historycznie ukształtowanej zabudo-
wy) 

2) skrzyżowania ciņgów pieszo-jezdnych z pozo-
stałymi drogami na warunkach określonych 
przez zarzņdcň drogi, 

§ 42. Tereny komunikacji pokolejowe, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KDP/1-3 
IWINY 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowiņ 

pokolejowe tereny komunikacji, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciņgów pieszych i ścieżek rowerowych, 
c) stacji paliw i funkcji magazynowo- składo-

wej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-

cych − 5 m (dopuszczalne miejscowe zmniej-
szenia linii rozgraniczajņcych jedynie na obsza-
rach historycznie ukształtowanej zabudowy) 

2) skrzyżowania z pozostałymi drogami na warun-
kach określonych przez zarzņdcň drogi, 

§ 43. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36  
ust. 4. 

1. Ustala siň nastňpujņce stawki procentowe 
w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości 
objňtych niniejszym planem, służņce naliczeniu 
jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli 
nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciņgu 
5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu 
stały siň obowiņzujņce: 
1) MN, MNU, MW, RM − 20% 
2) U, P, PG, KS, KSU − 20% 
3) KDG, KDL, KDD, KDPJ, KDP − 10% 
4) pozostałe tereny − 1% 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 44. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka. 

§ 45. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Dolnoślņskiego. 

 
Przewodniczņcy Rady:  

Adam Maksymczyk 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 145 – 13707 – Poz. 2459 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/45/11 
Rady Gminy Warta Bolesławiecka  
z dnia 9 czerwca 2011 r. 

 

 
 

 
  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 145 – 13708 – Poz. 2459 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/45/11 
Rady Gminy Warta Bolesławiecka  
z dnia 9 czerwca 2011 r. 

 

 
 

 
  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 145 – 13709 – Poz. 2459 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/45/11 
Rady Gminy Warta Bolesławiecka  
z dnia 9 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Warta Bolesławiecka rozstrzyga, co nastňpuje: 

1. W zwiņzku z uchwaleniem Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Warta Bolesławiecka w obrňbach Iwiny i Lubków, inwestycjami stanowiņcymi zadanie własne gminy 
bňdzie: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego w zakresie gminnych dróg publicznych oraz 
realizacja innych celów publicznych określonych w w/w planie, o których mowa w prognozie skutków 
finansowych uchwalenia Zmian planu w obrňbach Iwiny i Lubków. 

2. Zadania inwestycyjne, o których mowa powyżej, finansowane bňdņ zgodnie z zasadami 
i zapisami określonymi w wieloletnich planach inwestycyjnych i finansowych gminy Warta Bolesławiec-
ka, wieloletnich planach rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej gminy Warta Bolesławiecka. 

 
 
Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/45/11 
Rady Gminy Warta Bolesławiecka  
z dnia 9 czerwca 2011 r. 

 
WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. 

O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEJ DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA W OBRĘBACH IWINY 

I LUBKÓW 
 
LP. DATA 

WPŁYWU, 
UWAGI 

TREŚŃ UWAGI OZNACZENIE NIERU-
CHOMOŚCI, KTÓREJ 
DOTYCZY UWAGA 

USTALENIA PRO-
JEKTU PLANU DLA 
NIERUCHOMOŚCI, 
KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY, 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

UWAGA 
UWZGLŇDNIONA 

UWAGA  
 NIEUWZGLDNIO-

NA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 11.04.11 
oraz 

odrňbne 
pismo 
z dnia 

19.04.11 

Przeznaczenie 
działki pod rolň 
a nie zalesienie 

Dz. nr 191, 140, 141, 163, 
352, 470  
 Lubków 

ZLd  
 ZL, R 

uwzglňdniono   Skorygowano projekt planu 

Zmiana przebie-
gu drogi KDL wg 
wskazań SUiKZP 

uwzglňdniono   Skorygowano projekt planu, 
wg wniosku; pośrodku, 

pomiňdzy dwoma siedliska-
mi 

Zmiana przebie-
gu drogi i i 

ominiňcie działek 
bňdņcych 

własnościņ 
składajņcego 

uwagň 

  nieuwzglňdniona Zmiana przebiegu została 
określona wg. ustaleń 

SUiKZP, projekt planu musi 
zachowań zgodnośń z w/w 
studium, zapisy dotyczņce 
ochrony układu ruralistycz-
nego wsi nie sņ sprzeczne 

z przebiegiem drogi KDL i w 
tym zakresie były przedmio-

tem uzgodnienia z DWKZ 

2. 18.04.11 Zmiana funkcji 
z MW na MN 

Dz. nr 302/9 MW uwzglňdniono   Skorygowano projekt planu 

3. 11.05.11 Dopuszczenie 
możliwości 
lokalizacji 
i budowy 

elektrowni 
wiatrowych 

o mocy 72MW 

Dz. nr 293/4, 376, 377, 
378, 380, 383, 388, 389, 

396, 405, 406, 407, 433/5, 
435, 437/15, 437/16, 

437/17, 437/19, 54, 84/2, 
85, 88 i 89 wszystkie 
w obrňbie Lubków 

R   nieuwzglňdniona W SUiKZP gminy określono 
kierunki rozwoju 
i zdecydowano 

o wprowadzeniu zakazu 
lokalizacji farm i elektrowni 

wiatrowych. Z uwagi na 
koniecznośń zachowania 

zgodności planu 
z ustaleniami Studium 

niniejszy plan wprowadza na 
terenach rolnych zakaz 

lokalizacji farm i elektrowni 
wiatrowych 

4. 13.05.11  
 mail 

Przeznaczenie 
działki pod 

prowadzenie 
działalności 

produkcyjnej 

dz. nr 426/136 P uwzglňdniona   Projekt Zmiany planu już 
obecnie dopuszcza tego 

rodzaju działalnośń 
w ramach funkcji P 

2 45 9

 

  


