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UCHWAŁA NR X/73/2011 
 RADY GMINY MIŁKOWICE 

 z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
− terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Lipce II) 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) oraz art. 15 
ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r.  
Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45,  
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz.1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), 
w związku z uchwałą nr XLIX/ /272/2010 Rady 
Gminy Miłkowice z dnia 23 kwietnia 2010 r., w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu połoġonego w obrębie wsi Lipce, gmina 
Miłkowice (MPZP Lipce II), po stwierdzeniu zgod-
noĝci projektu planu z ustaleniami studium uwa-
runkowaě i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, uchwala się, co następuje:  

Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu połoġonego 
w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Lip-
ce II), w granicach okreĝlonych na rysunku planu, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustalenia planu zawarte są: 
1) w tekĝcie uchwały, 
2) w rysunku planu w skali 1 : 2000 stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Integralną częĝcią niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 
w planie naleġących do zadaě własnych gminy”, 

2) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu”. 

§ 2. Ilekroć w dalszej częĝci uchwały jest  
mowa o: 

1) planie – naleġy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa w § 1., 

2) rysunku planu – naleġy przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie w skali 1 : 2000, 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleġy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie terenu, które 
winno przewaġać na danym terenie wyzna-
czonym liniami rozgraniczającymi, 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleġy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niġ 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogaca-
ją przeznaczenie podstawowe w sposób nie 
zmieniający generalnego charakteru zagospo-
darowania terenu, tj. zajmują łącznie mniej niġ 
30% powierzchni terenu oraz mniej niġ 30% 
powierzchni całkowitej zabudowy o innym 
przeznaczeniu podstawowym (odstępstwo 
stanowią ustalenia zawarte w § 18. pkt.3.), 

5) terenie – naleġy przez to rozumieć obszar wy-
dzielony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, 

6) liniach rozgraniczających – naleġy przez to ro-
zumieć linie, które rozgraniczają tereny o róġ-
nym przeznaczeniu lub róġnych zasadach za-
gospodarowania, 

7) obowiązującej linii zabudowy – naleġy przez 
to rozumieć linię, do której winno przylegać co 
najmniej 25% długoĝci ĝciany elewacji fron-
towej projektowanego budynku, a pozostała 
częĝć ĝciany elewacji nie moġe jej przekraczać 
(garaġe wbudowane w bryłę budynku wliczają 
się w długoĝć jego elewacji frontowej). Usta-
lenie nie dotyczy wysuniętych względem ele-
wacji o nie więcej niġ: 
a) 0,5 m − okapów i gzymsów, 
b) 2,5 m − balkonów, galerii, werand, tarasów 

lub schodów zewnętrznych. 
Ustalenie nie dotyczy obiektów zlokalizowa-
nych w całoĝci w gruncie oraz budowli 
i urządzeě infrastruktury technicznej, 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleġy 
przez to rozumieć linię, której elementy zabu-
dowy nie mogą przekraczać o więcej niġ: 
a) 1,0 m – dla okapów i gzymsów, 
b) 2,5 m – dla balkonów, galerii, werand, ta-

rasów lub schodów zewnętrznych. 
Ustalenie nie dotyczy obiektów zlokalizowa-
nych w całoĝci w gruncie oraz budowli i urzą-
dzeě infrastruktury technicznej. 
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9) obiektach i urządzeniach towarzyszących – 
naleġy przez to rozumieć urządzenia technicz-
ne zapewniające moġliwoĝć uġytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w 
myĝl przepisów Prawa budowlanego, 

10) liczbie kondygnacji – naleġy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji nadziemnych budynku 
o wysokoĝci standardowej dla danej funkcji, 
wraz z poddaszem uġytkowym (przeznaczo-
nym na pobyt ludzi) z wyłączeniem piwnic 
i suteren, 

11) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 
rozumie się przez to wartoĝć stosunku po-
wierzchni biologicznie czynnej, do powierzch-
ni działki, 

12) usługach komercyjnych – naleġy przez to ro-
zumieć usługi ĝwiadczone dla ludnoĝci 
w ramach działalnoĝci gospodarczej, takie jak 
np. obsługa firm, biura turystyczne, odpłatne 
leczenie, gastronomia, rzemiosło, handel itp., 
tj. działalnoĝć taka jak m.in.: 
a) obsługa firm − działalnoĝć związana 

z prowadzeniem interesów, w tym: doradz-
two prawne, rachunkowoĝć, księgowoĝć, 
doradztwo, badanie rynku i opinii publicz-
nej, poĝrednictwo, dostarczanie informacji, 
sporządzanie opracowaě, reklama, interne-
towe działania marketingowe, punkty ob-
sługi klienta i biura organizacji, działalnoĝć 
konferencyjna, działalnoĝć wystawienniczo 
– targowa, działalnoĝć związana z obsługą 
nieruchomoĝci, biura projektowe, wynaję-
cie specjalistów, działalnoĝć przedsię-
biorstw obsługujących firmy oraz usługi 
rzeczowe, np. fotografowanie, poligrafia, 
plakatowanie, urządzanie wystaw itp., 

b) obsługa turystyki − działalnoĝć biur i agen-
cji turystycznych, biur podróġy, hoteli, mo-
teli, domów wycieczkowych, informacja tu-
rystyczna itp., 

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

d) rzemiosło – działalnoĝć związana z usłu-
gami dla ludnoĝci, w tym krawiectwo, ka-
letnictwo, naprawa obuwia, naprawa 
sprzętu artykułów gospodarstwa domowe-
go, zegarmistrzostwo, piekarnia itp., 

e) handel detaliczny − działalnoĝć związana ze 
sprzedaġą detaliczną towarów o po-
wierzchni sprzedaġy nie większej niġ 400 m2 
w obiektach handlowych oraz w częĝciach 
obiektów o innych funkcjach, z wyłącze-
niem sprzedaġy detalicznej paliw, 

13) usługach nieuciążliwych – naleġy przez to 
rozumieć usługi nie powodujące emisji hała-
su, emisji pyłów i gazów oraz promieniowania 
elektromagnetycznego, zanieczyszczenia wo-
dy oraz gleby ponad standardy okreĝlone 
w przepisach dotyczących ochrony ĝrodowi-
ska dla poszczególnych rodzajów terenów, 
poza teren, do którego inwestor ma tytuł 
prawny, 

14) przepisach szczególnych – naleġy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, 

15) rozdziale – naleġy przez to rozumieć Rozdział 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleě planu jest obszar 
okreĝlony w § 1, ust.1, o łącznej powierzchni ok. 
34,14 ha, w granicach zgodnych z rysunkiem planu 
stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Zakres ustaleě planu obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o róġnym przeznaczeniu lub róġnych 
zasadach zagospodarowania (Rozdział II), 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego (Rozdział II), 

3) zasady ochrony ĝrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego (Rozdział II), 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
(Rozdział II), 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych (Rozdział II), 

6) parametry i wskağniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskağniki 
intensywnoĝci zabudowy (Rozdział III), 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów 
(Rozdział II), 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoĝci objętych planem 
miejscowym (Rozdział III), 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uġytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy (Rozdział II), 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej (Rozdział II), 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uġytkowania terenów 
(Rozdział III), 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Rozdział III). 
3. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu 

stanowią: 
1) granice opracowania, 
2) przebieg linii rozgraniczających, 
3) symbole okreĝlające przeznaczenie terenu, 
4) przebieg obowiązujących linii zabudowy, 
5) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

4. Na rysunku planu zastosowano oznaczenia 
literowe i liczbowe w stosunku do poszczególnych 
terenów o okreĝlonym rodzaju przeznaczenia, wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi. Oznaczenia 
literowe okreĝlają podstawowe przeznaczenie te-
renów, dla których ustalenia szczegółowe zawarto 
w Rozdziale III niniejszej uchwały. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoĝląskiego Nr 197 – 18717 – Poz. 3444 

 

Rozdział II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

§ 4. PRZEZNACZENIE TERENÓW 
1. Ustala się następujące podstawowe prze-

znaczenie terenów oznaczone literami: 
1) MN − teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 
2) MW − teren zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej o niskiej intensywnoĝci, 
3) U − teren nieuciąġliwych usług komercyjnych, 
4) UK − tereny usług kultu religijnego, 
5) ZL − tereny dolesieě 
6) ZP − tereny zieleni urządzonej, 
7) EE − tereny stacji transformatorowych, 
8) KD L − teren drogi lokalnej, 
9) KD D − teren drogi dojazdowej, 

10) KDp − teren ciągu pieszego, 
11) KDW − teren drogi wewnętrznej. 

2. Ustala się tereny, dla których dopuszczono 
więcej niġ jedno podstawowe przeznaczenie tere-
nu, a poszczególne oznaczenia literowe przyjęte 
wg ust. 1, zostały rozdzielone przecinkiem. 

§ 5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA 
ŁADU PRZESTRZENNEGO 

1. Ustala się przebieg linii rozgraniczających – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Ustala się przebieg obowiązujących linii za-
budowy – w odległoĝci 6,0 m od linii rozgranicza-
jących tereny pasów drogowych (dotyczy odcin-
ków wskazanych na rysunku planu). 

3. Ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii 
zabudowy – w odległoĝci 6,0 m od linii rozgrani-
czających tereny pasów drogowych (dotyczy od-
cinków wskazanych na rysunku planu). 

4. Linia zabudowy nie dotyczy budynków sta-
cji transformatorowych oraz inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoĝci publicznej. 

5. Na wszystkich terenach dopuszcza się loka-
lizowanie: 
1) obiektów i urządzeě towarzyszących, 
2) obiektów i urządzeě infrastruktury technicznej 

(zgodnie z ustaleniami § 13) w tym z zakresu 
komunikacji publicznej, 

3) zieleni urządzonej. 
6. Zasady kształtowania projektowanego za-

inwestowania, gabaryty projektowanej zabudowy, 
geometrię dachu, maksymalny dopuszczalny 
wskağnik zabudowy lub wymagany minimalny 
wskağnik powierzchni biologicznie czynnej oraz 
wymagania dotyczące zagospodarowania ustalone 
zostały dla poszczególnych terenów w Rozdziale III 
niniejszej uchwały. 

§ 6. ZASADY OCHRONY ĜRODOWISKA, 
PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

1. Wprowadza się obowiązek zapewnienia 
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 
m.in. poprzez kompleksowe i zgodne z obowiązu-
jącymi przepisami prawa, rozwiązanie gospodarki 
wodnej, ĝciekowej (ĝcieki bytowe, komunalne, 
przemysłowe oraz opadowe) i odpadami, z 
uwzględnieniem w miarę moġliwoĝci istniejących 
obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ĝrodowi-

sko, wymagających sporządzenia raportu o oddzia-
ływaniu na ĝrodowisko z wyjątkiem dróg, infra-
struktury technicznej oraz inwestycji z zakresu ko-
munikacji publicznej. 

3. Do terenów wymagających szczególnej 
ochrony przed hałasem zalicza się tereny zabudo-
wy mieszkaniowej: MN i MW. 

4. Ustala się obowiązek wykonania jezdni jako 
szczelne i nienasiąkliwe ze spadkiem w kierunku 
wpustów ulicznych kanalizacyjnych. Wody opa-
dowe winny być podczyszczane przed ich odpro-
wadzeniem do kanalizacji zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

5. Nawierzchnie chodników i podjazdów po-
winny być wykonane jako utwardzone, nieszczelne 
i ze spadkiem w kierunku wpustów ulicznych kana-
lizacyjnych. 

6. Powstające odpady wymagają segregacji 
z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych i za-
pewnienia postępowania zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa w zakresie gospodarki od-
padami. Odpady niebezpieczne winny być groma-
dzone w szczelnych pojemnikach i przekazywane 
do wykorzystania lub unieszkodliwiania w instala-
cjach specjalistycznych. Pozostałe odpady mogą 
być składowane na komunalnym składowisku od-
padów. 

7. Wprowadza się obowiązek stosowania do 
celów grzewczych i technologicznych noĝników 
energii, przyjaznych dla ĝrodowiska. 

8. Ustala się obowiązek utrzymania minimal-
nego wskağnika powierzchni biologicznie czynnej 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala się, iġ w przypadku odkrycia podczas pro-
wadzenia robót budowlanych lub ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, 
iġ jest on zabytkiem, naleġy: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
2) zabezpieczyć, przy uġyciu dostępnych ĝrodków, 

ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właĝciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeĝli 
nie jest to moġliwe Wójta Gminy Miłkowice. 

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych dotyczą projekto-
wanych dróg publicznych, ciągów pieszych oraz 
terenów zieleni urządzonej i zostały zawarte  
w § 12., § 17., § 18., § 21., § 22., § 23 i § 25. 

§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów i wskağ-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu zawarto w Rozdziale III. 

§ 10. Na obszarze objętym planem nie wystę-
pują tereny ani obiekty podlegające ochronie usta-
lonej na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania 
oraz ograniczenia w ich uġytkowaniu ustalone zo-
stały dla poszczególnych terenów w Rozdziale III. 

§ 12. PODSTAWOWE ZASADY MODERNIZA-
CJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU KOMU-
NIKACJI 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoĝląskiego Nr 197 – 18718 – Poz. 3444 

 

1. Ustala sie obsługę komunikacyjną ze-
wnętrzną obszaru poprzez drogę krajową nr 94. 

2. Wyznacza się tereny pasów drogowych, 
oznaczone dla: 
1) dróg lokalnych – 1KD L1/2 i 3KD L1/2, 
2) dróg dojazdowych – 2KD D1/2, 4KD D1/2, 
3) dróg wewnętrznych – 5KDW, 6KDW, 7KDW, 

8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 
13KDW, 14KDW, 15KDW, 

4) ciągów pieszych – 16KDp, 17KDp, 18KDp. 
3. Ustala się nakaz zachowania normatywnych 

pól widocznoĝci (trójkątów widocznoĝci) na skrzy-
ġowaniach. 

4. Ustala się zachowanie właĝciwych parame-
trów technicznych ulic, zapewniających poprawną 
obsługę komunikacyjną obszaru oraz zapewnienie 
normatywnego rozmieszczenia w nich urządzeě 
i sieci infrastruktury technicznej, projektowanych 
dla potrzeb obsługiwanych terenów. 

5. Dostępnoĝć komunikacyjną osobom nie-
pełnosprawnym naleġy zapewnić zgodnie z przepi-
sami w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

§ 13. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY 
I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

1. Ustala się, ġe sieci telekomunikacyjne, za-
opatrzenia w gaz, energię elektryczną, wodę 
i odprowadzenia ĝcieków naleġy projektować w 
pasie linii rozgraniczających dróg, jako sieci pod-
ziemne. Odstępstwa od ustalonej zasady moġliwe 
są wyłącznie w przypadku wykazania koniecznoĝci 
wynikającej z warunków technicznych prowadze-
nia sieci. Prowadzenie sieci poza pasem w liniach 
rozgraniczających dróg wymaga uzgodnienia 
z właĝcicielem działki i zarządcą sieci. 

2. Dopuszcza się w granicach wszystkich tere-
nów okreĝlonych w § 4., wydzielanie działek grun-
tu pod lokalizację urządzeě infrastruktury technicz-
nej, w tym równieġ pod realizację lokalnej osie-
dlowej oczyszczalni ĝcieków lub lokalnych zbiorni-
ków bezodpływowych. Dla wydzielanych działek 
nie okreĝla się wielkoĝci minimalnej, pod warun-
kiem zachowania wymogów usytuowania urzą-
dzeě, wynikających z przepisów szczególnych. 

3. Ustala się w zakresie: 
1) sieci wodociągowej – zaopatrzenie w wodę 

z systemu istniejących i projektowanych wodo-
ciągów wiejskich. Dla potrzeb związanych 
z prowadzeniem działalnoĝci gospodarczej do-
puszcza się ujęcia własne; 

2) kanalizacji sanitarnej – odprowadzanie ĝcieków 
komunalnych, bytowych i przemysłowych do 
istniejącej i projektowanej kanalizacji wiejskiej. 
Wytwarzane ĝcieki winny być przed odprowa-
dzeniem do kanalizacji − w uzasadnionych wy-
padkach − stosownie podczyszczone. Nie do-
puszcza się realizacji indywidualnych przydo-
mowych oczyszczalni ĝcieków. Realizację 
i uġytkowanie indywidualnych zbiorników bez-
odpływowych dopuszcza się wyłącznie do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się 
realizację jednej osiedlowej oczyszczalni ĝcie-
ków lub kilku lokalnych zbiorników bezodpły-
wowych. 

3) kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód 
opadowych do projektowanej kanalizacji desz-
czowej. Dopuszcza się grawitacyjne odprowa-
dzanie wód opadowych i roztopowych, syste-
mem kanalizacji deszczowej do istniejących ro-
wów melioracyjnych zgodnie z pozwoleniem 
wodno-prawnym. Dopuszcza się spływ po-
wierzchniowy wód z dachów budynków i po-
wierzchni utwardzonych zgodnie z przepisami 
szczególnymi. Dla terenów, na których moġe 
dojĝć do zanieczyszczenia wód opadowych 
substancjami ropopochodnymi oraz innymi 
substancjami szkodliwymi, wody opadowe na-
leġy poddawać wstępnemu podczyszczaniu 
w stosownych separatorach zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

4) sieci i urządzeě elektroenergetycznych: 
a) zasilanie projektowanego zainwestowania 

w energię elektryczną z istniejących sieci 
elektroenergetycznych, stacji transformato-
rowych lub z projektowanych sieci i stacji na 
warunkach okreĝlonych przez właĝciciela 
sieci dystrybucyjnej, 

b) projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne prowadzić wzdłuġ ukła-
dów komunikacyjnych, tj. terenów ogólno-
dostępnych, 

c) dopuszcza się rozbudowę sieci dystrybucyj-
nej elektroenergetycznej w formie linii ka-
blowych oraz budowę stacji transformato-
rowych, 

d) dopuszcza się adaptację, przebudowę lub 
zmianę lokalizacji istniejącej słupowej stacji 
transformatorowej R-241-12 zlokalizowanej 
w pasie drogowym drogi lokalnej 1KD L1/2, 

e) ustala się tereny obsługi infrastruktury tech-
nicznej 21EE, 22EE i 23EE, wskazane pod lo-
kalizację projektowanych stacji transforma-
torowych 20/0,4 kV. Wymiary ww. terenów 
min. 8,0 m x 7,0 m. Dopuszcza się lokalizację 
stacji transformatorowej w odległoĝci nie 
mniejszej niġ 1,5 m od granicy działki, 

f) dopuszcza się wydzielenie nowych działek 
gruntu pod budowę stacji transformatoro-
wych, wynikających z technicznych warun-
ków przyłączenia okreĝlonych przez przed-
siębiorstwo sieciowe. Docelowa wielkoĝć 
działki będzie okreĝlona na etapie projekto-
wania. Stacje słupowe nie wymagają wy-
dzielania działek. Linia zabudowy nie dotyczy 
budynków stacji transformatorowych – do-
puszcza się ich usytuowanie w odległoĝci  
1,5 m od granic działki, 

g) ustala się obowiązek zachowania norma-
tywnych odległoĝci zabudowy od istnieją-
cych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych, 

h) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejącym 
uzbrojeniem elektroenergetycznym, przebu-
dowa istniejącego uzbrojenia elektroenerge-
tycznego będzie moġliwa po uzyskaniu  
z adekwatnego przedsiębiorstwa elektro-
energetycznego warunków na przebudowę 
tych urządzeě i zawarciu stosownej umowy 
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lub porozumienia o przebudowę sieci dys-
trybucyjnej, elektroenergetycznej, 

i) dla istniejącej elektroenergetycznej dystry-
bucyjnej linii napowietrznej 20 kV dopuszcza 
się jej docelowe skablowanie. Do czasu ska-
blowania ww. linii elektroenergetycznej 
ustanawia się pas technologiczny wzdłuġ jej 
przebiegu o szerokoĝci 10,0 m liczonej 
w poziomie od skrajnych przewodów w obu 
kierunkach. W pasie technologicznym nie 
dopuszcza się zmiany istniejącego zagospo-
darowania i przeznaczenia tych terenów 
między innymi pod zabudowę. Wszelkie in-
westycje w pasie technologicznym wzdłuġ 
ww. linii wymagają uzgodnienia z przedsię-
biorstwem sieciowym; 

5) sieci gazowej – zaopatrzenie w gaz z dystrybu-
cyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z dyspo-
nentem sieci. Przyłączenie obiektów na zasa-
dach okreĝlonych w Prawie energetycznym oraz 
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, 
po spełnieniu warunków technicznych i ekono-
micznych przyłączenia, 

6) sieci ciepłowniczej – dopuszcza się moġliwoĝć 
doprowadzenia sieci ciepłowniczej do istnieją-
cych i projektowanych obiektów, 

7) sieci telekomunikacyjnej – dopuszcza się budo-
wę i rozbudowę sieci oraz lokalizację inwestycji 
celu publicznego z zakresu łącznoĝci publicznej. 

Rozdział III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  
DLA TERENÓW WYZNACZONYCH  
LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI 

§ 14. Ustalenia dla terenów 1MW, 2MW, 3MW: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna niskiej intensywnoĝci, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, nieuciąġliwe usługi 
komercyjne, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym 

uznaje się lokalizację: 
− budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

wolno stojących do szeĝciu mieszkaě 
w jednym budynku, 

− budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
do trzech mieszkaě w jednym module, łą-
czonych wzdłuġ granicy sąsiadujących 
działek budowlanych – zabudowa typu 
bliğniak, 

− budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
z usługami wbudowanymi (max do 30% 
powierzchni całkowitej budynku miesz-
kalnego), 

− garaġy wolno stojących lub wbudowa-
nych w bryłę budynku mieszkalnego, 

− obiektów gospodarczych o łącznej po-
wierzchni nieprzekraczającej 25% po-
wierzchni zabudowy budynku mieszkalne-
go, 

− dróg wewnętrznych, 
− miejsc postojowych, 
− placów zabaw, 

b) za zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym 
uznaje się przeznaczenie do 30% powierzch-
ni terenu pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną lub nieuciąġliwe usługi komer-
cyjne. Powierzchnia zabudowy wolno stoją-
cego budynku usługowego nie moġe prze-
kroczyć 100 m2, 

c) maksymalny wskağnik zabudowy – 0,30; 
d) maksymalny wskağnik intensywnoĝci zabu-

dowy – 0,80; 
e) minimalny wskağnik powierzchni czynnej 

biologicznie – 0,40; 
f) dla terenu 3MW ustala się przebieg nieprze-

kraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysun-
kiem planu, w odległoĝci 6,0 m od linii roz-
graniczającej teren pasa drogowego drogi 
15KDW. Do czasu skablowania napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej ĝredniego na-
pięcia 20 kV obowiązuje pas technologiczny 
o szerokoĝci 10,0 m liczonej w poziomie od 
skrajnych przewodów w obu kierunkach – 
wykluczony spod zabudowy, 

g) w obrębie działki budowlanej naleġy zlokali-
zować garaġ lub stałe miejsce postojowe 
w iloĝci min. 1 boks garaġowy lub 1 stanowi-
sko postojowe na kaġde mieszkanie, 

h) naleġy zbilansować w obrębie działki budow-
lanej, dodatkowe potrzeby parkingowe zwią-
zane z funkcją usługową (dotyczy równieġ 
usług wbudowanych w budynku mieszkal-
nym), z moġliwoĝcią uwzględnienia miejsc 
postojowych w przylegającym do granic 
działki budowlanej pasie drogowym, 

i) maksymalna wysokoĝć ogrodzenia do 2,0 m, 
w tym wysokoĝć podmurówki winna wyno-
sić 50 cm (dopuszcza się odstępstwa do 
10%), 

j) od strony układu komunikacyjnego dopusz-
cza się wyłącznie ogrodzenia przęsłowe – 
aġurowe. Nie dopuszcza się przęseł prefa-
brykowanych betonowych i ogrodzeě peł-
nych. Ogrodzenia z siatki lub ogrodzenia zie-
lone typu ġywopłot, dopuszcza się wyłącznie 
pomiędzy sąsiadującymi działkami budow-
lanymi (wskazanymi pod zabudowę), 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) maksymalna iloĝć kondygnacji nadziemnych 

– 3, w tym poddasze uġytkowe, 
b) maksymalna wysokoĝć zabudowy – do 12,0 m; 
c) wysokoĝć budynków gospodarczych i garaġy 

– do 7,0 m (1 kondygnacja nadziemna z do-
puszczeniem poddasza uġytkowego); 

d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
e) dopuszcza się moġliwoĝć łączenia kilku bu-

dynków gospodarczych i garaġy, równieġ 
wzdłuġ granicy sąsiadujących działek bu-
dowlanych, 

f) dopuszcza się garaġe wielostanowiskowe 
z wykluczeniem garaġy typu „blaszak”, 

g) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej da-
chy strome o: 
− kącie nachylenia głównych połaci min. 

25º, max  45º, 
− symetrycznych spadkach głównych połaci 

dachowych, 
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− układzie dwu- lub wielospadowym, ko-
pertowym lub mansardowym, 

− kryte dachówką ceramiczną lub innym 
materiałem o podobnym kolorze i faktu-
rze zbliġonej do formy dachówki, 

h) zaleca się utrzymanie jednego typu dachu 
oraz układu dominującej kalenicy, dla 
wszystkich budynków lokalizowanych w 
granicach danego terenu, 

i) nie dopuszcza się dachów płaskich dla gara-
ġy i obiektów gospodarczych, 

j) dopuszcza się montaġ lukarn, okien połacio-
wych, okien mansardowych, 

k) nie dopuszcza się zastosowania jako mate-
riałów wykoěczeniowych, blachy falistej lub 
trapezowej oraz sidingu. 

§ 15. Ustalenia dla terenów 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 15MN: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciąġliwe usługi 

komercyjne, zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna niskiej intensywnoĝci, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) sugerowana minimalna powierzchnia działki 

budowlanej – 700 m2, 
b) sugerowana minimalna szerokoĝć frontu 

działki budowlanej – 22,0 m (za wyjątkiem 
działek posiadających wjazdy z placu nawra-
cania w układzie sięgaczowym), 

c) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym 
uznaje się lokalizację: 
− budynków mieszkalnych jednorodzin-

nych, 
− budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

z usługami wbudowanymi (max do 30% 
powierzchni całkowitej budynku miesz-
kalnego), 

− garaġy wolno stojących lub wbudowa-
nych w bryłę budynku mieszkalnego, 

− obiektów gospodarczych o łącznej po-
wierzchni nieprzekraczającej 25% po-
wierzchni zabudowy budynku mieszkal-
nego, 

− miejsc postojowych, 
d) za zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym 

uznaje się przeznaczenie do 30% powierzch-
ni terenu pod nieuciąġliwe usługi komercyj-
ne lub zabudowę mieszkaniową wieloro-
dzinną niskiej intensywnoĝci. Powierzchnia 
zabudowy wolno stojącego budynku usłu-
gowego nie moġe przekroczyć 100 m2. Zabu-
dowa mieszkaniowa wielorodzinna moġe 
być realizowana wyłącznie jako budynki 
wolno stojące lub typu bliğniak do szeĝciu 
mieszkaě łącznie w jednym budynku – obo-
wiązuje charakterystyka zabudowy okreĝlona 
w pkt 4 z wyjątkiem lit. a, 

e) maksymalny wskağnik zabudowy – 0,20; 
f) maksymalny wskağnik intensywnoĝci zabu-

dowy – 0,35; 
g) minimalny wskağnik powierzchni czynnej 

biologicznie – 0,55; 

h) w obrębie kaġdej działki budowlanej naleġy 
zlokalizować garaġ lub stałe miejsce posto-
jowe w iloĝci min. 1 boks garaġowy lub 1 
stanowisko postojowe na kaġde mieszkanie, 

i) naleġy zbilansować w obrębie kaġdej działki 
budowlanej, dodatkowe potrzeby parkingo-
we związane z funkcją usługową (dotyczy 
równieġ usług wbudowanych w budynku 
mieszkalnym), z moġliwoĝcią uwzględnienia 
miejsc postojowych w przylegającym do 
granicy działki budowlanej pasie drogowym, 

j) maksymalna wysokoĝć ogrodzenia do 2,0 m, 
w tym wysokoĝć podmurówki winna wyno-
sić 50 cm (dopuszcza się odstępstwa do 
10%), 

k) od strony układu komunikacyjnego dopusz-
cza się wyłącznie ogrodzenia przęsłowe – 
aġurowe. Nie dopuszcza się przęseł prefa-
brykowanych betonowych i ogrodzeě peł-
nych. Ogrodzenia z siatki lub ogrodzenia zie-
lone typu ġywopłot, dopuszcza się wyłącznie 
pomiędzy sąsiadującymi działkami budow-
lanymi (wskazanymi pod zabudowę), 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) ustala się realizację zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej jako wolno stojącej lub 
typu bliğniak, 

b) maksymalna iloĝć kondygnacji nadziemnych 
– 2, w tym poddasze uġytkowe, 

c) maksymalna wysokoĝć zabudowy – do 10,0 m, 
d) wysokoĝć budynków gospodarczych i garaġy 

– do 7 m (1 kondygnacja nadziemna z do-
puszczeniem poddasza uġytkowego); 

e) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
f) dopuszcza się moġliwoĝć łączenia kilku bu-

dynków gospodarczych i garaġy równieġ 
wzdłuġ granicy sąsiadujących działek bu-
dowlanych, 

g) dopuszcza się garaġe wielostanowiskowe 
z wykluczeniem garaġy typu „blaszak”, 

h) ustala się dachy strome o: 
− kącie nachylenia głównych połaci min. 

25º, max 45º, 
− symetrycznych spadkach głównych połaci 

dachowych, 
− układzie dwuspadowy, wielospadowym, 

kopertowym lub mansardowym, 
− pokryciu dachówką ceramiczną lub innym 

materiałem o podobnym kolorze i faktu-
rze zbliġonej do formy dachówki, 

i) zaleca się utrzymanie jednego typu dachu 
oraz układu dominującej kalenicy, dla 
wszystkich budynków lokalizowanych w 
granicach danego terenu, 

j) dopuszcza się montaġ lukarn, okien połacio-
wych, okien mansardowych, 

k) dopuszcza się zabudowę z bali drewnianych, 
domy w technice kanadyjskiej oraz zabudo-
wę o pokryciu elewacji balami lub innymi 
elementami drewnianymi. Dla zabudowy tej 
dopuszcza się dach o innym pokryciu niġ 
ustalono w pkt. 4, lit. h, (dopuszcza się po-
krycie typu strzecha z trzciny, gont drewnia-
ny itp.) 

l) nie dopuszcza się dachów płaskich dla gara-
ġy i obiektów gospodarczych, 
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m) nie dopuszcza się zastosowania jako mate-
riałów wykoěczeniowych, blachy falistej lub 
trapezowej oraz sidingu. 

§ 16. Ustalenia dla terenu 16U,UK,MN: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-

wa wolno stojąca (nieuciąġliwe usługi komer-
cyjne), zabudowa usług kultu religijnego (ko-
ĝciół wraz z zabudową towarzyszącą dom para-
fialny, plebania), zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, 
parkingi, mała architektura, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) sugerowana minimalna powierzchnia działki 

budowlanej – 1000 m2, 
b) sugerowana minimalna szerokoĝć frontu 

działki budowlanej – 30,0 m, 
c) za zgodną z przeznaczeniem podstawowym 

uznaje się lokalizację: 
− budynków usługowych wolno stojących, 
− budynku koĝcioła wraz z zabudową towa-

rzyszącą − plebania, kaplice, budynki pa-
rafialne, sale katechetyczne, 

− budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, 

− budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
z usługami wbudowanymi, 

− garaġy wolno stojących lub wbudowa-
nych w bryłę budynku mieszkalnego, 

− obiektów gospodarczych o łącznej po-
wierzchni nieprzekraczającej 25% po-
wierzchni zabudowy budynku mieszkal-
nego, 

− miejsc postojowych, 
d) maksymalny wskağnik zabudowy – 0,40; 
e) maksymalny wskağnik intensywnoĝci zabu-

dowy – 1,10; 
f) minimalny wskağnik powierzchni czynnej 

biologicznie – 0,20; 
g) w obrębie działki budowlanej naleġy zlokali-

zować garaġ lub stałe miejsce postojowe 
w iloĝci min. 1 boks garaġowy lub 1 stanowi-
sko postojowe na kaġde mieszkanie, 

h) naleġy zbilansować w obrębie działki budow-
lanej dodatkowe potrzeby parkingowe zwią-
zane z funkcją usługową (dotyczy równieġ 
usług wbudowanych w budynku mieszkal-
nym). Wymaga się zlokalizowania miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych 
w iloĝci zapewniającej właĝciwą obsługę 
uġytkowników i zatrudnionych, w tym w ilo-
ĝci min. 1 mp na 20–40 m2 pow. uġytkowej 
obiektu usługowego, a dla lokali gastrono-
micznych – 1 mp na 5 miejsc konsumpcyj-
nych, 

i) ustala się realizację szpaleru zieleni izolacyj-
nej lub ekranów akustycznych wzdłuġ grani-
cy z terenem 9MN – w przypadku wystąpie-
nia uciąġliwoĝci akustycznych związanych 
z realizacją funkcji usługowej, 

j) maksymalna wysokoĝć ogrodzenia do 2,0 m, 
k) od strony układu komunikacyjnego nie do-

puszcza się przęseł prefabrykowanych beto-
nowych. Ogrodzenia z siatki dopuszcza się 

wyłącznie pomiędzy sąsiadującymi działkami 
budowlanymi (wskazanymi pod zabudowę), 

l) dla działki budowlanej przeznaczonej pod 
usługi kultu religijnego ustala się obowiązek 
kompleksowego zagospodarowania w za-
kresie: rozwiązaě terenowych, nawierzchni, 
układu miejsc postojowych, elementów ma-
łej architektury, oĝwietlenia i zieleni urzą-
dzonej, 

4) charakterystyka zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej: 
a) maksymalna iloĝć kondygnacji nadziemnych 

– 3, w tym poddasze uġytkowe, 
b) maksymalna wysokoĝć zabudowy – 10,0 m; 
c) wysokoĝć budynków gospodarczych i garaġy 

– do 7 m (1 kondygnacja nadziemna z do-
puszczeniem poddasza uġytkowego); 

d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
e) dopuszcza się moġliwoĝć łączenia kilku bu-

dynków gospodarczych i garaġy, równieġ 
wzdłuġ granicy sąsiadujących działek bu-
dowlanych, 

f) dopuszcza się garaġe wielostanowiskowe 
z wykluczeniem garaġy typu „blaszak”, 

g) ustala się dachy strome o: 
− kącie nachylenia głównych połaci min. 

20º, max  45º, 
− symetrycznych spadkach głównych połaci 

dachowych, 
− układzie dwu lub wielospadowym, 
− kryte dachówką ceramiczną lub innym 

materiałem o podobnym kolorze i faktu-
rze zbliġonej do formy dachówki, 

h) dopuszcza się montaġ lukarn i okien poła-
ciowych, okien mansardowych, 

i) dopuszcza się zabudowę z bali drewnianych 
oraz zabudowę o pokryciu elewacji balami 
lub innymi elementami drewnianymi. Dla 
zabudowy tej dopuszcza się dach o innym 
pokryciu niġ ustalono w pkt 4, lit. g, (dopusz-
cza się pokrycie typu strzecha z trzciny, gont 
drewniany itp.) 

j) nie dopuszcza się dachów płaskich dla gara-
ġy i obiektów gospodarczych, 

k) nie dopuszcza się zastosowania jako mate-
riałów wykoěczeniowych, blachy falistej lub 
trapezowej oraz sidingu, 

l) dopuszcza się elewacje o znacznym udziale 
powierzchni przeszklonych. 

5) charakterystyka zabudowy usług kultu religij-
nego: 
a) maksymalna wysokoĝć budynku koĝcioła – 

do 20,0 m; 
b) maksymalna wysokoĝć wieġy koĝcielnej – do 

30,0 m; 
c) maksymalna wysokoĝć zabudowy towarzy-

szącej – do 10 m, 
d) maksymalna iloĝć kondygnacji nadziemnych 

zabudowy towarzyszącej – 3, w tym podda-
sze uġytkowe, 

e) forma budynku koĝcioła oraz budynków ple-
bani, kaplic, budynku parafialnego, sal kate-
chetycznych − indywidualna dostosowana 
do charakteru funkcji. 
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§ 17. Ustalenia dla terenów 17ZP i 18ZP: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzą-

dzonej (ogólnodostępnej), 
2) przeznaczenie dopuszczalne: ciągi piesze, mała 

architektura, place zabaw, miejsca postojowe, 
infrastruktura techniczna w tym zbiorniki bez-
odpływowe na ĝcieki lub lokalna oczyszczalnia 
ĝcieków zgodnie z ustaleniami § 13. ust. 2. 

§ 18. Ustalenia dla terenów 19ZL i 20ZL: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny dolesieě, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny zieleni 

urządzonej (ogólnodostępnej), ciągi piesze, ma-
ła architektura, place zabaw, miejsca postojo-
we, infrastruktura techniczna w tym zbiorniki 
bezodpływowe na ĝcieki lub lokalna oczyszczal-
nia ĝcieków zgodnie z ustaleniami § 13. ust. 2., 

3) dopuszcza się przeznaczenie do 45% po-
wierzchni terenu pod przeznaczenie dopusz-
czalne. 

§ 19. Ustalenia dla terenów 21EE, 22EE i 23EE: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren urządzeě 

elektroenergetycznych – projektowana stacja 
transformatorowa, 

2) zasady zagospodarowania terenu zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 3 pkt. 4 oraz przepisami 
szczególnymi. 

§ 20. Ustalenia dla terenu 24U: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-

wa (nieuciąġliwe usługi komercyjne) – rezerwa 
terenu na polepszenie warunków działek są-
siednich, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, 
parkingi, mała architektura, 

3) zasada zagospodarowania terenu zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

§ 21. Ustalenia dla terenu 1KD L1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy ulicy 

lokalnej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: ciągi piesze, ĝcieġ-

ki rowerowe, mała architektura, miejsca posto-
jowe, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) szerokoĝć w linach rozgraniczających – jak 

w stanie istniejącym – zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) minimalna szerokoĝć jezdni – 6,0 m, 
c) minimalna szerokoĝć ciągu pieszego – 1,5 m, 

4) dostępnoĝć ulicy nieograniczona, bezpoĝrednia 
obsługa otoczenia, 

5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 22. Ustalenia dla terenów 2KD D1/2 i 4KD 
D1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy ulicy 

dojazdowej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciągi piesze, mała architektura, 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokoĝć w linach rozgraniczających – 10,0 m, 
b) minimalna szerokoĝć jezdni – 6 m, 
c) w obrębie skrzyġowaě obowiązuje naroġne 

ĝcięcie linii rozgraniczających (trójkąty wi-
docznoĝci) o wymiarach min. 5,0 m x 5,0 m, 

4) dostępnoĝć ulicy nieograniczona, bezpoĝrednia 
obsługa otoczenia, 

5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 23. Ustalenia dla terenów 3KD L1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy ulicy 

lokalnej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: rezerwa terenowa 

na docelowe poszerzenie pasa drogowego dro-
gi krajowej nr 94, miejsca postojowe, ciągi pie-
sze, mała architektura, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) szerokoĝć w linach rozgraniczających – od 

12,0 do 14,0 m – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) minimalna szerokoĝć jezdni – 6 m, 
c) w obrębie skrzyġowaě z drogami klas niġ-

szych obowiązuje naroġne ĝcięcie linii roz-
graniczających (trójkąty widocznoĝci) o wy-
miarach min. 5,0 m x 5,0 m, 

d) dopuszcza się docelową przebudowę i zmia-
nę geometrii drogi w obrębie skrzyġowania 
z drogą krajową nr 94, 

e) dopuszcza się wydzielenie rezerwy tereno-
wej na docelowe poszerzenie pasa drogo-
wego drogi krajowej nr 94, 

f) dostosowanie układu drogowego do potrzeb 
realizacji skrzyġowania typu „T” w ciągu 
drogi krajowej nr 94, obsługującego relacje 
prawo i lewo skrętne − w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi krajowej i zarządcą drogi  
3KD L1/2 oraz zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, 

4) dostępnoĝć ulicy nieograniczona, bezpoĝrednia 
obsługa otoczenia, 

5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 24. Ustalenia dla terenów 5KDW, 6KDW, 
7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 
13KDW, 14KDW, 15KDW: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

wewnętrznej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciągi piesze, 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokoĝć w linach rozgraniczających –  
10,0 m, 

b) dla dróg 12KDW, 13KDW, 14KDW dopuszcza 
się realizację w formie ciągu pieszo – jezd-
nego, 

c) w obrębie skrzyġowaě obowiązuje naroġne 
ĝcięcie linii rozgraniczających (trójkąty wi-
docznoĝci) o wymiarach min. 5,0 m x 5,0 m, 

4) dostępnoĝć ulicy nieograniczona, bezpoĝrednia 
obsługa otoczenia, 

5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 25. Ustalenia dla terenu 16KDp, 17KDp, 
18KDp: 
1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy, 
2) szerokoĝć w liniach rozgraniczających: 

a) dla 16KDp, 17KDp – 4,5 m, 
b) dla 18KDp – 2,3 m. 

3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoĝląskiego Nr 197 – 18723 – Poz. 3444 

 

§ 26. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI 
SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOĜCI OBJĘ-
TYCH PLANEM 

1. Nie wyznacza się granic obszarów wymaga-
jących przeprowadzania scaleě i podziałów nieru-
chomoĝci. 

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podziału nieruchomoĝci obję-
tych planem miejscowym: 
1) powierzchnia działki budowlanej: 

a) dla terenów 1MW, 2MW, 3MW, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 15MN – minimalna po-
wierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 
− dla jednego budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego w zabudowie wolno stoją-
cej – 700 m2, 

− dla jednego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego w zabudowie bliğniaczej – 
500 m2, 

− dla jednego budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego wolno stojącego do szeĝciu 
mieszkaě w jednym budynku – 700 m2, 

− dla jednego modułu budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego do trzech mieszkaě 
w jednym module – zabudowa typu bliğ-
niak (do dwóch modułów łączonych 
wzdłuġ granicy sąsiadujących działek bu-
dowlanych) – 500 m2, 

− dla jednego budynku usługowego –  
100 m2, 

b) dla terenu 16U,UK,MN – minimalna po-
wierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 
1000 m2, 

c) dla terenów 17ZP, 18ZP, 19ZL, 20ZL, 24U – 
minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
10 m2, 

d) dla terenów 21EE, 22EE i 23EE – minimalna 
powierzchnia wydzielanej działki 5 m2, 

2) szerokoĝć frontu działki: 
a) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną lub wielorodzinną nie moġe 
być mniejsza niġ 20 m, z wyjątkiem działek 
posiadających dostęp do pasa drogowego 
w układzie sięgaczowym lub skręcie pasa 
drogowego, dla których minimalna szero-
koĝć frontu działki to 5 m, 

b) przeznaczonej pod zabudowę usługową zlo-
kalizowaną w granicach terenów 1MW, 
2MW, 3MW, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 
15MN nie moġe być mniejsza niġ 10m, 

c) przeznaczonej pod zabudowę usługową zlo-
kalizowaną w granicach terenu 16U,UK,MN 
– nie moġe być mniejsza niġ 30 m, 

3) kąt połoġenia granicy działki w stosunku do 
pasa drogowego 90º z tolerancją do 35% lub 
równolegle do granic działek sąsiednich, z do-
puszczeniem odstępstwa od tej zasady w przy-
padku, gdy podział nie jest moġliwy ze względu 
na istniejące linie podziału lub ukształtowanie 
terenu, 

4) ustalenia zawarte w pkt 1, 2 i 3 nie dotyczą: 
a) sytuacji w której wydzielenie działki słuġy 

powiększeniu działki budowlanej, 
b) podziału terenu pod urządzenia infrastruktu-

ry technicznej i komunikację. 

§ 27. W zakresie sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i uġyt-
kowania terenów ustala się iġ: 
1) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie 

z ustaleniami niniejszej uchwały zachowują one 
obecne uġytkowanie, 

2) dla terenu 3MW w związku z przebiegiem na-
powietrznej linii elektroenergetycznej ĝredniego 
napięcia 20 kV obowiązują ustalenia § 14 pkt 3 
lit. f. 

§ 28. Dla terenu okreĝlonego w § 1: 
1) Gospodarka gruntami będzie prowadzona na 

zasadach okreĝlonych przepisami szczególnymi. 
2) Ustala się stawkę procentową, słuġącą nalicza-

niu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym: 
a) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową i usługową w wysokoĝci – 
7,5%, 

b) dla pozostałych terenów w wysokoĝci – 1%. 

Rozdział IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Miłkowice. 

§ 30. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoĝląskiego. 

§ 31. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Miłkowice. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Krawczyk 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr X/73/ 
/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia  
5 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/ 
/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia  
5 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

– terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Lipce II). 
Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  

ustalonych w planie należących do zadań własnych gminy  
 

1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym 
terenem niezabudowanym oraz uzbrojonym jedynie w sieć elektroenergetyczną 20 kV. 

2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla zrealizo-
wania zainwestowania ustalonego planem, wystąpi koniecznoĝć realizacji dróg oraz nowych sieci 
i urządzeě systemu wodociągowego, elektroenergetycznego, gazowego, kanalizacji oraz sieci oĝwietle-
nia ulic. 

3. Plan ustala przebieg i parametry projektowanych dróg publicznych: pasy drogowe dróg lokal-
nych: 1KDL L1/2 i 3KD L1/2, pasy drogowe dróg dojazdowych: 2KD D1/2 i 4KD D1/2 oraz ciągów pie-
szych: 16KDp, 17KDp i 18KDp. 

4. Plan ustala przebieg i parametry projektowanych dróg wewnętrznych: 5KDW, 6KDW, 7KDW, 
8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW. 

5. Ustala się, ġe koszty związane z podziałami geodezyjnymi oraz realizacją ciągów pieszych i dróg 
wraz z ich wyposaġeniem w: sieć wodociągową, kanalizację ĝcieków komunalnych i wód deszczowych, 
sieć oĝwietlenia ulic, konstrukcja nawierzchni (oprócz warstwy wierzchniej – utwardzonej) – realizowane 
będą ze ĝrodków i staraniem Inwestora (dewelopera). Pasy drogowe dróg dojazdowych i lokalnych zo-
staną docelowo przez Gminę Miłkowice przejęte w trybie odrębnego porozumienia, za stosownym od-
szkodowaniem oraz włączone do sieci dróg gminnych. 

6. Ustala się, ġe drogi wewnętrzne stanowią własnoĝć lub współwłasnoĝć osób fizycznych lub 
prawnych. 

7. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna zostanie docelowo przejęta przez adekwatne przedsiębiorstwo 
gminne. 

8. Ustala się, ġe projektowane sieci telekomunikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, 
wodę i odprowadzenia ĝcieków naleġy projektować w pasie linii rozgraniczających dróg, jako sieci pod-
ziemne. Odstępstwa od ustalonej zasady moġliwe są wyłącznie w przypadku wykazania koniecznoĝci 
wynikającej z warunków technicznych prowadzenia sieci, ukształtowania terenu. Prowadzenie sieci poza 
pasem w liniach rozgraniczających dróg wymaga uzgodnienia z właĝcicielem działki i zarządcą sieci. 

9. Dopuszcza się adaptację, przebudowę lub zmianę lokalizacji istniejącej słupowej stacji transfor-
matorowej R-241-12 zlokalizowanej w pasie drogowym drogi lokalnej 1KD L1/2. 

10. Uzbrojenie terenu objętego projektem planu w sieci oraz urządzenia elektroenergetyczne 
i związane z zaopatrzeniem w gaz, realizowane będzie przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne 
i gazownicze, zgodnie z zasadami okreĝlonymi w ustawie Prawo energetyczne oraz ustawie Prawo bu-
dowlane. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/73/ 
/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia  
5 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

– terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Lipce II). 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu  

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego − terenu połoġonego w obrębie wsi 

Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Lipce II), został wyłoġony do publicznego wglądu wraz z prognozą od-
działywania na ĝrodowisko w dniach od 9 czerwca 2011 r. do 4 lipca 2011 r. 

W trakcie wyłoġenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakoěcze-
nia okresu wyłoġenia – nie wpłynęły uwagi do przedmiotowej dokumentacji. 
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