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UCHWAŁA NR VI/16/11 
 RADY GMINY W RADWANICACH 

 z dnia 21 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w obrębach geodezyjnych Drożów i Przesieczna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 
ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą  
nr XVII/86/08 Rady Gminy Radwanice z dnia  
25 listopada 2008 roku, w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych w obrę-
bach geodezyjnych Drożów i Przesieczna, po 
stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Radwanice, Rada Gminy w Radwanicach 
uchwala, co następuje:  

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w obrębach 
geodezyjnych Drożów i Przesieczna, zwany dalej 
planem, obejmuje obszar w granicach określonych 
na rysunku planu stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń 
w zakresie: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych, ze względu na brak występowania takich 
terenów, 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nie-
ruchomości objętych planem miejscowym, ze 
względu na brak występowania takich terenów, 

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu na 
brak takich obszarów, 

5) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji, ze względu na brak takich ob-
szarów, 

6) granice terenów pod budowę obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ze względu na 
brak takich obszarów, 

7) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych, ze względu na brak występowania ta-
kich terenów, 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, ze względu na brak występowania takich 
pomników. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymal-
na, nieprzekraczalna linia zabudowy ograni-
czająca teren, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych 
niebędących liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich 
elementów jak: części podziemnych obiektów 
budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wyku-
szy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, za-
daszeń nad wejściami do budynków, o ile 
ustalenia planu nie stanowią inaczej, 

2) przepisy szczególne – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, 

3) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub użytkowania lub 
grupy tych kategorii, które są określone na 
danym terenie lub w obiekcie 

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu 
– jest to część przeznaczenia terenu lub obiek-
tu, która powinna dominować (przeważać) 
w danym terenie lub obiekcie w sposób okre-
ślony w ustaleniach planu, 

5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiek-
tu – jest to część przeznaczenia terenu lub 
obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca prze-
znaczenie podstawowe w sposób określony 
w ustaleniach planu, max 45% powierzchni 
przeznaczenia podstawowego, przy czym do-
puszcza się nierealizowanie przeznaczenie 
uzupełniającego, 

6) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona 
symbolem, 

7) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku 
z wyjątkiem piwnic, suteren, 

8) wysokość zabudowy – rozumie się przez to 
wysokość budynku wyrażoną w metrach, od 
średniego poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku do górnej krawędzi ka-
lenicy (w przypadku dachów stromych) lub 
górnego poziomu połaci dachu (w przypadku 
stropodachów płaskich), 

9) mieszkania funkcyjne – należy przez to rozu-
mieć, o ile przepisy działu II nie stanowią ina-
czej, części budynków niemieszkalnych, w któ-
rych znajduje się nie więcej niż 2 mieszkania 
dla właściciela obiektu o przeznaczeniu pod-
stawowym dla danego terenu, 
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10) infrastruktura techniczna – rozumie się przez 
to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, 
w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, tele-
komunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące, 

11) usługi – jest to działalność taka jak: handel, 
gastronomia, restauracje, obsługa firm, admi-
nistracja, obsługa ludności, logistyka (wraz 
z magazynami), 

12) obsługa komunikacji – jest to działalność taka 
jak: detaliczna sprzedaż paliw (stacja paliw), 
motel, parkingi (w tym miejsca postojowe dla 
TIR-ów), serwis samochodowy, salon sprze-
daży, myjnia, place manewrowe, drogi we-
wnętrzne. 

§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek pla-
nu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, za-
pisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) symbole określające przeznaczenie terenów, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charak-
ter informacyjny. 

§ 7. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenów i odpowiadające im symbole: 
1) teren obsługi komunikacji – KS, 
2) teren dróg publicznych - KD, 
3) teren dróg wewnętrznych - KDW. 

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 8. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokali-
zację infrastruktury technicznej i urządzeń tech-
nicznych (w tym infrastruktury technicznej) za-
pewniających możliwość użytkowania obiektu bu-
dowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie 
jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, 
drogi wewnętrzne, ogrodzenia, place postojowe, 
parkingi, garaże, śmietniki. 

§ 9. Na terenie objętym planem zakazuje się: 
1) wznoszenia tymczasowej i prowizorycznej lub 

uciążliwej dla środowiska substandardowej za-
budowy (z wyjątkiem zapleczy placów budowy), 

2) lokalizowania wielkoformatowych tablic rekla-
mowych o powierzchni reklamowej powyżej  

12 m2, na terenach prywatnych zakaz lokalizacji 
reklam, niezwiązanych z prowadzoną tam dzia-
łalnością. 

§ 10. Na terenie objętym planem, lokalizacja 
obiektów budowlanych na działce zgodnie z prze-
pisami szczególnymi (w tym przepisami technicz-
no-budowlanymi) oraz ustalonymi w planie liniami 
zabudowy. 

§ 11. Na terenie objętym planem obowiązują 
następujące ustalenia wynikające z położenia w 
terenie i obszarze górniczym „Sieroszowice I”: 
realizowane inwestycje należy objąć profilaktyką 
przed wpływami bezpośrednimi jak i dynamicz-
nymi, w związku z tym należy każdorazowo wystę-
pować do Przedsiębiorcy Górniczego o wydanie 
informacji o parametrach prognozowanych wpły-
wów planowanej eksploatacji górniczej. 

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 12. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochro-
ny środowiska obowiązuje: 
1) dotrzymanie standardów ochrony środowiska 

przez wprowadzaną działalność, 
2) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 

przeznaczyć na różne formy zieleni z elementa-
mi małej architektury, 

3) należy dążyć do kompensacji powierzchni bio-
logicznie czynnych, 

4) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane 
w związku z realizacją inwestycji, należy zago-
spodarować pod rekultywację terenów zdegra-
dowanych, dla potrzeb technologicznych i re-
kultywacji składowisk odpadów oraz w celu 
kształtowania i zagospodarowania publicznych 
terenów zieleni, sportu i rekreacji, 

5) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonego przepisami szczególnymi, 

6) w celu ograniczenia szkodliwego wpływu robót 
górniczych na powierzchnię ziemi dopuszcza się 
sposób zagospodarowania pustek poeksploata-
cyjnych, polegający na ich wypełnieniu masami 
skalnymi (skałą płonną), powstającymi w wyni-
ku prowadzenia eksploatacji kopalin w zgodzie 
z obowiązującymi koncesjami, 

7) dopuszcza się zagospodarowanie mas ziem-
nych i skalnych powstających podczas robót 
inwestycyjnych, remonty, głębienia i budowy 
szybu kopalni miedzi oraz prowadzenia działal-
ności wydobywczej, w sposób niestwarzający 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środo-
wiska, zgodnie z obwiązującymi przepisami 
ochrony środowiska, 

8) Dopuszcza się zagospodarowanie mas ziem-
nych i skalnych, o których mowa w ust. 7, do: 
a) utwardzania powierzchni terenów, do któ-

rych KGHM Polska Miedź S.A. lub zależne od 
niego podmioty posiadają tytuł prawny, 

b) wykorzystania w podziemnych technikach 
górniczych, przez które rozumie się wykorzy-
stanie odpadów: 
− jako składnika podsadzki hydraulicznej  

i samozestalającej, 
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− do doszczelniania zrobów, które powstały 
w wyniku eksploatacji prowadzonej sys-
temem z zawałem stropu, podsadzki hy-
draulicznej, podsadzki suchej i innych, 

− do profilaktyki przeciwpożarowej i budo-
wy korków izolacyjnych, 

− do likwidacji zbędnych wyrobisk w tym 
szybów, 

− do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk gór-
niczych 

− do utwardzania dróg na dole kopalni; 
c) budowania wałów, nasypów kolejowych 

i drogowych, 
d) podbudowy dróg, 
e) utworzenia barier ziemnych, 
f) wykorzystania przy rekultywacji istniejących 

składowisk, 
g) wykorzystanie przy rekultywacji wyrobisk 

poeksploatacyjnych, nieeksploatowanych 
części wyrobisk, 

9) dopuszcza się lokowanie w podziemnych wyro-
biskach górniczych materiałów odpadowych 
powstałych w wyniku eksploatacji i przerabiania 
materiału wydobytego na powierzchnię ziemi, 
w zgodzie z koncesjami dla obszarów górni-
czych, pod następującymi warunkami: 
a) lokowany w wyrobiskach górniczych urobek 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzi oraz środowiska, 

b) lokowany w wyrobiskach górniczych urobek 
nie będzie oddawał odcieków do otoczenia 
przekraczających parametry określone w 
przepisach oraz zagrażających środowisku. 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

§ 13. W przypadku odkrycia podczas prac 
ziemnych przedmiotu, c, do którego istnieje przy-
puszczenie, iż jest on zabytkiem, inwestor jest zo-
bowiązany zabezpieczyć przedmiot wraz z miej-
scem znalezienia i niezwłocznie zawiadomić o tym 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wój-
ta Gminy. 

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji 

§ 14. 1. Na terenie objętym planem, o ile prze-
pisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się nastę-
pujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infra-
strukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic 
i innych terenów publicznych, 

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, 
po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą 
sieci, 

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej 
z planowanym zainwestowaniem, na warun-
kach określonych przez właściciela sieci, 

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego, 

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, 
odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz 
lokalizacji innych urządzeń technicznych na te-
renach określonych w § 1. uchwały wymagają 
uzyskania warunków technicznych od właści-
wych dysponentów sieci, 

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

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1) dostawa wody z gminnej sieci wodociągowej, 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy 
wodociągowych, zgodnie z ustaleniami okre-
ślonymi w § 14 ust. 1 pkt 5, 

3) do czasu podłączenia do gminnej sieci wodo-
ciągowej dopuszcza się budowę indywidual-
nych ujęć wody, na zasadach określonych 
w przepisach szczególnych. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komu-
nalnych przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i byto-

wych układem kanalizacji ogólnospławnej lub 
systemem grawitacyjno-tłocznym do istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Radwanicach (zlokali-
zowanej poza obszarem objętym planem) na 
warunkach określonych przez właściwego dys-
ponenta oczyszczalni, z zastrzeżeniem pkt 3), 

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących sieci oraz budowę nowych przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w §14 ust. 1 pkt 5, 

3) dopuszcza się na okres tymczasowy budowę 
szczelnych szamb i oczyszczalni ekologicznych 
na zasadach określonych w przepisach szcze-
gólnych, 

4) ustala się obowiązek włączenia obiektów 
z tymczasowymi szambami do wykonanej sieci 
kanalizacji sanitarnej, po jej zrealizowaniu przez 
użytkownika sieci, 

5) po realizacji i podłączeniu sieci kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza się przeznaczenie szczelnych 
zbiorników bezodpływowych jako zbiorników 
na wodę deszczową. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych 

a) niezanieczyszczonych: 
− systemem sieci kanalizacji deszczowej do 

odbiorników, 
− retencjonowanie lub rozsączanie na dział-

ce, 
b) zanieczyszczonych − systemem sieci kanali-

zacji deszczowej do odbiorników, po ich 
podczyszczeniu, 

c) dopuszcza się, do czasu realizacji sieci kana-
lizacji deszczowej, zagospodarowanie wód 
deszczowych w obrębie posesji, zgodnie 
z przepisami szczególnymi lub odprowadze-
nie poprzez system istniejących rowów me-
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lioracyjnych, na warunkach określonych 
przez administratora rowów, 

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanali-
zacji deszczowej oraz ich przebudowę zgodnie 
z ustaleniami określonymi w § 14 ust. 1 pkt 5. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy ga-
zowych zgodnie z warunkami określonymi  
w § 14 ust. 1 pkt 5. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie: 

a) gazem, 
b) energią elektryczną, 
c) z sieci ciepłowniczej, 
d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł 

energii, 
e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt. 2), 

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń, 

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących sieci oraz budowę nowych przyłączy sie-
ci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określo-
nymi w §14 ust. 1 pkt 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) dostawa energii elektrycznej z istniejących 

i projektowanych stacji transformatorowych 
i sieci średniego i niskiego napięcia, 

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 
kablowych linii elektroenergetycznych średnie-
go i niskiego napięcia wraz z budową stacji 
transformatorowych, wykonanych w zależności 
od sposobu zagospodarowania terenów jako 
wbudowane lub obiekty wolno stojące na wy-
dzielonych działkach lub na terenie własnym 
inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich 
dojazdu, na warunkach określonych przez wła-
ściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie bu-
dynku stacji transformatorowej w odległości 
1,5m od granicy działki, 

3) ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odległości zabudowy od istniejących 
i projektowanych sieci elektroenergetycznych. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiązują zasady określone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego. 

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych 
przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomuni-

kacyjnej, 
2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyj-

nych we wspólnych kanałach zbiorczych w po-
rozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 

3) dopuszcza się budowę wolno stojących wież 
i masztów telefonii komórkowej. 

§ 15. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, ustala się nastę-
pujące ogólne zasady w zakresie rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji: 

1) obsługa komunikacyjna poszczególnych tere-
nów odbywać się będzie wyłącznie poprzez ist-
niejący lub projektowany układ dróg (publicz-
nych, wewnętrznych) podłączony do istniejące-
go układu komunikacyjnego, 

2) zaleca się wykonanie nawierzchni dróg po reali-
zacji sieci infrastruktury technicznej, 

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na 
którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te 
miejsca towarzyszą, 

4) na terenie zabudowy usługowej, minimum 1,5 
miejsca postojowego na każde 100 m2 po-
wierzchni użytkowej 

5) Na terenie objętym planem wyznacza się strefy 
uciążliwości od istniejącej drogi krajowej nr 3: 
a) w odległości 30 m od drogi – zakazuje się lo-

kalizacji jednokondygnacyjnych budynków 
użyteczności publicznej z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

b) w odległości 40 m od drogi – zakazuje się lo-
kalizacji wielokondygnacyjnych budynków 
użyteczności publicznej z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

6) Od projektowanej drogi ekspresowej klasy S-3 
(Legnica − Lubawka − gr. państwa): 
a) w odległości 90 m od drogi – zakazuje się lo-

kalizacji jednokondygnacyjnych budynków 
użyteczności publicznej z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

b) w odległości 110 m od drogi – zakazuje się 
lokalizacji wielokondygnacyjnych budynków 
użyteczności publicznej z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

Rozdział 6 

Zasady dotyczące scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 16. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się 
scalanie i podział działek. 

DZIAŁ II 

USTALENIA DLA TERENÓW 

Rozdział 7 
Ustalenia dla terenu obsługi komunikacji 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KS ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: teren obsługi komunikacji, 
2) uzupełniające: 

a) teren zabudowy usługowej, 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu, 
2) wysokość zabudowy max 11 m w przypadku 

realizacji dachów stromych lub 9 m w przypad-
ku realizacji dachów płaskich, dopuszcza się 
punktową (slup, maszt reklamowy) dominantę 
o maksymalnej wysokości do 15 m, 

3) nowo projektowana zabudowa maksymalnie do 
trzech kondygnacji nadziemnych (w tym pod-
dasze użytkowe w przypadku realizacji dachów 
stromych), 
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4) dachy płaskie lub dachy strome o symetrycz-
nym układzie połaci i kącie nachylenia od 30o 
do 50o, kryte dachówką, materiałem dachówko-
podobnym lub blachodachówką z zastrzeże-
niem pkt 6), 

5) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana 
stonowana kolorystka z zastrzeżeniem pkt 6), 

6) dopuszcza się zabudowę z drewna lub bali 
drewnianych z dachem stromym krytym trzciną 
lub gontem, 

7) dopuszcza się mieszkania funkcyjne powyżej 
pierwszej kondygnacji, 

8) zakaz stosowania: 
a) dachów asymetrycznych, dachów namioto-

wych, 
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niż połowa połaci dachu, 
c) wykończeń elewacji z materiałów typu: two-

rzyw sztucznych typu siding, blach falistych 
i warstwowych, 

d) jaskrawej kolorystyki elewacji, 
e) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia biologicznie czynna min 10% po-

wierzchni terenu, 
2) obowiązek całościowego zagospodarowania 

terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej 
z oświetleniem, ciągami pieszymi i małą archi-
tekturą, posadzki w ramach ciągów pieszych na-
leży projektować z zastosowaniem materiałów 
takich jak kostka brukowa, kamień lub nowo-
czesnych materiałów ceramicznych, 

3) urządzenie miejsc postojowych w ramach par-
kingu ogólnodostępnego, 

4) w przypadku budowy motelu należy przezna-
czyć dodatkowo min. 1,2 miejsca postojowego 
dla samochodu osobowego na każdy pokój go-
ścinny oraz jedno miejsce postojowe dla auto-
karu, 

5) stosowanie rozwiązań technicznych mających 
na celu ograniczenie lub wyeliminowanie uciąż-
liwości ponadnormatywnych związanych z emi-
sja hałasu od środków transportu drogowego 
(zieleń izolacyjna, ekrany akustyczne itp.), 

6) urządzenie zieleni na pozostałych terenach 
w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunko-
wań. 

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu 
dojazd z terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KD/KDW (podłączenie do drogi krajo-
wej w miejscu drogi transportu rolnego dz. nr 54dr 
na relacje wyłącznie prawoskrętną lub w północno 
zachodniej części planu w pełnej obsłudze na rela-
cje prawo i lewoskrętne), dopuszcza się dojazd 
z dróg znajdujących się poza obszarem objętym 
planem (dz. nr 54dr). 

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

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenu dróg publicznych / terenu 
dróg wewnętrznych 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD/KDW ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe: 

a) rezerwa terenu pod drogę publiczną klasy G 
(droga krajowa nr 3, w tym pas włączenia 
i wyłączenia), 

b) droga wewnętrzna obsługująca teren KS  
(w tym pas włączenia i wyłączenia), 

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) podłączenie do drogi krajowej w miejscu drogi 

transportu rolnego dz. nr 54dr na relacje wy-
łącznie prawoskrętną lub w północno- 
-zachodniej części planu w pełnej obsłudze na 
relacje prawo i lewoskrętne 

2) stosowanie rozwiązań technicznych mających 
na celu ograniczenie lub wyeliminowanie uciąż-
liwości ponadnormatywnych związanych z emi-
sją hałasu od środków transportu drogowego 
(zieleń izolacyjna, ekrany akustyczne itp.), 

3) jezdnia, chodnik, oświetlenie i zieleń w zależno-
ści od potrzeb i lokalnych uwarunkowań. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,  
pkt 1) a) wyznacza się teren do realizacji inwestycji 
celu publicznego. 

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

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

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

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

Przewodniczący Rady Gminy: 
Ryszard Niemasz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/16/11 
Rady Gminy w Radwanicach z dnia  
21 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/16/11 
Rady Gminy w Radwanicach z dnia  
21 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położo-
nych w obrębach geodezyjnych Drożów i Przesieczna do publicznego wglądu (w terminie od 24 grudnia 
2010 r. do 24 stycznia 2011 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne i f i-
zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag. 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/16/11 
Rady Gminy w Radwanicach z dnia  
21 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 
zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR VI/17/11 
 RADY GMINY W RADWANICACH 

 z dnia 21 marca 2011 r. 

w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu kompleks boisk sportowych Orlik 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zm.) Rada Gminy w Radwanicach 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Administratorem kompleksu boisk spor-
towych – Orlik 2012 jest Samorządowe Centrum 
Edukacji w Radwanicach. 

§ 2. Kompleks boisk sportowych – Orlik 2012 
obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunk-
cyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. 

§ 3. Kompleks boisk sportowych – Orlik 2012 
jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności pu-
blicznej i służy do przeprowadzania: 
1. Zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego dla 

uczniów oraz zawodów sportowych. 
2. Treningów sportowych prowadzonych przez 

kluby sportowe. 
3. Zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży. 
4. Zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych, 

sportowych i kulturalnych. 
5. Zajęć sportowych dla grup zorganizowanych. 

§ 4. 1. Z obiektu mogą korzystać: 
1) dzieci i młodzież na zajęciach organizowanych 

przez trenera środowiskowego, 
2) dzieci i młodzież szkolna w ramach zajęć lekcyj-

nych pod nadzorem nauczyciela, 
3) kluby sportowe pod nadzorem instruktora lub 

trenera, 
4) zakłady pracy, instytucje, organizacje i stowa-

rzyszenia z gminy Radwanice, 
5) inne osoby z terenu gminy w zorganizowanych 

grupach. 
2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać 

na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób peł-
noletnich. 

3. Kibice i osoby towarzyszące mogą przeby-
wać na terenie obiektu wyłącznie podczas organi-
zowanych imprez z udziałem publiczności. 

4. Z obiektu nie mogą korzystać osoby, któ-
rych stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie 
wszelkiego rodzaju środków odurzających. 

§ 5. 1. Korzystanie z obiektu: 
1) jest nieodpłatne dla mieszkańców gminy, 
2) odbywa się za zgodą trenera środowiskowego, 

który nadzoruje i koordynuje prowadzenie zajęć 
sportowych, 


