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RAD.4, (;l"IrN!
G ROMAOKA

ucr{wArA NR xxx/l99/12

RADY Gl,llNY GROiTADKA

Z DNIA2S.GRUDNA2(lI2 ROKU

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarcwania pzestrzennego
gminy Gromadka w czeici obrebu Gromadka

Na podstawie art. l8 ust. 2 pK 5 ustawy z dnia 8 marca '1990r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr '142,

po2.1591 z p62n. zm.), an. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaowaniu pzestzennym

(Dz. U. 2012.647).t.), oraz na pdstawie uchwaly Rady Gminy Gromadka ff n1il1117112 z 27 stycznia 2012

roku, po stwierdzeniu, 2e ustalenia niniejszego planu nie naruszajq ustaleh studium uwarunkowari i kierunkOw

zagospodarcwania pzestzennego gminy zatwierdzonego uchwalE nr XXV|ll/161/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku

uchwala, co nastepuje:

Rozdzial I

Pzepisy o96lne

$1.

uchwala sig zmianq miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego gminy Gromadka w cz?sci

obrebu Gromadka.
Integralna czgsci4 ustaleri zmiany planu stanowi4cej teSO niniejszei uchwaly sq nastepujqge zalqczniki:

1) Rysunek zmiany planu w skali 1:1000, bgdqcy zalqcznikiem nr 1 do uchwaly Rady Gminy Gromadka,

2) Rozstr4gnigcie o sposobie realizacii zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu intrastruKury

technicznej nalezqcych do zadai wlasnych gminy, stanowiAce zalqcznik nr 2 do uchwaly'

3) Rozstzygnigcie Rady Gminy dotyczqge sposobu rozpattzenia uwag wniesionych do pojektu zmiany

planu w czasie wylo2enia do publicznego wglqdu, stanowiEce zalqgznik nr 3 do uchwaly,

1.

z.

$2

1. llekroc w dalszych pzepisach niniejszej uchwaly lest mowa o:

1) zmianie planu - nale2y pzez to rozumiec zmiane miejsmwego planu zagospodarowanla

pzestzennego, o kt6rej mowa $ 1 ninieiszej uchwaly'

2) rysunku zmiany ptanu - nalezy Wzez to rozumiec graficzny zapis zmiany planu,. pzedslawiony na' 
mapie sytuacyjnb-wysokosciowei w skali 'l:1000, bqd4Cy zalqcznikiem graficznym nr 1 do uchwaly Rady

Gminy Gomadka.
3) pzepisach odrgbnych - nale2y pzez to rozumiec aktualne w momencie realizacji ninb.iszel uchwaly

pzepisy prawne wraz z aktami'wykonawczymi, normy branzowe oraz ognaniczenia w dysponowaniu

terenem wynika.lqce z prawomocnych decyzji administracyinych,

4) tereni* 
'nalei:y 

przez to rozumrei obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami

rozgraniczajqcymi, w ktorego ka2dym punkcie obowiqzuj4te same ustalenia,

s) pniinac.dniri podstawdwym ierenu - nale1y'przez to rozumiec dziatalno6c wyznaczonE do' 
iokalizacji w danym tercnie, i<t6re w ramach realiiacji zmiany planu winno stac sig dominuiqcq.formq

wykozyitania tercnu; wprowadzenie innych ni2 podstawowa funkcji jest dopuvczalne wyl4cznie pod

wirunkiem spetnienia ustaleh szczegolowych niniejszej uchwaly,

O) pzeznaczeriiu uzupelniajqcym teienu - nalezy pzez to rczumiec dzialalno5c innq ni2 podstawowa'
' 

bopur..tonq do lokalizic.ii- na danym terenie pzy spelnieniu dodatkowych warunk6w, oraz

wczesniejszej lub ownoczesnej realizacji pzeznaczenia podstawowego,

7) pzezna&eniu tymczasowym - nale4 przez to rozumiec sposoby zagospodarowania terendw i

bbiettow, do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcii okre6lonej w planie,



8) niepzekraczalnych liniach zabudowy - nale2y pzez to rozumiei linie wyznaczonA na rysunku

zmiany planu, kt6ra nie mo2e bye pzekroczona pzez budynku. Linig tq pzekmczyd mogq jedynie

wysuniele zadaszenia, schody, ganki, balkony, wykusze i wiag. Dla terenOw, dla kt6rych nie zostala ona
okre5lona stosowad nale2y og6lne zasady lokalizacji budynk6w okreSlone w pzepisach odrgbnych,

9) wskainiku inten3yrt no5ci zabudowy- nale{ Wzez to rozumiec proporcje sumy powiezchni
zabudowy budynk6w zlokalizowanych na terenie lub dzialce budowlanej do powiezchni tego terenu lub
teidzialki;

1O)nieuciqifiwych uslugach lokalnych- nalezy Wzez to rozumiec funkcje uslug komercyjnych lub
publicznych zwiqzanych z obsfugE zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie zaliczanych do
pzedsigwzigc mogqcych znaczqco oddziatywa6 na Srodowisko, ktdrych uciq2liwosc miezona zgodnie z
odrgbnymi pzepisami nie pzeknacza swym zasiqgiem granic wlasnego terenu,

11)uslugach komercyjnych- nale2y przez to rozumiec funkcje teren6w i obiekt6w realizowane calkowicie
lub z pzewagq funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach dzialalnoSci gospodarczej pod

warunkiem nie powodowania negatywnego oddzialywania- zaklocei Srodowiska oraz konflikt6rv
sqsiedzkich,

12)uslugach publicznych- nale2y pzez to rozumiec funkcje terenow i obiektow realizowane z udzialem
jakichkolwiek funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charaKeze o96lnospotecznym,

Pojecia pozostale niezdefiniowane nale2y rozumie6 zgodnie z obowiqtuiqcymi pzepisami odrebnymi i

szczeg6lnymi.

$3

1. Obowiq.zujqcymi ustaleniami zmiany planu sq nastepuiqpe oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) linie rozgraniczaiqce tereny o ro2nym pzeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
2) symbole funkcji okreslajffe pzeznaczenie teren6w,

3) niepzekraczalne linie zabudowy,

Rozdzial ll
Pzepisy szczeg6lowe dla obszaru objgtego planem

$4.

Zasady ochrony i ksdaftowania ladu pnzestzennego.

1. Na obszaze objetym ustaleniami zmiany planu obowiqzuj4 nastgpujqce wymogi ochrony ladu
ptzestnennego i zasady fego ksztaltowania:

1) Ochrona ladu pzestzennego dotyczy i powinna byd realizowana pzez:
a) zachowanie okreslonego w planie pzeznaczenia teren6w,
b) pzestzeganie okre6lonych planem funkcji i standard6w pzestszennych, okre6lonej skali i formy

zabudowy oraz wskaznik6w wykozystania i zagospodarowanra teren6w w obrgbie obszarow
wyznaczonych liniami rozgraniczajqcymi,

c) respeKowanie ushlonych plarcm zasad zagospdamwania i uzyfl(owania teen6w zabudowy,
warunkdw ochrony Srodowiska, ochrony i kozystania z walorow krajobrazowych Srodowiska na
terenach objetych planem.

2) Dopuszcza sie na terenach pzeznaczenia podstawolv€go, jako stale lub tymczasowe sposoby
u2ytkowania, formy zagospodarowania terenu i obieK6w lokalizowanych zgodnie z pzepisami
odrqbnymi, obejmujqpe:
a) zielei o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,
b) sieci infrasfuhury technicznej,

c) znaki reklamowe i informacyjne,

d) obiekty malej architektury igospodarcze,
e) ogmdzenia.



4)

5)

Zakazuje sig w obszaze objetym ustaleniami planu:

a) wznoszenia ogrcdzeh frontowych od strony ulic publicznych jako pelnych olaz o wysokoSci wigkvej
ni2 180 cm; nie ogranicza sig wysokosci iformy ogrodzei bocznych pomiqdzy tercnami; zaleca sie

stosowanie ogrodzei a2urowych z materialdw trwalych; nie dopuszcza siQ stosowania ogrodzen

prefabrykat6w 2elbetowych, istniejqce winny byi sukcesywnie wymieniane,

Dopuvcza sie scalanie i wtome podzialy dzialek pzy zachowaniu minimalnych powiezchni dzialek

okreslonych w par.12,

obiekty i uzqdzenia infrastruktury technicznej, w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe,

dopuszczone ustaleniami planu do lokalizacji na terenach pzeznaczenia podsta\,lowego lub

lokalizowane poza terenami zabudowanymi w oparciu o pzepisy odrgbne, powinny bye sytuowane w

ustalonych planem liniach zabudowy lub w odlegtosciach od drog publicznych okreslonych w pzepisach

prawa drogorrego.

s5.

Zasady ochrony arodowiska, pzyrody i ktajobtazu kulturorvego.

W zakresie ochrony Srodowiska, pzyrody i kralobrazu kultuowego okresla siQ nast?pujqce ustalenia:

1) UciEzliwosc prowadzonej dzia+alnosci gospodarczej w zakresie emisji wibracji, halasu, zanieczyszczenia

powietrza, substancji zapachowych, niejonizu.iEcego pomieniowania eleKromagnetycznego oraz

zanieczyszczenia gruntu i wod, nie moze powodowai pzekroczeri obowi+uj4cych standardow

Srodowiskowych okreSlonych w pzepisach odrgbnych oraz wywotywac konieczno66 ustanowienia

obszaru ograniczonego uiytkowania,

2) Uciq2liwoS6 prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej nie moze pzekroczyd wartosci dopuszczalnych na

granicy terenu, do ktorego intfl€stor posiada tytul prawny

3) Na calym obszaze opracowania zmian planu obowr4uje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych

$ciek6w do wod: powieechniowych, podziemnych i d0 gruntu.

4) Wprowadza sie wymog utzymanra poziomu halasu w grantcach dopuszczonych norm okreslonych w

pzepisach szczeg6lnych,

$6,

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wspolczesnei

Obszar opramwania polo2ony jest w calo6ci w strefie ochrony historycznych uklad6w ruralistycznych-

to2samej ze strefq B, ustanowionq dla obszaow historycznie uksztaltowanei zabudowy wsi, dla K6rej

obowiqlujq nastqpujEce wymogi:

1) zaleca sie zachowanie zasadniczych element6w historycznego mzplanowania, w tym pzede

wszystkim ukladu drog, podzialu dzialek isposobu zagospodarowania dzialek siedliskowych;

2\ zaleca siq restauracjQ i modemizacje technicznq obiekt6w o wartosciach kufturowych z

dostosowaniem wspolczesnej funkcji do wartoSci obiekt6w;

3) obowiqzuje dostosowanie sig do warto5ciowej zabudowy historycznej w zakresie lokalizacji skali,

uksztaltowania bryly, w tym ksztaltu iwysokosci dachu, u2ytych form architektonicznych, podzial6w

otwor6w okiennych i drzwiowych onaz material6w elewacyjnych,

4l okresla sig wymog dostosowania wspolczesnych funkcji do wartosci zabytkowych obieklow i obszarow

polozonych w strefe; w ptzypadku nowych inwestycji nale4 dq4e do realizacii tych' K6re stanowiE

rozszezenie lub uzupelnienie istniejqcych form zainwestowania terenu, pay zaloaeniu maksymalnego

zachowania i utnflalenia istnieJEcych form zainwestowania terenu, a takze maksymalnego zachowania

1.

1.



i utrwalenia istniej4cych juz relacji oraz pod warunkiem, Ze nie kolidujE one z historycznym

charakterem obiekt6w i obszarow polo2onych w strefie,

5) zakazuje siQ stosowania amhitektury o kubatuze i formie obcej w hisbrycznie uksztaliowanej

pzestrzeni, typowe.i dla innych region6w geograficznych, nie stosowac agresywnej, wyro2niajqgel sie z

otoczenia kzykliwet formy i kolorystyki,

6) dla nowej zabudowy wprowadza sig dodalkowo nastepujqce ustalenia:

a) zaleca sie dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji pzestzennej w zakresie

skali i formy bryty zabudowy, ptzy zalozeniu harmonijnego wspolistnienia element6w kompozycji

h istorycznej i wspolczesnej;

b) zaleca sig nawiq.zanie gabarytami nowej zabudowy i sposobem ksztaftowania bryly do

mieiscowej tradycii architektonicznej; bez mozliwoSci stosowania kolor6w kontrastuj4cych oraz

elementow obcych, nie pasujqcych do mie.iscowych tradycji architektonicznej,

c) nowa zabudowa nie mo2e dominowai nad zabudowE historycznq

d) zaleca sig pzystosowywanie wysoko6ci nowych budynk6w do wysokoSci budynkow

sqsiadujqcych;/'^\ e) zakazuje sie dach6w o mijaiqcych siq polaciach na wysokosci kalenicy oraz dach6w o
asymetrycznym nachyleniu polaci;

f) obszary objete strefq podlegajq rygorom konsenvatorckim w zakresie utzymania zasadniczych

element6w struktury pzestrzennei, utzymania istniejqcej substancii zabytkowej;

S) nowa zabudowa wprowadzona w obszaze strefy winna wsp6lgra6 z zabudowq historyczn4

zwlaszcza w zakresie skali, gabarytow i linii zabudowy.

2. Obszar opracowania polo2ony jest w cabsci w strefie ,,K" ochrony kraiobrazu, dla kt6rej obowi?ui4
nastepuj4ce wymogi:

1) zaleca sig zachowanie zasadniczych element6w historycznego rozplanowania, w tym pzede
wszystkim ukladu dmg, podzialu dzialek i sposobu zagospodarowania;

2\ zaleca sie restauracje i modemizacjg technicznq obiekt6w o wartofuiach kulturowych z
dostosowaniem wspdlczesnej funkcji do wartosci obiekt6w;

3) wszelka dzialalno56 inwestycyjna powinna byc prcwadzona z uwzglqdnieniem istniejqcych ju2
zwiq.zk6w pzestzennych i planistycznych.

4) zaleca sie dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji pzestnennej wzakresie skali
i formy brfi zabudowy, przy zalo2eniu harmoniinego wsp6listnienia element6w kompozycji
historycznej i wspolczesnei.

5) okreila sig wymog nawiEzania gabarytami nowej zabudowy i sposobem ksztaltowania bryly do
miejscowej tradycji architektonicznej;

6) zaleca sie pzystosowywanie wysokoSci nowych budynkow do wysokosci budynkdw sqsiaduiqcych;
7\ zalera sig rezygnacje z dach6w o mijajEcych sie polaciach na wysoko5ci kalenicy onaz dach6w o

asymetrycznym nachyleniu polaci.

3. Obiekty o wartoSciach zabyd<owych ujete w woiewodzkiej i gminnei ewidencji zabytk6w, na obszaze
opracowania planu nie wystepuj4

4. Na obszaze opramwania zmian planu nie wystgpujq stanowiska archeologiczne. W razie wystqpienia
jakichkolwiek znalezisk archeologicznych obowiq.zujq wla6ciwe pzepisy szczeg6lne z zakresu ochrony
archeologicznej.



1.

$7.

Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obieK6w podlegajqcych ochronie ustalonych na

podstawie pzepis6w odrgbnych

Obszar zmiany planu znajduje siq w granicach otuliny 
"Pzemkowskiego 

Parku Krajobrazowego", dla

kt6rego obowiqTujqwlasdwe pzepisy szczegdlne,

Obszar zmiany planu znajduje sie w gfanicach obszaru Natura 2000 PLB 020005,Bory Dolno6lqskie", dla

kt6rego obowiq.zuj4wlasciwe pzepisy szczeg6lne,

Na obszaze objQtym zmianqplanu nie wystepuj4tereny zagrozone osuwaniem siQ mas ziemnych.

$8.

Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu

Na obszaze obiggm zmianq planu nie ustala siQ szczeg6lnych warunk6w zagospodarowania lerenow i

ograniczei w ich u2yld(owaniu.

1.

se.

Zasady modemlzacji, rozbudowy I budowy system6w infrastruKury komunikacyjnej:

OkreSla sig obsfugg z istnieiqpej drogi publicznej z mo2liwoicia dodatkowych zjazd6w bezposrednich.

Ustala sig obowiqek zapewnienia povczeg6lnym terenom wlasciwej ilosci stanowisk postojowych' w tym

parking6w i gara4, w ilosci nie mniejszej ni2 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 25 m2 powiezchni

u2ytkowej funkcji uslugowej, lecz nie mniej niz 2 miejsca posto,owe.

$ 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruKury technicznej:

Pzyjmuje sig zasadq, i2 wszysd<ie liniowe elementy infi'astruktury technicznej wraz z towazyszEcyml

uzqdzeniami, do poszczegolnych obiektdw, powinny byc usytuowane pod lub nad ziemiq (linie

elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia napowietzne lub kablowe onz telefoniczne wylqcznie

kablowe) z wylqczeniem trafostacji oraz znajdowa6 sie w liniach rozgraniczaiqcych drog i ulic lub innych

pzestzeni publicznych. w sytuacjach szczegolnie uzasadnionych wzglQdami technicznymi bqdz

bezpieczeistwa dopuszcza siQ pzeprowadzenie sieci poza ukladem ulic.

Obslugq obszaru objgtego zmianami planu w zakresie inftasfuktury technicznej okresla siQ nastepujqm:

1) w zakGsie zaopatzenia w wodg dla cel6w bytowych, usfugorr'cprodukcyjnych onz ochony

pzeciwpo2arowej - rozdzielczq siec wodociruowE nale2y prowadzic w terenie zabudowanym lub

pzewidzianym do zabudowy w liniach rozgraniczajqcych drog oraz na terenach nie pzewidzianych pod

zabudowg, zgodnie z obowiEzujEcymi pzepisami szczeg6lnymi, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

warunkow dostepno6ci do wody dla cel6w pzeciwpozarowych,

2) w zakresie kanalizacji sanitatnej:

a) pzewody prowadzone do sieci zbiorczej kanalizacji sanitamej,

b) dopuszcza siq prowadzenie krotkich odcink6w kanalizacji sanitamej poza liniami rozgraniczajqcymi

ulic,

2.\

1.

z.



c) okreSla sie zakaz lokalizacji bezodplywowych zbiomik6w na nieczysto$ci ptynne (szamb) w
zabudowie uslugowej dla teren6w ju2 skanalizowanych. Do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza
sig ich u2ytkowanie.

w zakresie kanalizacji deszczowej- odprowadzenie do sieci polo2onych w liniach rozgraniczaj4ych
ulic, odprowadzenie wod opadowych za pomocq istniejqcych lub projektowanych kolektorow, do
istniejqcych ow6w,
a) dopuszcza sie powiezchniowe odprowadzenie wod opadowych zgodnie z wymogami pzepisow

szczeg6lnych,

b) bezwzglgdnie zabrania sig wpmwadzania nie oczyszczonych Sciek6w do wod powiezchniowych,
podziemnych oraz gruntow,

w zakresie zaopatrzenia w gaz - docelowo sieci4 rozdzielcz4 prowadzonq w liniach rozgnaniczajpych
ulic, na terenach pzeznaczonych pod zabudowg:

a) dopuszcza siQ prowadzenie krotkich odcink6w sieci gazowej poza liniami rozgraniczajqcymi ulic,
wymagane jest formalne ustalenie zasad dostepnoSci w sytuacjach awaryinych lub w celu
modemizacji sieci,

b) pzylEczanie nowych obiekt6w do sieci rozdzielczej odbywac siq bqdzie w oparciu o warunki
okre6lone pzez operatora sieci,

c) dopuszcza sig, do czasu realizacji sieci gazowei rozdzielczej, zaopatzenie ze zbiomik6w gazu

Fynnego.
w zakresie zaopatrzenia w energiQ - zasilanie istniejqcq sieciA napowietznq niskiego napigcia:

a) projektowane oraz modemizowane sieci elektroenergetyczne prowadzii nale2y wzdfu2 ukladow
komunikacyinych, q. teren6w ogolnie dostepnych, dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

b) dopuszcza sie rozbudowe sieci elektroenergetycznel w formie linii napowietznych, kablowych lub
napowietrzno- kablowych,

c) zasilanie projektowanego zainwestowania w energie elektrycznq z ishieiqpych sieci
elektroenergetycznych lub z projektowanych,

d) dopuszcza sig kablowanie istniejqcych odcink6w sieci napowietznych w pzypadku kolizji z
projektowanq zabudowq oraz w rcjonach intensywnej istniejtrej i projektowanej zabudowy,

e) ustala sig obowiqzek zachowania normatywnych odlegloirci zabudowy od istniejqcych i

projektowanych linii elektmenergetycznych,

w zakresie gospodarki odpadami- stab odpady bytowo{ospodarcze gmmadzone w szczelnych
poiemnikach i kontenerach zlokalizowanych pzy posesjach, pzy zapewnieniu ich systematycznego
wpozu na zorganizowane skladowisko odpad6w. Wprowadza sie obowiq.zek usuwania odpad6w:

a) komunalnych w ramach gminnego systemu gromadzenia i usuwania nieczystosci,

b) innych zgodnie z obowiq.zujqcymi pzepisami odrgbnymi w tym zakresie,

w zakresie telekomunikacji- obsluga popzez istnie,qce iprojektowane sieci telekomunikacyjne na
warunkach okreslonych pzez wlasciciela sieci, w liniach rozgraniczajqcych drogi, na calym obszaze
opracowania zmiany planu dopuszcza siq lokalizacjg inwestycji z zakresu lqgznosci publicznej w
rozumieniu pzepis6w szczeg6lnych.

$ 11.

Sposoby i terminy tymczasowego uzqdzenia i uiy{kowania teren6w:

Do czasu realizacji ustalei planu pozostawia sie dotychczasowe uiytkowanie teren6w.

4)



$ 12.

Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci obletych
planem miejscowym:

1. Granice teren6w powstalych w wyniku procedury scalania i podzialu nieruchomo5ci, ustala sig z

zastzeZeniem zachowania minimalnej szerokosci fontu dzialki (miezonej w linii zabudowy) w zabudowie

oznaczonej symbolem U = 20m,

2. Ustala sie minimalne powiezchnie nowo wydzielanych dzialek, powstalych w wyniku procedury scalania i

podzialu nieruchomo6ci oznaczonych, w zabudowie oznaczonej symbolem U = 1500 m'z,

3. Minimalny kqt nachylenia granic wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego - 60 stopni.

4. Pod obiekty i uzqdzenia infrastrukfury technicznej oraz w celu wwczenia drog, ciqg6w pieszych oraz

miejsc postojowych dopuvcza sig na obszaze zmiany planu wydzielanie dzialek o wielko5ciach i na

warunkach wynikajqgych z pzepisow odqbnych.

Rozdzial lll
Pzepisy szczegolowe dla wyznaczonych teren6w

yv granicach ich linii rozgraniczajqcych

$ 13.

U/l- pzeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy uslugowej,

1 . W zakresie pzeznaczenia teren6w ustala sig:

1) pzeznaczenie podstawowe teren6w stanowiq uslugi komercyjne i publiczne,

2) dopuvcza sig lokalizacje:

a) zieleni uz4dzonej, w tym zadzewiei i zakzewiei,

b) uz4dzeh komunikacji i infrastruktury technicznej, miejsc paftingowych,

c) zieleni uzqdzonej,

2. W zakresie parametrow i wska2nik6w ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania teEnu ustala si9:

1) okre6la sig obslugg komunikacyjnq terenu popzez droge powiatowE klasy zbiorczei - KDZ, polo2onq

poza granicami opracowania niniejszej zmiany planu,

2) wysokosc nowei zabudowy nie mo2e pzekroczyc 2 kondygnacii nadziemnych,

3) wysokos6 nowej zabudowy liczona od poziomu terenu pzy gtownym wei5ciu do gdmej krawedzi

kalenicy dachu nie mo2e pzekroczyd 10 m,

4\ dachy budynk6w uslugowych wielospadowe, o symetrycznie nachylonych polaciach, kqt nachylenia

polaci dachowych okreSla sig od 35- 50 stopni, pokryte dachowkq ceramicznq lub materialami

dach6wkopodobnymi, pzy czyn dopuszcza sie zastosowanie dach6w dostosowanych do Mgledow

technicznych i technologicznych,

5) niepzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany planu,

6) minimalna powiezchnia biologicznie czynna nie pwinna by6 mniejsza ni2 20% powiezchni dzialki,

7\ wskaznik intensywno$ci zabudowy w granicach 0.1 - 0.5,

8) wprcwadza sig obowiqzek wyznaczenia w obrgbie wlasno6ci, w ramach przeznaf,'zenia

podstawowego, miejsc postojowych dla samochod6w u2ytkownik6w stalych i pzebywaiqcych

okresowo w ilosci okre6lonejw $ I ust.2,

9) pzy realizacji nowych ogrodzei od frontu dzialki wprowadza sie nastepujqce zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatow ogrodzeniowych,
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RADA Gl''l 1l'i\
GROI"IADKA

z r-AczNrKNRz
DO UCIMALY r{R xxx/199/l 2

RADY GlrlNY GROITIADKA

Z DNIiA 28 GRUDNIA 2012 R.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLAlllE, INWESTYCJI W ZAKRESIE

TNFRASTRUT$URY TECHNTCZNEJ M1E|ACEJ O0 ZADAII WLASNYCH GMINY ORAZ TASADACH ICH

FIMilSOWANIA

Rozst-zygniecia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r' o planovuaniu i

zagospJarowaniu pzestzennym (Dz. U. 80 poz.717 ze zm.), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy 
-z 

dnia 8 marca

1960 roku o samozqazie gminnym (Dz. U. Z 200'lr. Nr 142, poz. 1591 z p6tn, zm.), art. 167 ust.2 pkt 'l ustawy z

dnia 30.06.2005 r. o finansactr publicznph (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) Rada Gminy Gromadka

mzstrzyga, co nastepule:

'1. W zlr iqzku z uchwaleniem zmiany mieiscowego planu zagospodarcwania pzestzennego w czq6ci obqbu

Gomdlka, nie pzewiduje sie inwestycji stanowiqcych zadania wlasne gminy; wszelkie inne koszty i

kozygci i ich realiz*ja okreslone zosw w pognozie skut(6w ftnansowych uchwalenia ninieiszej zmiany

planu.

'R A i.) .{ {' 'rrt ,. 
qi 
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{iR.:.1 Mr t;K.;r
zlt-ltczillK NR 3

DO UCHWALY NR )Oq,'I99'I2
RADY GiIINY GROMADKA

Z DilIA 28 GRUDNIA 2012 R,

ROZSTRZYGNIECIE DOWCZTICE SPOSOBU RoZPATRZENT/A UWAG NA PoDSTAWIE ART. 20 UST. I

wNtEStONyCH DO WYLO|ONEGO DO PUBLICZNEGO wGLApU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

PLANU ZAGOSPODAROWAI{IA PRZESTRZENNEGO W CZESCI OBREBU GROMADKA

Do zmiany mieiscowego planu zagospodaowania ptzestzennego w czQ6ci obrebu Grcmadka nie zostafa

zlozona zadna uwaga.

W ai,iqZku z powy2szym, ze wzglgdu na brak nieuwzglgdnionych uwag vuniesionych do projektu planu 
_podczas

wytoZeiria Oo pubticznirgo wglqOu Rada Gminy Gromadka nie dokonuje rozstzygniec wynikai4ych z^art. 20 ust.

1 ustawy z dnia 27 narca 2003r. o planowaniu i

7'17, z po2nieiszymi zmianami).

pzestzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz.

CMINY
mgr int. Krzysztol Kr6l
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GROMAOKA

-ffi^l,iillBl,ffiHilE*
wspRAwrEzmAily"'ll##3'1ffrtff.ffi 8lilff"*\pRzEsrnzEmrEco

wczEsq oBREBU GROilATXA

lla pod$arde S 10' t st l9.Rozporzq@rta llinasfia Inffiulttrry w spranie wynnganego zakr€s1 proiekt,
mlaFcorego p|aru ajyfi-"Ty^q1sn qgsg @z u. nr1i0, po" rgSs i {bi,k"r)ora w airi4i u zat 43 ustauy z dnia 3 pdziemika 2008 r. o rlooqiniariu inbrnr+i ; smo*ltii ipfi odroni6, udzjab
spolocaefutua w o$rcnie $odfliska ora o ocenadt"oddzidyilania m SroOwi*o tb. ri. nr rS9 pz 187)Rda Gmhy Grundka stnierdza, co n@puje:

1.
usblenb zawaG w pmFk*|. zminry ntieFcorcgo ptaru zac@waria przesfannego w @i obrgu
Gromdka s4 zq{tte z uslaleniami .sruiium riaru*omri i iianffiar rqtspod-ffii. pg2€s62gn,{,o
gminv Gunadka' udualonesg uct'fg$ l{y Gminy Grornadka, wnlmtani oo-priiu-uinytni poo i*tyt ,i,oraz polttykq przeslrzennq gminy' I b.kd. prac ri* popnem ptanu roznaiono roare' ivalanty mz#+fi
tunkcjondno lffiLtrerrtderua zmnary pia'u tape*t'aa zacffi-i.ou p.zgur.nr,.go r

'{vmog6w wvndrqqgvchz pofzeb odronv smdorilJra drit"drbz6, d;db,r€$; d;d;!r,aria zasobdnipzyrody oraz ochony grunttn rolnych i lo6nrch.

tfsbhnia zawarts w pogruie ry]y1gry * *jO*o zcHy szrgb pod u,r.age i rnrzgQdnixre wpJgk ir. zmiany.. mi{scowego ptanu zagospodamwania przosbzefirao, Regpnarny Dyrekbr ochonySmdowista we Wrchwiu oraz palistvort itro*ntOztri rdspefcor San'ibmy ft- W.i#;;'..pi;i*, ypozytnmte ptoield planu.

w6jt Gminy Qomadka zap.x,nir mofliwo6d-y11.- S,r.*,*. w po.qpowaniu w sp-arie sffigicznejoceny na sodowisko, popraz osfosaenie prffi, d*lsaczenlr na'uui:adr ab*;i il ;ilE;le *Bidetynie lnfumaii Prsliczrej zanbdomienia o q&laniu rto p.ru"or"go ,r{rdu Foioktu zniily mkiscoy{egoptanu u,ru z prcgnoq.oddziaryrnnia na Smdowi'sko i wan urmln sl+a*airii uiqi ao ph;u i piiiiilrv. wrryznaczonym bminie do w6jh Gminy nie *ptyngry uwagirro pranu i nie ripryrgry *ritioo p,os,*i. " --

I TlAu z z*onczeniem p,*oury op.r.of.*, zmiany miejscowo pranu zagospodamwaniaprzesFzennego wraz z br*zvszaym mu pr,p(,wadzenlem smal+zr;i eril 
"ioa"ry*rfr,in 

pr"", *Stodowh*o u*rweq ferula * Oo ionoa.
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