
NADA GHTilY
OROHADKA ucHwALA NR XXXM229/13

RADY GMINY GROMADKA

z dnia29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzLdzie gminnym (Dz. lJ. z 2001 r. Nr
142, poz.l59l),art.20 ustawy z dnia27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. j.t.
z20l2r. poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie uchwaly Rady Gminy Gromadka nr XIX/123/12 227 lutego 2012
roku, po stwierdzeniu, 2e niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleri studium uwarunkowaf i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka uchwalonego przez Radg Gminy Gromadka uchwal4 nr
X)(lxll6ll0S z dnia 25 grudnia 2008 roku uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial I.
Przepisy og6lne

S 1. l. Uchwala sig zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka.

2.lntegralna czq5ci4ustalefi zmian planu stanowiqcych tre56 niniejszej uchwaty s4nastgpuj4ce zalqczniki:

l)Rysunki znian planu wskali l:1000, bgd4ce zalqcznlkanti od nr I do nr 17 do uchwaly Rady Gminy
Gromadka,

2) Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicmej nalez4cych do zadafiwlasnych gminy, stanowiqce zalqcznik nr l8 do uchwaly,

3) Rozstrrygniqcie Rady Gminy dotyczqce sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmian planu
w czasie wyloZenia do publicmego wgl4du, stanowi4ce zalqczniknr 19 do uchwaly,

$ 2. 1. Ilekro6 w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

l) zmianach planu - naleLry przez to rozumied zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o kt6rych mowa $ 1 niniejszej uchwafy,

2) rysunkach zmian planu - naleiry przez to rozumie6 grafrcme zapisy zmian planu, przedstawione na mapie
sytuacyjno-wysokoSciowej wskali 1: 1000, bpd4ce zalqcznikami graficznymi od nr l- do nr 17 uchwaly Rady
Gminy Gromadka.

3) przepisach odrgbnych - naleLry przezto rozumied aktualne w momencie realiz-acji niniejszej uchwaty przepisy
prawne wraz z aktami wykonawczymi, norrny bran2owe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem
wynikaj Ece z prawomocnych decyzj i administracyj nych,

4) terenie- naleLry przez to rozumied obszar vrymaazony na rysunkach zmian planu liniami rczgraniczajqcymi,
w kt6rego ka2dym punkcie obowiq,zujqte same ustalenia,

S)przeznaczeniu podstawowym terenu - naleiry przez to rozumied dzialalnoSi wyznaczonq do lokalizacji
w danym terenie, kt6re w ramach realizacji zmian planu winno stai siE dominuj4c4 form4 wykorzystania
terenu; wprowadzenie innych niZ podstawowa funkcji jest dopuszczalne wylqcznie pod warunkiem spelnienia
ustalef szczeg6lowych niniejszej uchwaly,

6)przeznaczeniu uzupelniaj4cym terenu - naleiry przez to rozumie6 dzialalnoi6 inn4 niZ podstawowa,
dopuszczon4 do lokalizacji na danym terenie prry spelnieniu dodatkowych warunk6w, oraz wcze1niejszej lub
r6wnocze snej r ealizacji pr zeznaczeni a podstawowe go,

7) przeznaczeniu tymczasowym - nale\ pnez to rozumied sposoby zagospodarowania teren6w i obiekt6w, do
czasurealizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji okreSlonej w planie,

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleiry przezto rozumied linip wyznaczonqna rysunkach zmian planu,
kt6ra nie mo2e by6 przekroczona przez budynek. Linip t4 przekroczyt, mog4 jedynie wysr.rniEte zadaszeni4
schody, ganki, balkony, wykusze i wiaty. Dla teren6w, dla kt6rych nie zostala ona okre5lona stosowai naleiry
og6lne zasady lokalizacji budynk6w okreSlone w przepisach odrqbnych,
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9) nieuci4Tliwych uslugach lokalnych- naleiry przez to rozumied funkcje uslug komercyjnych lub publicmych
nriqzanych z obslug4 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie zaliczanych do przedsipwzigd mogqcych
znaczqco oddzialywad na Srodowisko, kt6rych uci4zliwo66 mierzona zgodnie z odrEbnymi przepisami nie
przekracza swym zasiEgiem granic wlasnego terenu,

10) uslugach komercyjnych- naleiry przez to rozumiei funkcje teren6w i obiekt6w realizowane calkowicie lub
zprzewagqfunduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach dzialalnoSci gospodarcz€1pod warunkiem nie
powodowania negatywnego oddzialywania- z*l6ceh Srodowiska oraz konflikt6w s4siedzkich,

ll)uslugach publicznych- naleLry przez to rozumied funkcje teren6w iobiekt6w realizowane zudzialem
jakichkolwiek funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze og6lnospolecznym.

2. Pojpcia pozostale niezdefiniowane naleiry rozumie6 zgodnie z obowi4Tuj4cymi przepisami odrpbnymi
i szczeg6lnymi.

$ 3. l.Obowi4Tuj4cymi ustaleniami zmian planu sqnastEpuj4ce oznaczeniagraftczne rysunk6w planu:

1) linie rozgraniczaj4ce tereny o r6Znym przeznaczeniu lub r62nych zasadach zagospodarowani4

2) symbole funkcji okreSlaj4ce przeznaczenie teren6w,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) granica streff ,,B" ochrony konserwatorskiej,

5) granica strefu ,,K" ochrony krajobrazu,

6) granica strefu ochrony sanitarnej od cmentarzy,

7 ) granica,,Przemkowskiego Parku Kraj obrazowego"

8) obiekty wpisane do rejestru i do ewidencji zabytk6w orM inne obiekty i obszary objqte ochron4
konserwatorsk4

9) napowietrzne linie energetycme 20kV i 0,4kV wraz z granicami teren6w, w obrgbie kt6rych obowi4ujq
wlaSciwe przepisy szczeg6lne,

2. Ustaleniami zmian planu s4 r6wnie2 oznaczenia ukladu komunikacyjnego dr6g i ulic oraz inne elementy

rysunku planu, sluZ4ce realizacji ustaleri niniejszej uchwaly.

3. Nastqpujqce oznaczenia grafrczne posiadaj4 znaczenie informacyjne, sugeruj4ce okre6lone rczttiryania
przestrzenne i regulacyjne.

l) proponowany uklad dzialek budowlanych,

Rozdzial II.
Przepisy szczeg6lowe dla obszaru objgtego planem

$ 4. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

1. Na obszarze objgtym ustaleniami zrnian planu obowi4Tujq nastgpujqce wymogi ochrony ladu przestrzennego
i zasady jego ksztaltowania:

l) Ochrona ladu przestrzennego dotyczy i powinna by6 realizowanaprzezi

a) zachowanie okredlonego w planie przemaczenia teren6w,

b) przestrzeganie okreSlonych planem funkcji i standard6w przestrzennych, okre5lonej skali i formy zabudowy
oraz wskt2nik6w wykorrystania i zagospodarowania teren6w w obrqbie obszar6w Wznaczonych liniami
rozgraniczajqcymi,

c) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru teren6w rolnych i zieleni,

d) respektowanie ustalonych planem zasad zagospodarowania i uZytkowania teren6w zabudowy, warunk6w
ochrony Srodowiska, ochrony i korzystania z walor6w krajobrazowych Srodowiska na terenach objgtych
planem.

2) Dopuszcza sip na terenach przeznaczenia podstawowego, z wyj4tkiem teren6w komunikacji, jako stale lub
tymczasowe sposoby urytkowaniq formy zagospodarowania terenu i obiekt6w lokalizowanych zgodnie
z przepisami odrpbnymi, obej muj4ce :
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a) zieleh o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,

b) sieci infrastruktury technicznej,

c) znaki reklamowe i informacyjne,

d) obiekty malej architektury,

e) ogrodzenia.

3) Zakazuje siE w obszarze objgtym ustaleniami zmian planu:

a) lokalizacji obiekt6w handlowych o powierzchni sprzedaLry wipkszej nia2000 m2,

b) wmoszenia ogrodzeri frontowych od strony ulic publicznych jako pelnych oraz o wysokoSci wigkszej niZ
180 cm; nie ogranicza sig wysokoSci i formy ogrodzeri bocmych pomigdry terenami; zaleca sig stosowanie
ogrodzef aZurowych zmaterial6w trwalych; nie dopuszcza siQ stosowania ogrodzeri frontowych
prefabrykat6w ze lbetowych.

4) Dopuszcza siE scalanie i wt6me podzialy dzialek przy zachowaniu minimalnych powierzchni dzialek
okre5lonych w par.13,

S)Obiekty iurz4dzenia infrastruktury technicmej, wtym ekrany, znaki i symbole reklamowe, dopuszczone
ustaleniami planu do lokalizacji na terenach przeznaczenia podstawowego lub lokalizowane poza terenami
zabudowanymi w oparciu o przepisy odrgbne, powinny byi sytuowane w ustalonych planem liniach zabudowy
lub w odleglo6ciach od dr6g publicznych okre$lonych w przepisach prawa drogowego.

$ 5. Zasady ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu kulturowego.

1. W zakresie ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu kulturowego okre5la sig nastqpuj4ce ustalenia:

l) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo- uslugowej, oznaczonych na rysunkach
zmian planu symbolami MN i MU, zabudowy zagrodowej, oznaczonej na rysunkach zmian planu symbolami
RM wprowadzasigzakaz lokalizowania mog4cych zawsze maazqco oddzialywad na Srodowisko, za wyj4tkiem
przedsigwzigt dotycz4cych sieci iwzqdzeh infrastruktury technicznej oraz dr6g,

2) Uci4Tliwo$d prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej w zakresie emisji wibracji, halasq zanieczyszczenia
powietrza, substancji zapachowych, niejonizuj4cego promieniowania elektromagnetycmego oraz
zanieczyszczenia gruntu i w6d, nie moZe powodowad przekroczeh obowi4Tuj4cych standard6w
Srodowiskowych okreSlonych w przepisach odrgbnych oraz wywolywa6 koniecznoS6 ustanowienia obszaru
ograniczonego uZytkowani a"

3) Uci4zliwo56 prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej nie mo2e przekroczyl wartoSci dopuszczalnych na granicy
terenu, do kt6rego inwestor posiada tytul prawny

4) Na calym obszarze opracowania zmian planu obowiqntje zakaz odprowadzanianie oczyszczonych Sciek6w do
w6d: powierzchniowych, podziemnych i do gruntu.

5) Wprowadza sig wym6g utrzymania poziomu halasu w granicach dopuszczalnych norm okreSlonych przepisami
odrgbnymi na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej okreSlonych na rysunkach zmian planu
symbolami MN, zabudowy mieszkaniowo- uslugowej oznaczonej na rysunku zmian planu symbolem MU,
zabudowy zagrodowej, oznaczonej na rysunkach zmian planu symbolami RM.

$ 6. Zasady ochrony dziedzictwakulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej

1. Okreila sig strefg ,,B" ochrony konserwatorskiej. Strefa,,B" ochrony konserwatorskiej obejmuje historyczne
siedliska wsi.

l) Strefa ,,8" ochrony konserwatorskiej tozsama ze stref4 ochrony historycznych uklad6w ruralistycmych- zostala
wyz;naczona dla miejscowoSci: Gromadka, KrryZowa, Modla, Osla i Wierzbowa. Obowiqzuj4 dla niej
nastqpuj 4ce ustalen ia:

a) obszary objpte stref4 podlegaj4 rygorom konserwatorskim w zakresie ttrzymania zasadnicrych element6w
struktury przestrzennej, utrzymania istniej qcej substancj i zabytkowej.

b) dzialania przy obiektach ujqfych w wykazie obiekt6w ujptych w gminnej ewidencji zabytk6w, jak r6wnieZ
prace dotycz4ce ci4g6w komunikacyjnych podlegaj4 rygorom konserwatorskim okreSlonym przez
Woj ew6dzkiego Konserw atora Zabytk6w na podstawie przepis6w szczeg6lnych.
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c)nowa zabudowa wprowadzona wobszarze strery winna wsp6lgra6 zzabudowq historyczn4 zttlaszcza
w zakresie skali, gabaryt6w i linii zabudowy.

2) okresla sig strefq ,,K" ochrony krajobrazu. obowi4Tujqdla niej nastgpujqce ustalenia:

a) zaleca sig zachowanie zasadniczych element6w historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim
ukladu dr6g, podzialu dzialek i sposobu zagospodarowaniadzialek siedliskowych;

b) zaleca sig restauracjg i modemizacjE techniczn4 obiekt6w o warto5ciach kulturowych z dostosowaniem
wsp6lczesnej funkcji do wartoSci obiekt6w;

c) wszelka dzialalnoS6 inwestycyjna powinna by6 prowadzona z uwzglgdnieniem istniej4cych juz nviryklw
przestrzennych i planisty czny ch.

d) zaleca siq dostosowanie nowej zabudowy do historycznej komporycji przestrzennej w zakresie skali i formy
bryty zabudowy, przy zalo?;eniu harmonijnego wsp6listnienia element6w kompozycji historycznej
i wsp6lczesnej.

e) na obszarze streff ochrony konserwatorskiej wprowadza sig wymogi okre5lone w przepisach szczeg6lnych
w zakresie konsultowania i uzgadniania ze Slu2bq Ochrony Zabytk6w. Dotycry to remont6w, przebud6w
orazzmiany funkcji obiekt6w figuruj4cych w wykazie zabytk6w architektury i budownictwa

f) okreSla sig wym6g nawiq,zania gabarytami nowej zabudowy i sposobem ksztaltowania bryty do miejscowej
tradycj i architektonicmej ;

g) zaleca sig przystosowywanie wysoko5ci nowych budynk6w do wysokodci budynk6w s4siaduj4cych;

h) zaleca sig rezygnacjg z dach6w o mijaj4cych sie polaciach na wysokoSci kalenicy oraz dach6w
o asymetrycznym nachyleniu polaci.

2. Obiekty o warto5ciach zabytkowych ujpte w wojew6dzkiej i gminnej ewidencji zabytkow, na obszarze
opracowania zmian planu nie wystgpuj4.

3. Na obszarze opracowania zrnian planu nie wystppuj4 stanowiska archeologicme. W razie wyst4pienia
jakichkolwiek nowych znalezisk archeologicznych obowiqguj4 wtadciwe wymogi okreSlone w przepisach
szczeg6lnych.

$ 7. Wymagania wynikaj qce z potrzeb ksztaltowani a przestrzeni publicmych

1. Na obszarze opracowaniazrnian planu ustala siE nastgpuj4ce obszary przestrzeni publicznych:

l) tereny dr6gzbiorczych, omaczonych na rysunku zmian planu symbolemKDZ,

2) tereny dr6g dojazdowych, oznaczonych na rysunku zmian planu symbolem KDD,

3) tereny ci4g6w pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku zmian planu symbolem KDPJ,

4) teren zieleni parkowej, oznaczonych na rysunku zmian planu symbolem ZP,

2. Ustala sig nastppuj4ce zasady ksztaltowaniaprzestrzeni publicmych, o kt6rych mowa w ust. l:
l)w pasie dr6g, okt6rych mowa wust.l, pkt l okreSla sig, mo2liwoS6 lokalizacji obiekt6w nie bgd4cych

technicznymi elementami wyposazenia pasa drogowego, w szczeg6lno6ci nowych nasadzeri szpaler6w drzew,
pas6w zieleni izolacyjnej, obiekt6w malej architektury, element6w reklamowych i informacyjnych oraz
ur zqdzeh techn i cznych,

$ 8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiektdw podlegaj4cych ochronie ustalonych na
podstawie przepis6w odrpbnych

l.Obszary zmian planu polozone na terenie obrgb6w Bor6wki, Wierzbowa znajdujq sig wgranicach
,,Przemkowskiego Parku Krajobrazowego" (powolanego Rozporzqdzeniem Wojewody DolnoSlqpkiego zdnia
4 kwietnia 2007 roku, Dziennik Urzgdowy Wojew6dztwa Dolno6l4skiego Nr 94, poz. ll04 oraz 22008, Nr 303,
poz. 3 49 l), dla kt6rego obowiqpuj 4 wlaSciwe przepi sy szczeg6lne,

2. Obszary zmian planu polozone na terenie obrgbu Bor6wki, Wierzbowa, Gromadka, Pasternik, Modla Patoka
znajdujq sig w granicach otuliny ,,Przemkowskiego Parku Krajobrazowego", dla kt6rego obowi4Tuj4 wlaSciwe
przepisy szczeg6lne,
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3. Obszary zmian planu polo2one na terenie obrEb6w Bor6wki, Wierzbow4 Gromadka Pasternik, Modlq
Patoka oraz Nowa Kufinia majduj4 siE w granicach obszaru Natura 2000 PLB 020005 .Bory DolnoSl4skie",

4. Czp$t, obszaru opracowania zmian planu poloZona jest w granicach Gl6wnego Zbiomika W6d Podziemnych
GZWP nr 315 ,,Chocian6w- Gozdnica", posiadaj4cego status wysokiej ochrony OWO,

5. Dla teren6w poloZonych w strefie ochrony sanitamej od cmentarzy obowiryuj4 wlaSciwe przepisy
szczeg6lne,

6. Na obszarze objgtym planem nie wystgpuj4tereny zagrolone osuwaniem sig mas ziemnych.

7. Na obszarze objgtym planem nie wystgpujqtereny zamknigte.

$ 9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich u2ytkowaniu

Na obszarze objqtym zmianami planu nie ustala sig szczeg6lnych warunk6w zagospodarowania teren6w
i ograniczef w ich uzytkowaniu.

$ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury komunikacyjnej:

1. Dla obstugi komunikacyjnej obszaru objgtego zmianami planu wyznacza sig przebieg dr6g klas:

l) zbiorczych, oznaczonych na rysunkach zmian planu symbolem:KDZ,

2) dojazdowych, oznaczonych na rysunkach zmian planu symbolem: KDD,

3) ci4g6w pieszo- jezdnych, omaczonych na rysunkach zmian planu symbolem: KDPJ,

2. Obslugg komunikacyjn4prowadzi siq takZe poprzez uklad dr6g pozostajqcychpoza granicami opracowania
zmian planu,

3. Ustala sip obowiqpek zapewnienia poszczeg6lnym terenom wlaSciwej ilofci stanowisk postojowych, w tym
parking6w i garuiry, w ilo6ci nie mniejszej niz:

l) I miejsce namieszkanie

2) I miejsce postojowe nakuhde rozpoczgte 25 m2 powierzchni u.4rtkowej funkcji uslugowej zlokalizowanej na
terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowej z usfugami, lecz nie mniej niZ 2 miejsca
postojowe,

3) I miejsce postojowe nakuhde rozpoczpte 25 m2 powierzchni uZytkowej funkcji przemyslowej,lecz nie mniej
ni? 2 miejsca postojowe.

$ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej:

l. Prryjmuje sig zasadg, i2 wsrystkie liniowe elementy infrastruktury technicmej wraz ztowarrysz4cymi
urz4dzeniarni, do poszczeg6lnych obiekt6w, powinny byd usytuowane pod lub nad ziemiq (linie
elektroenergetycrle niskiego i Sredniego napigcia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wylqcznie kablowe)
zwylqczeniem trafostacji oraz znajdowa6 siE w liniach rozgraniczaj4cych dr6g i ulic lub innych przestrzeni
publicznych zgodnie zprzepisami szczeg6lnymi. W sytuacjach szczeg6lnie uzasadnionych wzglgdami
technicznymibqd|bezpieczefstwa dopuszcza sig przeprowadzenie sieci poza ukladem ulic.

2. Obslugg obszaru objgtego zmianami planu w zakresie infrastruktury technicmej okre6la sig nastgpujqco:

l) w zakresie zaopatrzenia w wodq dla cel6w bytowych, uslugowo-produkcyjnych oraz ochrony
przeciwpozarowej rozdzielczq sie6 wodoci4gow1 naleiry prowadzid w terenie zabudowanym lub
przewidzianym do zabudowy w liniach rozgraniczaj4cych dr6g oraz na terenach nie przewidzianych pod
zabudowg, zgodnie z obowiqguj4cymi przepisani szczeg6lnymi, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem warunk6w
dostgpno5ci do wody dla cel6w przeciwpohrowych,

2) w zakresi e kanalizacji sanitarnej :

a) przewody prowadzone do sieci zbiorczejkanalizacji sanitarnej,

b) dopuszcza sip prowadzenie kr6tkich odcink6w kanalizacji sanitamej poza liniami rozgraniczaj4cymi ulic,

c) okreSla sig zakaz lokalizacji bezodplywowych zbiornik6w na niecrystoSci plynne (szamb) w zabudowie
mieszkalnej. Do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza siE ich u2ytkowanie.
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3)w zakresiekanalizacji deszczowej- sieci prowadzone wliniach rozgraniczaj4cych ulic zgodnie zprzepisami
szczeg6lnymi, odprowadzenie w6d opadowych za pomocg istniejqcych lub projektowanych kolektor6w, do
istniej4cych row6w,

a) dopuszcza siQ powierzchniowe odprowadzenie w6d opadowych zgodnie z wymogami przepis6w
szczeg6lnych,

b) bezwzglqdnie zabrania sig wprowadzaria nie oczyszczonych Sciek6w do w6d powierzchniowych,
podziemnych oraz grunt6w,

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz - docelowo sieci4 rozdzielcz4 prowadzon4 w liniach rozgraniczajqcych ulic
zgodnie z przepisami szczegSlnymi, na terenach przemaczonych pod zabudowg i u{tkowanych rolniczo:

a) dopusznza sig prowadzenie kr6tkich odcink6w sieci gazowej poza liniami rozgtaniczaj4cymi ulic, zgodnie
zprzepisami szczeg6lnymi, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostgpnoSci w sytuacjach awaryjnych
lub w celu modernizacji sieci,

b)przylqczanie nowych obiekt6w do sieci rozdzielczej odbywad sig bgdzie woparciu owarunki okreSlone
w przepisach szczeg6lny ch,

c) dopuszcza sig, do czasu realizacji sieci gazowej rozdzielczej, zaopatrzenie z butli gazowych lub ze
zbiornik6w gazu ptynnego.

5) w zakresi e zaopatrzenia w energiE - zasilanie istniej4c4 sieci4 napowietrznq niskiego napigcia:

a) naleLry zachowat zagospodarowanie teren6w wzdlu? przebiegu istniej4cych i projektowanych
eleklroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, w pasach o szeroko5ci gwarantuj4cej bezpieczn4 i zgodn4
z prawem eksploatacjp element6w tej sieci. Szeroko56 stref ochronnych powinna byi zgodna
z obowi4Tujqcymi przepisami. W strefach ochronnych ustala siQ zakaz lokalizowania obiekt6w
kubaturowych i nasadzeri zieleni wysokiej.

b) projektowane sieci eleklroenergetyczne prowadzi6 wzdlu? uklad6w komunikacyjnych, to jest teren6w
og6lnie dostgpnych dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza siq odstgpstwo od wyzej
wymienionych zasad po spelnieniu wymog6w okreSlonych w przepisach szczeg6lnych.

c) w prrypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniej4cymi liniami
elektroenergetycznymi, przebudowa wy2ej wymienionych- linii bgdzie mozliwa po spelnieniu wymog6w
okreSlonych w przepisach szczeg6lnych.

d) ustala sip obowiq,zek zachowania normatywnych odleglo5ci zabudolvy od istniej4cych i projektowanych
elektroenerg ety czny ch sieci dystrybucyjnych,

e) linia zabudowy nie dotyczy budynk6w stacji transformatorowych 2010,4 kV. Dopuszcza siE ich usytuowanie
w odleglo5ci do I,5 m od granic dzialki. Stacje slupowe nie wymagajq wydzielania dzialek.

6) w zakresie gospodarki odpadami- stale odpady bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych pojemnikach
i kontenerach zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycmego wywozu na
zorganiznw ane skladowisko odpad6w.

a) Wprowadza sig obowi4pek usuwania odpad6w:

- komunalnych w ramach gminnego systemu gromadzenia i usuwania nieczystoSci,

- innych zgodnie z obowiqgujqcymi przepisami odrgbnymi w tym zakresie.

$ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urzElzenia i uzytkowania teren6w:

Do czasu realizacji ustaleri nnian planu pozostawia sip dotychczasowe uZytkowanie teren6w.

$ 13. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania nieruchomoSci i podziatu nieruchomo6ci objgtych planem
miejscowym:

1. Granice teren6w powstatych w wyniku procedury scalania i podzialu nieruchomoSci ustala siQ,
z zastrzezeniem zachowania minimalnej szerokoSci frontu dziatki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):

l) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MU, U, P =20m,

2) w zabudowie oznaczonej symbolem RM, RU :22m,
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2. Ustala sig minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dzialek, powstalych w wyniku procedury scalania
i podzialu nieruchomoSci:

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MU : 800 m2,

2)w zabudowie oznaczonej symbolem RM, RU: 1000 m2

3) w zabudowie oznaczonej symbolem U, P = 2000 m2

3. Minimalny k4t nachylenia granic wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego - 60 stopni.

4.Pod obiekty iurz4dzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia dr6g, ci4g6w pieszych oraz
miejsc postojowych dopuszcza sig na obszarze planu wydzielanie dzialek o wielkoSciach i na warunkach
wynikaj qcych z przepisdw odrgbnych.

Rozdzial III.
Przepisy szczeg6lowe dla rvyznaczonych teren6w w granicach ich linii rozgraniczajqcych

S 14. MN/l- MN/44-przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj4ca lub
bliiniacza,

1. W zakresie przeznaczenia teren6w ustala sip:

7) przeznaczenie podstawowe teren6w stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj4ca lub
bliiniacza,

2) dopuszcza sig lokalizacjg:

a) nieuciqgliwych uslug lokalnych (komercyjne lub publiczne) o nieprzekraczajacej 30% powierzchni
calkowitej budynku mieszkalnego, uslugi mogq byi lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach
budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolnostoj4cych,

b) obiekt6w gospodarczych z dopuszczeniem prowadzenia nieuci4Tliwej dzialalno5ci gospodarczej,

c) zieleni urz1dzonej, w tym zadrzewiefii zakrzewieh,

d)urzqdzefi infrastruktury technicmej, miejsc parkingowychi gart\ wolnostoj4cych,

e) dr6g wewngtrznych stanowi4cych uzupelnienie ukladu komunikacyj nego,

2. W zakresie parametr6w i wskaznik6w ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala sig:

1) wysokofd zabudowy nie mo2e przel<roczy| 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze uZytkowe,

2) wysoko56 budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu do g6mej krawgdzi kalenicy dachu nie moze
przekl'oczyt 9 m,

3) maksymalna wysokoSd budynk6w gospodarczych i gara\ liczona od poziomu terenu, przy g)6wnym wejSciu
do g6mej krawgdzi kalenicy dachu nie moZe przekroczy(,7 m,

4) dachy budynk6w mieszkalnych i uslugowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycmie nachylonych
polaciach, k4t nachylenia polaci dachowych okreSla sig od 35- 45 stopni, pokryte dach6wk4 ceramiczn4 lub
materialami dach6wkopodobnymi, przy czym dopuszcza siE zastosowanie lukarn i innych element6w
wzbogacajqcych formg dachu, dla funkcji uslugowej dopuszcza sip dachy plaskie,

5) dachy budynk6w gospodarcrych okreSla siq jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznie nachylonych
polaciach, pokryte dach6wk4 ceramiczn4lub materialami dach6wkopodobnymi, dopuszcza sig jednospadowe,

6) dopuszcza sig sytuowanie Sciany budynku gospodarcze go i garult w odleglofci I ,5 m od granicy z s4siedniq
dzialkqbudowlan4lub bezpoSrednio prry granicy w prrypadku lokalizowania zabudowy na obu sq,siadujqcych

ze sob4dzialkach,

7)nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie zoznaczeniami na rysunkach zmian planu, wnastgpujqcych
odlegloSciach:

a) 8m od linii rozgraniczajqcych drogi klasy KDZ,

b) 6m od linii rozgraniczajqcych drogi klasy KDD,

c) 6m od linii rozgraniczajqcych drogi klasy KDPJ,
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8) wydzielane w ramach teren6w funkcji MN drogi wewngtrzne winny mie6 min. 8 m szerokoSci w liniach
rozgraniczajqcych,

9) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczy| 60% powierzchni dzialk|

l0) minimalna powierzchnia biologicmie czynnanie powinna by6 mniejsza niL20oh powierzchni dzialki,

11) wskaznik intensywnoSci zabudowy w granicach 0.1 - 0.7,

12) wprowadza sig obowiqzekwyznaczenia w obrgbie wlasnoSci, w ramach przemaczenia podstawowego, miejsc
postojowych dla samochod6w urytkownik6w stalych i przebywaj4cych okresowo w ilo6ci okre5lonej w g l0
ust. 3,

13) minimalna powierzchnia dzialki nie moZe byi mniejsza ni?800 m2,

14) przy realizacji nowych ogrodzeri od frontu dziatki wprowadza sip nastgpuj4ce zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykat6w ogrodzeniowych,

$ 15. MU/l-przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo- uslugowa,

1. W zakresi e ptzeznaczenia teren6w ustala sig:

l) przeznaczenie podstawowe teren6w stanowi zabudowa mieszkaniowo- uslugowa,

2) dopuszcza sig lokalizacjg:

a) nieuciqgliwych uslug lokalnych (komercyjne lub publicme), uslugi mog4 byd lokalizowane w adaptowanych
pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach
wolnostoj4cych,

b) funkcji tylko mieszkaniowej jak i tylko uslugowej,

c) obiekt6w gospodarczych z dopuszczeniem prowadzenia nieuci4Tliwej dzialalno3ci gospodarczej,

d) zieleni urz4dzonej, w tym zadrzewiefii zakrzewieh,

e) urzqdzefi infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garuZy wolnostojqcych,

f) dr6g wewnQtrznych stanowiqcych uzupelnienie ukladu komunikacyjnego,

2. W zakresie parametr6w i wskaznik6w ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala sig:

1) wysoko$6 zabudowy nie moZe przekroczyl 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze uzytkowe,

2) wysokoS6 budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu do g6mej krawgdzi kalenicy dachu nie moZe
przekroczyt 9 m,

3) maksymalna wysoko$6 budynk6w gospodarczychigarzt?y Liczona od poziomu terenu, przy gl6wnym wej6ciu
do g6mej krawgdzi kalenicy dachu nie moZe przekrocry| 7 m,

4) dachy budynk6w mieszkalnych i uslugowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych
polaciach, k4t nachylenia polaci dachowych okreSla sip od 35- 45 stopni, pokryte dach6wkq ceramiczn4 lub
materialami dach6wkopodobnymi, prz! czym dopuszcza sig zastosowanie lukarn i innych element6w
wzbogacajqcych formg dachu, dla funkcji uslugowej dopuszcza sip dachy plaskie,

5) dachy budynk6w gospodarczych okredla sip jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznie nachylonych
polaciach, pokryte dach6wk4 ceramiczn4lub materialami dach6wkopodobnymi, dopuszcza sig jednospadowe,

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach znian planu,

6) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczy(,60%o powierzchni dzialki,

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by6 mniejsza niL20o/o powierzchni dzialk|
8) wskaznik intensywno5ci zabudowy w granicach 0.1 - 0.7,

9) wprowadza sip obowiqpek wyznaczenia w obrpbie wlasnofci, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc
postojowych dla samochod6w uzytkownik6w stalych i przebywaj4cych okresowo w iloSci okre6lonej w $ 10
ust. 3.

l0) minimalna powierzchnia dzialki nie moZe by6 mniejsza niZ 800 m2,
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ll) przy realizacji nowych ogrodzeri od frontu dziatki wprowadza sig nastgpuj4ce zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykat6w ogrodzeniowych,

$ 16. RM/l - 2- przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej,

1. W zakresieprzeznaczenia teren6w ustala siE:

l) ptzeznaczenie podstawowe teren6w stanowi zabudowa zagrodowa,

2) dopuszcza sip lokalizacjE:

a) nieuci4Zliwych uslug lokalnych (komercyjne lub publiczne) o nieprzekraczajacej 30% powierzchni
calkowitej budynku mieszkalnego, uslugi mog4 by6 lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach
budynku mieszkalnego, budynkach inwentarskich i gospodarczych orv w pomieszczeniach dobudowanych
do budynku lub w obiektach wolnostoj4cych,

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) zieleni urzqdzonej, w tym zadrzewiehi zakrzewieh,

d) urz4dzeri infrastruktury technicznej, miejsc parkingowychi garurry wolnostoj4cych,

2. W zakresie parametr6w i wskaZnik6w ksztaltowania zabudowy orzv zagospodarowania terenu ustala sig:

l) wysoko56 zabudowy nie moZe przekroczyt,2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze uZytkowe,

2) wysokoSi budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu do g6mej krawgdzi kalenicy dachu nie moZe
przekroczy(9 m,

3)maksymalna wysokoS6 budynk6w gospodarcrychigarufi liczona od poziomu terenu przy gl6wnym wej6ciu,
do g6mej krawgdzi kalenicy dachu nie moZe przekrocry| 9 m,

4) dachy budynk6w mieszkalnych i uslugowych wielospadowe, o symetrycmie nachylonych polaciach, kqt
nachylenia polaci dachowych okreSla sig od 35- 50 stopni, pokryte dach6wk4 ceramicmq lub materialami
dach6wkopodobnymi, prz! czym dopuszcza sig zastosowanie lukarn i innych element6w wzbogacaj4cych
formq dachu,

5) dachy budynk6w gospodarczych okreSla siq jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycmie nachylonych
polaciach, pokryte dach6wkq ceramiczn4 lub materialami dach6wkopodobnymi, dopuszczalne takle
jednospadowe,

6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczenianri na rysunkach zmian planu,

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by6 mniejsza ni220%o powierzchni dzialki,

9) wskaznik intensywnoSci zabudowy w granicach 0.1 - 0.7,

l0) wprowadza sig obowi4Tek wyznaczenia w obrpbie wlasno5ci, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc
postojowych dla samochod6w uZytkownik6w statych i przebywaj4cych okresowo w ilo6ci okreSlonej w $ l0
ust. 3,

1l) przy realizacji nowych ogrodzeri od frontu dzialki wprowadza sig nastgpujqce zasady:

a) zakaz stosowania betonowych prefabrykat6w ogrodzeniowych,

S 17. RU/l- przeznaczenie podstawowe - tereny obslugi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodnicrych,

1 . W zakresi e przeznaczenia teren6w ustala siE:

l)przeznaczenie podstawowe stanowi4 tereny obslugi produkcji wgospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych,

2) dopuszcza sig lokalizacjg:

a) funkcje mieszkaniow4w formie wydzielanych mieszkari,

b) szklami i wiat ogrodniczych,

c) zieleni urzqdzonej, w tym zadrzewief'i zakrzewien,
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d) urzqdzeh infrastruktury technicmej, miejsc parkingowychi garuiry wolnostoj4cych,

2. W zakresie parametr6w i wskaznik6w ksztaltowania zabudowy orazzagospodarowania terenu ustala sip:

l) wysoko5d zabudowy nie moZe przeV,roczyt 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze u2ytkowe,

2) wysokodi budynku gospodarczego liczona od poziomu terenu do g6rnej krawgdzi kalenicy dachu nie mo2e
przekroczy( 9 m,

3) dachy budynk6w gospodarcrych okre5la sig jako wielospadowe o symetrycznie nachylonych polaciach,
pokryte dach6wkq ceramicznq lub materialami dach6wkopodobnymi, dopuszczalne jednospadowe,

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczenianti na rysunkach zmian planu,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekrocry(, 50Yo powierzchni dzialki,

5) minimalna powierzchnia biologicmie czynnanie powinna by6 mniejsza niL30Yo powierzchni dzialki,

6) wskaznik intensywnoSci zabudowy w granicach 0.1 - 0.7,

7) wprowadza sig obowigek wyznaczenia w obrgbie wlasnoSci, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc
postojowych dla samochod6w urytkownik6w statych i przebywaj4cych okresowo w iloSci okre5lonej w $ l0
ust. 3,

8)przy realizacji nowych ogrodzeri od frontu dzialki wprowadza sip nastEpujqce zasady:

a) ogrodzenie aZurowe o maksymalnej wysoko$ci do 1,6 m,

b) zakaz stosowania betonowych prefabrykat6w ogrodzeniowych,

$ 18. U/l - 2 - przeznaczenie podstawowe - tereny uslug,

l. W zakresie przernczenia teren6w ustala sig:

l) przennczenie podstawowe teren6w stanowiq tereny uslug,

2) dopuszcza sig lokalizacjg:

a) zieleni urz4dzonej, w tym zadrzewiefii zakrzewien,

b) urzqdzeh komunikacji i infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych,

c) mieszkari towarzysz4cych stanowi4cych nie wigcej niL30%o powierzchni uZytkowej obiektu uslugowego,

d) zakazuje sig lokalizowania obiekt6w handlowych o powierzchni sprzedaZy powyZej 2000 m2,

2. W zakresie parametr6w i wskamik6w ksztaltowania zabudowy oruz zagospodarowania terenu ustala sig:

1) dopuszcza sig adaptacjg, przebudowp istniejqcych obiekt6w i budynk6w na cele uslugowe zgodnie
z przepisami odrgbnymi,

2) wysokoSd nowej zabudowy nie mo2e przekroczy|2 kondygnacji nadziemnych,

3) wysoko5d nowej zabudowy liczona od poziomu terenu przy g)6wnym wej5ciu do g6rnej krawpdzi kalenicy
dachu nie mohe przekroczy6 l0 m,

4) dachy budynk6w uslugowych wielospadoweo o symetrycznie nachylonych polaciach, k4t nachylenia polaci
dachowych okreSla sig od 35- 50 stopni, pokryte dach6wk4 ceramicm4lub materialami dach6wkopodobnymi,
przy czym dopuszcza sig zastosowanie dach6w dostosowanych do wzglEd6w technicznych i technologicznych,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozrnczenianti na rysunkach zmian planu,

6) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekrocryl 60% powierzcbni dzialki,

7) minimalna powierzchnia biologicmie czynnanie powinna by6 mniejsza niz20Yo powierzchni dzialki,

8) wskamik intensywnoSci zabudowy w granicach 0.1 - 0.7,

9) wprowadza sig obowi4pek wynnczenia w obrgbie wlasnoSci, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc
postojowych dla samochod6w urytkownik6w statych i przebywaj4cych okresowo w iloSci okre6lonej w g l0
ust.3,

l0) przy realizacji nowych ogrodzeri od frontu dzialki wprowadza sig nastgpujqge zasady:
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a\ zakaz stosowania betonowych prefabrykat6w ogrodzeniowych,

l l) minimalna powierzchniadzialki nie moze by6 mniejsza ni22000 m2,

$ 19. P/l- 2- przemaczenie podstawowe - tereny dzialalno5ci gospodarczych, baz, sklad6w, magazyn6w,
uslug

1. W zakresi e przeznaczenia teren6w ustala sig:

l)przeznaczenie podstawowe teren6w stanowiqtereny dzialalno5ci produkcyjnej, baz, sklad6w, magazyny oraz
uslugi,

2) dopuszcza sig lokalizacjg:

a) zieleni urz4dzonej, w tym zadrzewiefii zakrzewieh,

b)urz4dzeh komunikacji i infrastruktury technicmej, miejsc parkingowychi garetzy wolnostojqcych,

c) mieszkari towarzysz4cych stanowi4cych nie wigcej ni230%o powierzchni urytkowej obiektu uslugowego,

d) element6w reklamowych i informacyjnych,

e) uslug komercyjnych,

2. W zakresie parametr6w i wskaznik6w ksztaltowania zabudowy orazzagospodarowania terenu ustala sig:

l) wym6g ksztaltowania zabudowy w spos6b sharmonizowany z lokalnym krajobrazem,

2)dopuszcza sip adaptacjg, przebudowg istniej4cych obiekt6w ibudynk6w na cele produkcyjne iuslugowe
zgodnie z przepisami odrgbnymi,

3) wysokoS6 przebudowywanych i nowych obiekt6w produkcyjnych, produkcyjno- uslugowychimagazynowych
powinna byi dostosowana do wymog6w techniczno- technologicznych, lecz nie mo2e by( wy2sza ni? 9 m
licz4c od poziomu terenu do najwyZszego elementu dachu,

4) maksymalna wysokoSd budynku uslugowego (w prrypadku realizacji jako oddzielnego budynku) nie moZe byi
wy2szani?9 m licz4c od poziomu terenu do kalenicy dachu,

5) dachy obiekt6w produkcyjnych, produkcyjno- uslugowych i magarynowych winny byi dostosowane do
wymog6w technicmych i technologicznych, dopuszcza sig zastosowanie dach6w jednospadowych,

6) dachy budynku uslugowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku) dwuspadowe lub
wielospadowe, pokryte dach6wkqceramicm4lub materialami dach6wkopodobnymi,

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach zmian planu,

8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyf 60%o powierzchni dzialki,

9) minimalna powierzchnia biologicmie czynna nie powinna by6 mniejsza niL20o/o powierzchni dzialki,

l0) wskaznik intensywno6ci zabudowy w granicach 0.1 - 0.8,

I l) wprowadza sig obowiryekwynraczenia w obrgbie wlasnoSci, w ramach przertaczenia podstawowego, miejsc
postojowych dla samochod6w u4rtkownik6w stalych i przebywaj4cych okresowo w iloSci okreSlonej w $ l0
ust.3,

12) przy realizacji nowych ogrodzeh od frontu dziatki wprowadza sig nastgpuj4ce zasady:

a) ogrodzenie a'Zurowe o maksymalnej wysokoSci do 1,6 m,

b) zakaz stosowania betonowych prefabrykat6w ogrodzeniowych,

13) minimalna powierzchnia dzialki nie mo2e byd mniejsza ni22000 m2,

S 20. ZPll- - przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni parkowej urzqdzonej,

1. W zakresi e przeznaczenia teren6w ustala sig:

l) przeznaczenie podstawowe teren6w stanowi zielef parkowa urzEJzona,

2) dopuszcza sig lokalizacjp:

a) sieci i urz-qdzefi infrastruktury technicznej,
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b) ci4g6w piesrych,

c) obiekt6w malej architektury,

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala sig:

l)obowiqzek utrrymania ikonserwowania istniej4cej zieleni, apowstale ubytki or.v nowe nasadzenia zieleni
na\eZy dokonywa6 zgodnie z i stniej 4cymi uwarunkowaniami przyrodnicrymi,

2) minimalna szerokoS6 ci4gu pieszego 1,5 m.

3.Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem ZPll, polozonego wobrpbie Gromadka
(dzialkanr 1030/l oraznr 1031) dopuszczasigrealizacjqzaplecza socjalnego obsluguj4cego sqsiaduj4c4funkcjg.

S2l. ZLdll- przeznaczenie podstawowe - tereny las6w- projektowane dolesienia

l. W zakresi e ptzeznaczenia teren6w ustala siq:

1) przeznaczenie podstawowe teren6w stanowi4lasy jako projektowane dolesienia,

2) dopuszcza sig lokalizacjg:

a) sieci i urz1dzefi infrastruktury technicznej,

b) ci4g6w pieszych i Scie2ek rowerowych,

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala sig:

l) ustala siq zakaz lokalizacji wszelkich obiekt6w kubaturowych, zwyl4czeniem obiekt6w z.wiryanych
z prowadzon4 gospodarkq lednq oraz obiekt6w sluZ4cych obsludze turystyki,

$ 22. K/l- 4 przemaczenie podstawowe - tereny wzqdzehkmalizacji- w tym przepompownie fciek6w.

l. W zakresie przeznaczenia teren6w ustala sig:

7) przeznaczenie podstawowe stanowi1urzqdzeniakanalizacji sanitarnej, w tym przepompownie Sciek6w,

2) dopuszcza siE lokalizacjg zieleni niskiej.

3) u2ytkowanie zgodnie z przepisami szczeg6lnymi.

$ 23. Teren drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolemKDZll,

1. W zakresieprzeznaczenia terenu ustala sig:

l) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi istniej4ca droga klasy zbiorczej Z,

2) dopuszcza sig lokalizacjg:

a) zieleni towarzyszqcej, chodnik6w i Scie2ek rowerowych,

b) sieci iwzqdzeh infrastruktury technicznej,

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji ustala siE:

l)jej szerokoSd pozostawia sig w istniejqcych liniach rozgraniczaj4cych,

2)krryZowania z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami szczeg6lnymi,

3. Nowe wlqczenia do dr6g zgodnie zprzepisami szczeg6lnymi,

$ 24. Teren drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD/I,

1. W zakresi e przeznaczenia terenu ustala sig:

7) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi istniej4ca droga klasy dojazdowej D,

2) dopuszcza siq lokalizacjg:

a) zieleni towarzysz4aej, chodnik6w i Scie2ek rowerowych,

b) sieci i urzqdzeh infrastruktury technicznej,

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji ustala sig:

l)jej szeroko$6 pozostawia sig w istniej4cych liniach rozgraniczaj4cych,
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2) krzyhowarria z sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z przepisarni szczeg6lnym|

3. Nowe wlqczenia do dr6g zgodnie z przepisami szczeg6lnymi,

$ 25. Teren ci4g6w pieszo- jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDPJ/I

l. W zakresi e przeznaczenia terenu ustala siE:

l) przeznaczenie podstawowe terenu stanowiqci4gi pieszo- jedne,

2) doptszcza sig lokalizacjg:

a) sieci i urzqdzeh infrastruktury technicznej,

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji ustala sig:

1) minimalna szeroko6i ci4gu w liniach rozgraniczajqcych- min. 5 m,

2)skrryZowania ci4g6w pieszo- jezdnych zpozosta$mi drogami na warunkach okreSlonych wprzepisach
szczeg6lnych,

$ 26. Stawki procentowe, na podstawie kt6rych ustala siE oplatg, o kt6rej mowa w art. 36, ust. 4.

l.Ustala sip nastgpuj4ce stawki procentowe wstosunku do wzrostu wartoSci nieruchomo$ci objEtych
niniejszym planem, sluZqce naliczeniu jednorazowej oplaty uiszczanej przez wlaScicieli nieruchomoSci,
w przypadku ichzbycia w ci4gu 5 lat od dnia, w kt6rym ustalenia niniejszego planu staty sig obowi4guj4ce.

1) MN, MU, RM, RU, U, P 30yo

2)K,ZLd,ZP,Rlyo

3) Pozostale tereny lo/o

Rozdzial IV.
Przepisy koricowe

$ 27. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sig W6jtowi Gromadki.

$ 28. Niniejsza uchwala wchodzi w irycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa Dolno5l4skiego.

Rady Gminy
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&.*.DA GMINY
O R O H A D K A ZatqcznikNr l doUchwalyNrXXXIV/229/13

RADY GMINY GROMADKA

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zalacznikl.pdf

ZalqcmikNr 2 do Uchwaly Nr XXXIV/229|13

RADY GMINY GROMADKA

zdnia29 kwietnia 2013 r.

Zalacmik2.pdf

ZalqcnikNr 3 do Uchwaly Nr XXXIV/229/13

RADY GMINY GROMADKA

zdnia29 kwietnia 2013 r.

Zalacmik3.pdf

ZalqcznikNr 4 do Uchwaly Nr XXXIV/229/13

RADY GMINY GROMADKA

zdnia29 kwietnia 2013 r.

Zalacmik4.pdf

Zal4cznikNr 5 do Uchwaly Nr XXXIV/229113

RADY GMINY GROMADKA

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zalacmikl.pdf

ZalqcznikNr 6 do Uchwaly Nr XXXIV/229113

RADY GMINY GROMADKA

zdnia 29 kwietnia 2013 r.

Zalacznik6.pdf
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NAI}A GMINY ZalqcznikNr 7 do Uchwaty Nr XXXIV/229/13
O R O HA D KA RADYGMI}TGR.MADKA

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zalacznik7.pdf

ZalqcznikNr 8 do Uchwaty Nr XXXIV/229/13

RADY GMINY GROMADKA

zdnia29 kwietnia 2013 r.

ZalacznikS.pdf

ZatqcmikNr 9 do Uchwaly NrXXXlYl229ll3

RADY GMINY GROMADKA

zdnia29 kwietnia 2013 r.

Zalacmik9.pdf

Zal4cznikNr l0 do Uchwaty Nr XXXIV/229113

RADY GMINY GROMADKA

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zalacznikl0.pdf

ZalqcnikNr l l do Uchwaly Nr XXXIV/229/13

RADY GMINY GROMADKA

zdnia 29 kwietnia 2Ol3 r.

Zalacmikll.pdf

ZalqcmikNr 12 do Uchwaly Nr XXXIV/229/13

RADY GMINY GROMADKA

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zalacmikl2.pdf
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NADA GMINY
Zalqpznik Nr 13 do Uchwaly Nr XXXIV/229|13

CROHADKA RADYGMI}TYGROMADKA

zdma29 kwietnia 2013 r.

Zalacmkl3.pdf

Zalry$zlntkNr 14 do Uchwaly NrXXXlYl229ll3

RADY GMINY GROMADKA

zdnia29 kwietnia 2013 r.

Zalasnikl{.pdf

Z.dryntkNr 15 do Uchwaty Nr XXXIV/229/13

RADY GMINY GROMADKA

z dnia29 kwietnia 2013 r.

" Zalasmikls.pdf

Tal4cnrjkNr 16 do Uchwaty Nr XXXIV/229/13

RADY GMIhTY GROMADKA

z dnia 29 kwiehia 2013 r.

Zalasmikl6.fit

ZalaozliikNr 17 do Uchwaty Nr XXXIV/229/13

RADY GMINY GROMADKA

zdnia29 kwietda 2013 r.

ZalaemiklT.pdf
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RADA GMINY
GROHADKA

ZalqcznikNr 18 do Uchwaty Nr XXXIV/229/13

RADY GMINY GROMADKA

z dnia29 kwietnia 2013 r.

ROZSTRZYGNTECIE O SPOSOBTE REALTZACJI, ZAPISANYCII W pLANrE, INWESTYCJT
w ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECTINTCZNEJ NALEZ.{CEJ DO ZADAN WLASNYCH GMINY

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Rozstrzygnigcia dokonano na podstawie art. 20 ust. l ustawy zdnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U.80 poz. 717 zezm.),art.7, ust. l, pkt2i 3 ustawy zdnia 8 marca 1990
roku o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz. l59l zp62n. zm.), art. 167 ust.2 pkt I ustawy zdnia
30.06.2005 r. o finansach publicmych (Dz.U. 22005 roku Nr 249 poz.2104) Rada Gminy Gromadka rozstrryg4
co nastgpuje:

l. W zwiazku z uchwaleniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadk4
nie przewiduje siq inwestycji stanowiqcych zadania wlasne gminy; wszelkie inne koszty i korrySci i ich realizacja
okre6lone zostaly w prognozie skutk6w finansowych uchwalenia niniejszych zllr'.iwr planu.

Gminy
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NADA GMINY
OROMADKA Zal4cznikNr 19 do Uchwaly Nr XXXIV/229113

RADY GMINY GROMADKA

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIECIE DOTYCZ,TCE SPOSOBU ROZPATRZENTA IIWAG NA PODSTAWTE ART. 20
usT. I wNrEsroNYcH Do wYLozoNEGO DO PUBLTCZNEGO WGL.{DU PROJEKTU ZMTANY

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GROMADKA

Do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka nie zostala zlohona 2adna
uwaga.

W zwi4Tku zpowylszym, ze wzglgdu na brak nieuwzglgdnionych uwag wniesionych do projektu zmian
planu podczas ruuylolenia do publicznego wgl4du Rada Gminy Gromadka nie dokonuje rozstrrygnigc
wynikajqcych zart.20 ust. I ustawy zdnia2T mnca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 z 2003r.,poz.7l7,zp6iniejsrymi zmianami).

Gminy

Id: DWFGH-TDVFS-RBELO-PGGRC-MDCLO. Podpisany Strona I



RADA CIVIINY
OROsIAOKA

Uzasadnienie

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE DO UCHWAI.Y RADY GMINY GROMADKA NR XXXIVIZ2qn3
229 KWIETNIA 2OI3 ROKU WSPRAWIE ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTMENNEGO GMINY GROMADKA

Na podstawie $ 10, ust. 19 Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 130, poz. 1385 z 2004 roku) oraz w zlutiqzku z afi.
43 ustawy zdnia 3puldziemika 2008 r. oudostqpnianiu informacji o5rodowisku ijego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227)
Rada Gminy Gromadka stwierdza, co nastgpuje:

l.Ustalenia zawarte wprojekcie Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Gromadka s4 zgodne z ustaleniami ,,Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy
Gromadka" uchwalonego uchwal4 Rady Gminy Gromadka" wnioskami do planu zloZonymi przez instytucje oraz
politykq przestrzenne gminy. W trakcie prac nad projektem planu rozwalono r62ne warianty rozwiqzah
funkcjonalno- przestrzonnych. Prryjpte ustalenia zmian planu zapewniaj4 zachowanie ladu przestrzennego
i wymog6w wynikajqcychzpotrzeb ochrony Srodowiska przyrodniczego, prawidlowego gospodarowania zasobami
przyrody oraz ochrony grunt6w rolnych i leSnych.

2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na Srodowisko zostaly wziqte pod uwagq i uwzglgdnione

]v projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu oraz Pafstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny we Wroclawiu, zaopiniowaty
porytywnie projekt planu.

3. W6jt Gminy Gromadka zapewnil mo2liwoS6 udzialu spoleczeristwa w postgpowaniu w sprawie strategicznej
oceny na $rodowisko, poprzez ogloszenie prasowe, obwieszczenia na tablicach ogloszefi oraz publikacjE
w Biuletynie Informacji Publicztej zawiadomienia o wylozeniu do publicznego wgl4du projektu zmiany
miejscowego planu wraz zprognoz4 oddzialywania na Srodowisko iustalil termin skladania uwag do planu
i prognozy. W wyznaczonym terminie do W6jta Gminy nie wptynqty uwagi do planu i nie wplynqly uwagi do
prognozy.

4. W zu'i4zku zzakohczeniem procedury opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz ztowarzysz4cym mu przeprowadzeniem strategicznej oceny oddzialywania w/w planu na
Srodowisko uchwalg kieruje sig do podjpcia.

Gminy
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