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UCHWAŁA NR XL/219/13
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 166/1, 166/3,
166/4, 167 położonych w miejscowości Słupice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647, z późniejszymi
zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), w związku z uchwałą nr XXXIX/238/09 Rady
Gminy Łagiewniki z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 166/1, 166/3, 166/4, 167 położonych w miejscowości Słupice
oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Łagiewniki” przyjętego przez Radę Gminy Łagiewniki uchwałą nr XX/90/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.,
Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 166/1, 166/3, 166/4,
167 położonych w miejscowości Słupice zwany dalej planem:
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2
do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Plan obejmuje obszar dz. 166/1, 166/3, 166/4 i 167 położonych w obrębie geodezyjnym Słupice.
2. Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu skali 1:1000 stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) granice obszaru objętego planem;
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach zagospodarowania,
wraz z oznaczeniami określającymi podstawowe przeznaczenie terenów;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, mają
znaczenie informacyjne.
3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji ustaleń
planu.
§ 4. W planie nie określa się ze względu na brak problematyki lub brak potrzeb:
1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;
2) tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości
4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej
5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
6) granic terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, określonych na podstawie ustawy z dnia 7 maja
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe;
2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie
lub funkcję, która przeważa tj. zajmuje powyżej 50 % powierzchni użytkowej budynków; w przypadku
ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić
wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;
4) przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, zajmujące mniej niż 50 % powierzchni użytkowej
budynków, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub funkcję podstawową, jednocześnie
nie kolidując z nią lub nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony
przeznaczeniem podstawowym;
5) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu
(funkcji) lub różnych zasadach zagospodarowania;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą dopuszczalne zbliżenie
ściany frontowej budynku do wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, okapy i gzymsy mogą
pomniejszyć tę odległość o nie więcej niż 0,5 m, a balkony nie więcej niż 1,0 m.;
7) zabudowie letniskowej - należy przez to rozumieć budynki indywidualnej rekreacji trwale lub nietrwale
związane z gruntem wraz z zagospodarowaniem i urządzeniami towarzyszącymi.
8) usługach - należy przez to rozumieć usługi nieuciążliwe o charakterze obsługi turystyki i rekreacji (w tym:
pensjonaty, pola namiotowe, biwaki), gastronomia, handel detaliczny, usługi administracyjno-biurowe,
usługi urody i rekreacji oraz usługi związane z wykonywaniem wolnych zawodów;
9) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń
liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych,
zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji;
10) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy
i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, altany, wiaty, małą architekturę zbiorniki wodne
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o charakterze rekreacyjno-ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji
określonych w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełniającym.
Rozdział 2.
Ustalenia Ogólne
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w granicach obszaru objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej;
2) ustala się w granicach obszaru objętego planem strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, w której
obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
a) nowa zabudowa winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenną wsi Słupice
w zakresie rozplanowania, skali, ukształtowania bryły w tym: podziałów architektonicznych, proporcji
powierzchni murów i otworów okiennych i drzwiowych, przy założeniu harmonijnego współistnienia
elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi
i stosowanymi materiałami do lokalnej tradycji budowlanej;
b) formy zainwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na harmonijne wpisanie
w otaczający krajobraz, należy wykluczyć możliwość lokalizacji obiektów wielkogabarytowych oraz
inwestycji powodujących znaczne przeobrażenia krajobrazu;
c) umieszczanie reklam lub tablic niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących
na obiekcie lub obszarze element obcy, jest bezwzględnie zabronione; dopuszczalne jest umiejscawianie
szyldów sklepów i zakładów miejscach na to wyznaczonych, we właściwej nieagresywnej formie;
d) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z monolitycznych prefabrykowanych elementów betonowych.
e) nowe linie elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne, kablowe.
3) ustala się w granicach obszaru objętego planem strefę ochrony zabytków archeologicznych, obejmującą
tereny o domniemanej zawartości reliktów archeologicznych; w granicach tej strefy dla inwestycji
związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie
przepisami odrębnymi.
4) granice stref K” ochrony krajobrazu kulturowego i strefy ochrony zabytków archeologicznych są tożsame
z granicą obszaru objętego planem.
§ 7. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) działalność prowadzona w ramach funkcji podstawowej lub uzupełniającej nie może powodować
ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych,
promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
2) ustala się dla terenów 1.1ML i 1.2ML jako dopuszczalne poziomy hałasu wartości określone
w obowiązujących przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3) w granicach obszaru objętego planem obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów
określone w rozporządzeniu nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie
Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.
4) w granicach obszaru objętego planem obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów
określone w Planie Ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego określone w uchwale nr XVI/331/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011r.
5) w granicach obszaru specjalnej ochrony przyrody sieci NATURA 2000 ”Masyw Ślęży” (PLH020040)
obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone w przepisach odrębnych.
§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zakaz budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych monolitycznych przęseł betonowych.
§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
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1) minimalna powierzchnia działek nie mniej niż 1500 m2.
2) minimalna szerokość frontu działki nie mniej niż 25 m.
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w zakresie 70° - 110°.
§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1) komunikacja: zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia
i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów
widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
2) infrastruktura techniczna - zasady ogólne:
Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących
inwestycji przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego.
3) zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
b) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody dla celów gospodarczych.
4) kanalizacja sanitarna:
a) docelowo odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej;
b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na
nieczystości płynne (szamb) lub innych indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków pod
warunkiem spełnienia wymagań przepisów odrębnych.
5) kanalizacja deszczowa: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni
utwardzonych w granicach poszczególnych działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych,
zbiorników retencyjno-odparowujących lub do kanalizacji deszczowej;
6) elektroenergetyka - zasilanie elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną.
7) zaopatrzenie w gaz: dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny,
lokalizacja zbiorników i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
8) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło niepowodujących
ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, w tym z odnawialnych źródeł energii.
9) telekomunikacja - dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną.
10) usuwanie odpadów komunalnych - obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone
w przepisach odrębnych i gminnych.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe
§ 11. 1.1ML, 1.2ML - zabudowa letniskowa
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa letniskowa, z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.
b) zabudowa mieszkaniowa
towarzyszącym.

jednorodzinna,

wolno

stojąca,

z urządzeniami

i zagospodarowaniem

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi,
b) infrastruktura techniczna
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
b) wskaźniki intensywności zabudowy - maksymalnie 0,10;
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c) wielkość powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 75% powierzchni działki;
d) gabaryty i wysokość zabudowy:
- maksymalna wysokość budynków 9 m;
- maksymalna liczba kondygnacji = 2.
e) ustala się zastosowanie dachów o symetrycznych, stromych połaciach, o kącie nachylenia połaci
w zakresie od 35° do 45°.
f) pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym, matowym.
§ 12. 2 ZL -– teren lasów.
1) przeznaczenie podstawowe: lasy i zadrzewienia.
2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna.
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: ustala się zakaz lokalizacji
zabudowy kubaturowej.
§ 13. 3 RO -– teren ogrodów przydomowych.
1) przeznaczenie podstawowe: ogrody i sady przydomowe.
2) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna.
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: ustala się zakaz lokalizacji
zabudowy kubaturowej.
Rozdział 4.
Ustalenia końcowe
§ 14. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
w wysokości 20 %.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łagiewniki:
M. Łaskarzewska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/219/13
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 23 maja 2013 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/219/13
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 23 maja 2013 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/219/13
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 23 maja 2013 r.

