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UCHWAŁA NR XLII/316/18
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.), art. 3, art. 20 i art. 27 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, ze zm.), w związku
z uchwałą Nr XIV/108/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna, obejmującej część
dz. 670/1 położonej w północnej części wsi oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagiewniki” przyjętym uchwałą Rady
Gminy Łagiewniki nr XX/90/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Oleszna, zwaną
dalej planem.
2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:
1) 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 - załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 3.

wniesionych

do

projektu

miejscowego

planu

§ 2. 1. Plan obejmuje część dz. 670/1 położonej w północnej części wsi Oleszna.
2. Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1: 2 000, stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 3. W planie nie ustala się ze względu na brak potrzeb lub problematyki:
1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
2) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
3) zasad kształtowania krajobrazu;
4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
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5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej
intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby
miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową i sposób ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;
6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów
osuwania się mas ziemnych,
7) krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego województwa ze względu na brak wniosków z audytu krajobrazowego, o którym mowa
w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) sposobów i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 4. Ustalenia i oznaczenia planu
1) obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
a) granica obszaru objętego planem;
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz
z oznaczeniami określającymi przeznaczenie terenów;
c) pas technologiczny ograniczonego
elektroenergetycznej SN20 kV.

zagospodarowania

od

istniejącej

napowietrznej

linii

2) pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązujących
ustaleń planu.
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
oznaczony numerem porządkowym oraz symbolem określającym przeznaczenie podstawowe;
2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym
terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmuje więcej niż 50 % powierzchni terenu;
4) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe,
które stanowią uzupełnienie lub wzbogacają 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 lub
różnych zasadach zagospodarowania;
6) 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 oraz łączności i telekomunikacji.
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) w granicach obszaru objętego planem ustala się ochronę zabytków; dla inwestycji związanych z pracami
ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie przepisami odrębnymi.
§ 7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.
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1) ustala się pas technologiczny ograniczonego zagospodarowania od istniejących napowietrznych linii
elektroenergetycznych SN 20 kV, w odległości 3 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej licząc
w każdą stronę, w którego granicach obowiązuje:
a) zakaz sadzenia drzew i krzewów o wysokości większej niż 3 m;
b) obowiązek zapewnienia operatorowi sieci dostępu i dojazdu, w tym ciężkim sprzętem, do linii i słupów.
2) ustala się zakaz zabudowy na terenie rolnym oznaczonym symbolem 1R.
§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1) komunikacja: obszar objęty planem jest powiązany z zewnętrznym układem komunikacyjnym drogami
przebiegającymi wzdłuż południowej i zachodniej granicy obszaru objętego planem.
2) infrastruktura techniczna: dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci dystrybucyjnej infrastruktury
technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami
odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe
§ 9. Wyznacza się teren rolny oznaczony na rysunku planu symbolem 1R.
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne.
2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i sieci dystrybucyjnej infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem
zgodności z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
3) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
Rozdział 4.
Ustalenia końcowe
§ 10. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokości 1 %.
§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łagiewniki:
P. Kondrakiewicz
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA WSI OLESZNA
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/316/18
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Oleszna inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy wynikających z realizacji ustaleń
planu.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/316/18
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Oleszna podczas wyłożenia do publicznego wglądu
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu
Rada Gminy Łagiewniki nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.).

