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UCHWAŁA NR XXV/178/16
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz
części gruntów wsi Przystronie – część A
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXVI/197/13 Rady Gminy
Łagiewniki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie, zmienionej uchwałami:
nr LII/328/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 czerwca 2014 r., nr V/33/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia
26 marca 2015 r. i nr VII/60/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz po stwierdzeniu,
że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Łagiewniki przyjętego 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 wsi Łagiewniki
oraz części gruntów wsi Przystronie – część A, zwaną dalej planem.
2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000 stanowiący załączniki nr 1A i 1B do uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 2;

do

projektu

miejscowego

planu

2) 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 3.
§ 2. 1. Plan obejmuje tereny położone we wsi Łagiewniki: przy drodze krajowej nr 8 oraz przy drodze
wojewódzkiej nr 384.
2. Granice obszarów objętych planem określono na rysunkach planu w skali 1:1000, stanowiących
załączniki nr 1A i 1B do niniejszej uchwały.
§ 3. W planie nie określa się ze względu na brak występowania problematyki lub brak potrzeb:
1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
2) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
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3) zasad kształtowania krajobrazu;
4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy oraz linie zabudowy i gabaryty
obiektów;
5) 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, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
7) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 4. Ustalenia i oznaczenia planu
1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
wraz z oznaczeniami określającymi przeznaczenie terenów;
3) granica strefy ochrony konserwatorskiej;
4) granica strefy obserwacji archeologicznej „OW”.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią
obowiązujących ustaleń planu;
3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji 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 lub funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie
lub funkcję, która przeważa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmuje więcej
niż 50 % powierzchni terenu;
4) przeznaczeniu uzupełniającym lub funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia
lub funkcję inną niż podstawowa, która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca 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 o ściśle określonych granicach;
6) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych dystrybucyjnych
urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód
opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji;
7) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia
oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym
lub dopuszczalnym, z zastrzeżeniem ograniczeń lokalizacji wynikających z ustaleń planu i przepisów
odrębnych.
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Rozdział 2.
Ustalenia ogólne
§ 6. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:
1) droga lokalna - oznaczona symbolem KDL;
2) droga dojazdowa - oznaczona symbolem KDD.
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. W granicach obszaru objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej.
2. Ustala się ze względu na położenie w granicach zabytkowego układu ruralistycznego wsi Łagiewniki,
ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, strefę ochrony konserwatorskiej terenu 2KDD, w której
obowiązuje wymóg zachowania i wyeksponowania elementów historycznego układu przestrzennego,
tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów oraz kompozycję zieleni.
3. W granicach terenu 2KDD ustala się strefę obserwacji archeologicznej „OW”, w której inwestycje
związane z pracami ziemnymi należy realizować zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych.
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów dróg
publicznych wyszczególnionych w § 11 i § 12 obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych
w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
3) dopuszcza się lokalizację zieleni oraz nośników reklamowych i informacyjnych w formie nie kolidującej
z przeznaczeniem podstawowym na warunkach w przepisach odrębnych;
4) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.
§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) minimalne powierzchnie działek: 2 m2;
2) minimalne szerokości frontów działek: 1 m;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 100
do 900.
§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Komunikacja:
1) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych dróg lub rozbudowy dróg istniejących w zakresie
realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz ich parametrów;
2) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Infrastruktura techniczna - dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach
określonych w przepisach odrębnych;
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe
§ 11. Wyznacza się teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL, w którego
granicach obowiązują następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna.
2. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.
3. Linia rozgraniczająca terenu stanowi jednocześnie granicę terenów rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym.
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rozgraniczających: od 0 m. do 45 m (zgodnie z rysunkiem planu).
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komunikacji:

szerokość

w

liniach

§ 12. Wyznacza się teren drogi dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDD, w którego
granicach obowiązują następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna.
2. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.
3. Linie rozgraniczające terenu stanowią jednocześnie granicę terenów rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
rozgraniczających: od 11 m. do 13 m (zgodnie z rysunkiem planu).

komunikacji:

szerokość

w

liniach

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe
§ 13. 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 5%.
§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.
§ 15. 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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Załącznik nr 1A do uchwały nr XXV/178/16 Rady
Gminy Łagiewniki z dnia 27 października 2016 r.
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Załącznik nr 1B do uchwały nr XXV/178/16 Rady
Gminy Łagiewniki z dnia 27 października 2016 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/178/16 Rady
Gminy Łagiewniki z dnia 27 października 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi
Przystronie – część A 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 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/178/16 Rady
Gminy Łagiewniki z dnia 27 października 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część A inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych
§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na rozbudowie drogi dojazdowej
i drogi lokalnej.
§ 2. 1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1 będą:
1) środki własne gminy;
2) środki pozyskane z funduszy zewnętrznych;
3) kredyt bankowy;
4) emisja obligacji komunalnych.
2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, w tym
również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.
§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

