
Uchwała Nr LV/480/10
Rady Gminy Podgórryn

z dnia27 września2DlD r.

w sprawie uchwalenia
rniej scowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów położonych przy granicy gminy
w obrębie Marczyce.rv gminie Podgórzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U, z f00I r. Nr 142 poz. |591 z poźn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z20O3 r. Nr 8ó poz. 7|7 z poźn.
zm.), w związku zachvtatąNr XLV/401/09 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 10 listopad a 20Oó t, w
sprawie przystąlienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów połozonych przy granicy gminy w obrębie Marczyce w gminie Po.dgórzyn - iostwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr
XLIIl4I7l20a2 z dnia 28 września 2002 r. zpóźn. zm. - uchwala sięo co następuje:

Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu

$1.
Uchwala się miejscolvy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy
granicy gminy w obrębie Marczyce w gminie Podgórzvn.

1.
s2.

Integralną częścią niniej szej uchwały j est:
1) rysunek planu - załącznik graftczny w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 _ ,,Sposób rca|izacji inwestycji z zahesu infrastruktury technicznej

ustalonych w planie oraz zasady ich finansowania";
3) zaŁącznik nr 3 _,,Rozstrzygnięcie dot. sposoburozpattzenia uwag zgłoszonych do projektu

plann".

ZałącznIkinr 2 i3, o których mowa w ust. 1' nie zawierająustaleń planu.

s3.
1. W planie okreŚlono:

I) w rozdzia|e 2 i 3 uchwały oraz na rysunku planu:
a) przeznaczenie terenów oraz |inie rozgraniczające tereny o róŻnym

przeznaczen i u I u b róznyeh Zasad aeh zagospod arowa n i a,
b) Zasady ochrony i ksztaftowania ładu przestrzennego,
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i kĘobrazu ku|turowego,
d) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow óraz dóbr kultury

WspótczeSnej,
e) Wymagan ia Wyn ikając e z potrzeb ksztattowa n ia przestrzen i p u blicznych,
f) parametry i wskaŹniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

w tym |inie zabudowy' gabaryty obiektów i wskaŹniki intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenÓw |ub obiektÓw poci|egających

ochronie, usta|onych na podstawie odrębnych przepisów,
h) szczegÓ|ne Warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia W ich

uzytkowaniu,
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i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i
i nfrastru ktu ry techn icznej ;

2) w rozdzia|e 4 uchwały:
a) szczegótowe zasady i warunki sca|ania i podziału nieruchomoŚci objętych

planem,
b) sposób i termin tymczasowego Zagospodarowanla, urządzania i uzfikowania

terenÓw,
c) stawki procentowe, na podstawie ktorych usta|a się opłatę, o ktÓĘ mowa w art.

36 ust. 4 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym.
obowią7ujące ustalenia na rysunku planu to: przebiegi linii rozgraruczających, przebiegi linii
zabudowy, lokalizacje zespołów zieleni wysokiej, loka|izacja punktu formalnie waznego,
orientacyjne przebiegi linii podziałów wewnętrznych' trasa projektowanej ścieżki rowerowej
oraz przebiegi przewidywanych do trwałej adaptacji sieci infrastruktury technicznej.

Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla poszczególnych terenów wydzielanych liniami
rozgraniczającymi zw7Ąączeniem terenów lasów i dolesień zastosowano oznaczenia liczbowe i
literowe. oznaczelia literowe określają przewaŻające (podstawowe) funkcje terenów. Tereny
dróg wewnętrznych oznaczono symbolem KDWD.

Przedstawione na rysuŃu planu usytuowanie projektowanych obiektów kubaturowych nie jest
ustaleniem planu i może być uściślane na podstawie opracowań o większym stopniu
szczegółowości niż rysunek planu, pod warunkiem zachowania przepisów prawa powszechnego
orazmoi|iwości realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonych planem dla
wszystkich terenów.

s4.
Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne,
zasady obsfugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej , zasady ochrony środowiska
i reguły rea|tzacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach tekstowvch w rozdziałach 2 i 4
niniejszej uchwały.

obszar objęty planem podzielono liniami rozgtaniczającymi na tereny o róinych funkcjach i
róŻnych zasadach zagospodarowania. Terenom nie będącym lasami ani dolesieniami nadano
numery od 1 do 10. Wszystkim terenom wydzielanym liniami rczgraniczającymi przypisano
usta1eniaśzózegółowezawartęwrozdzia|e3niniejśzejuchwały.

W planie ustalono ptzeważzĄące funkcje terenów wydzielanych liniami rczgraniczającymi.
Wyznaczono tereny o jednej, przesądzonej funkcji podstawowej oraz tereny, które Są
ptzeznaczarle pod więcej funkcji (alternatywnie lub łącznie, wg ustaleń szczegółowych).
Symbolami literowymi okreŚlono w rysunku planu fuŃcje ptzewazające (podstawowe).
Funkcje dopuszczalne oraz warunki ich dopuszczęniaokreślają szczegółowe ustalenia tekstowe.

Przebiegi linii rozgtaniczających określa rysunek planu. Linie rozgraniczające Są
n r zpąąAznn . ' - ł  ^} .^ . ' ' i - - ' ' ; -^ . ' * ;  ^*^. ;^^*:  * . -^^+*-^ . :  . . - L1 :
PIźaJąuZUr|}t l l t ,  UUUvvr.ŁLuJ<ŁwJLr i l  B lć.rrrvćulr l  PrZęJLIZtrr l l  puur lCZl1}Ch Iub dz iałek.

Przebiegi linii podziałów wewnęttznych mają charakter orientacyjny i mogą byó korygowane'
jeieli wymaga tego w szczególności program sy.tuowanej inweĘcji, pod warunkiem
zachowania wymogów określonych w ustaleniach planu oruz zachowania moiliwości realizacji
funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonych wplanie. W szczególności linie
podziałów wewnętrznych określają maksymalną liczbę dziatek wydzielanych na
poszczególnych terenach przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową oraz dopuszczaną liczbę
budynków mieszkalnych ptz'v ustaieniu lokalizowania nie więcej niz jednego budynku
mieszkalnego na każdej działce.
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" Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów

ss.
P rzeznaczen ie terenów - podstawowe ustalen ia fun kcjonal ne

Wiodącymi funkcjami obszaru objętego planem są funkcje: mieszkaniowa (MN) i lasy (ZL i
zLp).
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednÓrodzirrrrej dopuszcza się sytuowanie obiektów
mieszka lno -usługowych ,usługowych-zzas t t ze i en ięmus t .3 - i admin i s t racy jnych '
letniskowych, zieleni urządzonej, urz1dzefi i obiektów sportowych i rekreacyjnych' parkingów
o maksymalnej liczbie 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych' nieuciążliwych
urządzett i obiektów infrastruktury technicznej oraz irurych funkcji nie ograniczających
możliwości sy'tuowania w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej .

Na obszarze objętym plane^m wyklucza się sytuowanie obiektów handlo!\ych o po-wierzchni
sprzeduŻy powyżej 400 m., stacji paliw oraz inwestycji mogących oddziaływaó na tereny
v,ry|<raczające poza tereny naleŻące do właściciela nieruchomości' w szczególności
samochodowych warsztatów mechanicznych, blacharskich i lakierniczych oraz stolarni.

Wyklucza się sytuowanie naziemnychurządzeń i obiektów infrastruktury techniczne1wpunkcie
formalnie waznym wskazanym na rysuŃu planu.

$6 .
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Ustala się minimalną powierzchnię dziatek mieszkalnych, mieszkalno - usługowych
i usługowych _ 3'000 m,.

Wymaga się, aby usytuowanie projektowanej zabudowy respektowało ustalone planem
przebiegi linii zabudowy. Regulacjom liniami zabudowy nie podlegająwysunięte mniej niz I,2
m poza lico elewacji: wykusze, zadaszenia przedwejściowe, podesty i schody wejściowe oraz
okapy.

Dla wszystkich nieruchomości mieszkalnych, mieszkalno-usługolvych i usługowych ustala się
maksymalny dopuszczalny wskaźnik intensywności zabudowy (powierzcbnia całkowita
kondygnacj i nadziemnych / powie ruchnianieruchomości ) - 0, l 7.

4. Dla nieruchomości mieszkalnych i mieszkalno-usługolvych ustala się minimalny wskaznik
powierzchni biologicznie czynnej (powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona I
powierzchnia nieruchomości) _ 0'60.

Dla projektowarrych domków jednorodzinnych oraz zabudowy mieszkalno-usługowej
i usługowej ustala się:
1) maksymalną dopuszczanąwysokość zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze

uż1'tkowe;
2) warunek przekrywania budynków dachami stromymi, o symetrye znyehspadkach głównych

połaci dachowych nachylonych pod kątem 30 - 40 stopni;
3) warunek krycia dachów dachówką
4) stosowanie w podmurówkach elementów ceramicznych lub kamienia z v,ryk|uczeniem

otoczaków;
5) kolorystyki elewacji pastelowe; dopuszcza się stosowanie zielęni i brązów jako pełnych

kolorów uzupełrriających; wyklucza się umieszczanie na elewacjach eleinentów
odblaskowych.

W punkcie formalnie wainym wskazanym na rysunku planu wyrnaga się s1tuowania obiektu o
reprezentacyjnej architekturze. Zagospodarowanie nieruchomości w tym miejscu winno
uwzględniać jego eksponowaną lokalizację' w szczególności poprzez reprezettacyjne
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projektowanię naroŻa budyŃu, zorganizowlanie tarn placu przedwejściowego i wyposażanie
ptzestrzeni w ozdobne elementy małej architektury.

7. Ustala się zakaz realizowania ogrodzeń pełnych i ogrodzeń na podmurówkach pomiędzy
nieruchomościami ptzeznaczanymi pod zabudowę. Charakter ogrodzeń od stróny jrog
określono w $ 9 ust. l uchwały. Na całym terenie objętym piun.* nie dopusztza się
realizowania typowych ogrodzeń betonowych.

8. W tozdziale 3 niniejszej uchwały w ustaleni"ach szczegołowych dotyczących poszczególnych
teręnów wydzielanych liniami rozgraniczającymi ustalono uzupełniając. Ę'ougunia do:tyczące
projektowanych obiektów kubaturowych oraz Sposobów zagospodu,o*u'ia poszczegót"y"l'
terenów.

9. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania budynków gospodar czych,
blaszanych garuŻy oraz budowli o wysokoŚci powyżej 12 m.

I0. Zasady ochrony krajobrazu określono popruez ograniczeniazawarte w ust. 1 do 6 i w ust. 9 oraz
w ustaleniachszczegółowych d|aposzczególnych terenów w rczdzia|e 3 uchwały.

$7.
Zasady ochrony środowiska, prryrody i krajobrazu kulturowego

1. Dla określenia dopuszcza|nego poziomu hałasu ustala się za|iczanie wszystkich terenów
projektowanego zainwestowania do grupy 2.a ,,tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej".

2. Proj ektowaną zabudowę na|ezy p odłączać, do sieci kana|izacyjnych.

3. Skład ścieków odprowadzanych do kanalizacji komunalnej powinien odpowiadaó
moiliwościom technologicznym komunalnychurządzeń oczyszczającyc^h. Dla ochrony gruntów
i wód podziemnych utwardzone nawierzchnie naraŻone na kontakt ' ,.,b,tu'cjami
ropopochodnymi 

.należy wposażać w urządzelia, w których wody opadowe winny byó
oczyszczane przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej

4. W przypadku realizowania nowych kotłowni lokalnych wymaga się stosowania paliw
zapewniających dotrzymywanie obowiązujących norm emisji zanieizysz'czeń, w szczegóńości
gazuprzewodowego.

5. Wymaga się' aby reaiizując obiekty kubaturowę i sięci infi.astruktury technicznej nie naruszaó
systemów korzeniowych drzew, prowadząc roboty ziemne _ w miarę możliwości _ poza
zasięgiem ich koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na placach budów dla ich o"ńo,'y
ptzed zniszczeniem mechanicznym. Ptzed zakończeni"* p'u. budowlanych wymaga sĘ
przeprowadzenia pielęgnacji istniejącej dendroflory - leczenie ubytków pni cięcia 'ńtu*"
i formujące w koronach drzew.

6. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej wzdłaŻ dróg i na
poszczegóInych terenachptzeznaczwchpod zabudowę lub/i zagospodarowanie rekreacy]ne, o
ile nie stoi to w sprzecznoŚci z innymi ustaleniami ptanu i nie ogtanicza możliwości
realizowania ustalonego planem zainwestowania.

7. W rysunku planu wskazano istniejącą zie|ęn wysoką zalecanądo zachowania. Dopuszcza się
wycinanie pojedynczych drzew, jeŻe|i wymaga tego ich stan zdrowotny. W takich pizypadkach
na inwestotamoŻebyć nałoŻony obowią.zek dokonania nasadzeń kompónsujących.

8. W prz1padkach uzasadnionych programem planowanych inwestycji, jeŻe|i ustalenia
szczegółowe nie stanowią inaczej, dopuszcza się wycinanie pojedynezych wartościowych
istniejących dtzew, pod warunkiem opracowania szczegółowej. inwóntaryzacji iwa|oryzacji
całej zie|eni wysokiej rosnącej na nieruchomości inwestora zarrtierzającego usunąć drzewo. W
takich przypadkach na inwestora moze być naŁoiony obowiązek dokonania nasadzeń
kompensujących.



9. Projektowane gattze boksowe dla samochodów osobowych powinny słuŻyć, jedynie do
przechowywania samochodów. Nie dopuszcza się prowadzenia w nich działalności
warsztatowej. Naprawy mogą byó prowadzone jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyć,
j edynie napraw bieżących.

10. odpady komunalne naleĘ składowaó na składowisku komunalnym w Ścięgnach * Kostrzycy.
ll.Dla zachowania warunków ekosystemu sprzyjającego bytowaniu awifauny ustala się - w

wypadku realizowania oświetlenia ulicznego stosowanie osłoniętych od góry op.u1ly
oświetlenior,vych.

$8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

oraz dóbr kultury współczesnej
l. Na obszarze objętym planem nie stwierdzono występowania stanowisk archeologicznych. Na

całym obszatze objętym planem w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty
mające charakter zabyku archeologicznego naleŻy wstrzymać wszelkie roboty mogące
uszkodzió lub zniszczyć przedmiot' miejsce odkrycia i znalezisko zabezpieezyÓ ói-
nlezwło czrti e p owiadomi ć o odkryciu Woj ewó dzkie go Kons erw ator a Z abytkow,

2. obejmuje się ochroną zachowane relikty przeszłości _ w szczególności kamienie i tablice
graniczne.

$e.
Wyma gania wynikaj ące z p otrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. WzdłuŻ dróg nie dopuszcza się rca|izacji nowych ogrodzeń pełnych. Dopuszcza się
w szczegóIności ogradzanie posesji ogrodzeniami metalowymi lub drewnianymi, ażurowymi,
napodmurówce.

2. Umieszczarie wolnostojących ręklam i znaków nię możę powodować utrudnień w komunikacji
pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na sk'tzyŻowaniach orźIz percepcji znaków i
sygnałów drogowych - dla zapewnienia bezpieczęństwa użytkownikom ciągów
komunikacyjnych.

3. Pozostałe wymagania dotyczące kształtowaniaprzestrzeni publicznych zawarto wrozdzia|e 3
. *uchlv.ały'.wusIaleniacb'szc:zegółorłych dotycz'apych&ós. :-:!.\.!ł'.. -!.-.. '-..' '

s 10.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Parametry i wskaźniki ksztahowania zabudory oraz dotyczące sposobu zagospodarowywania
terenów zawarto w $ 6, w rozdzia|e 3 uchwały w ustaleniach szczegółov,,ych dotyczących
poszczególnych terenów otazna rysunku planu.

$ 11.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów |ub obiektów

pod legających och ron ie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisóW
Na obszarze objętym p|anem terenami objętymi ochroną są istniejqce uzytki |eśne
przewidywane do Zachowania oraz obiekty, o których mowa W s 8 ust. 2 uchwały.

s 12.
Szczególne waru n ki .zagospodarowan ia terenów

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustalono w $
5, 6,7 ,8 i 9 oraz w rczdzia|ę 3 uchwały.

$ 13.
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" Podstawowe zasady realizacjisystemu komunikacji

Ustala się obsługę komunikacyjną terenów zainwestowywanych poprzez określony na rysunku
planu system projektowanych dróg wewnętrznych włączonych do drogi powiatowej biegnącej
poza gtanicą obszaru objętego planem- jak w ustaleniach zawaftych na rysunku planu
i ustaleniach szc ze gół.ovYych zaw arty ch w r ozdzia|ę 3 uchwały.

Minimalną szerokość linii rozgraniczających projektowanych dróg wewnętrznych (KDWD)
ustalono na rysunku planu i w rozdzia|e 3 uchwały w ustaleniach szczegółowych dotyczących
dróg'

Na rysunku planu - w ślad za ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn _ ustalono przebieg projektowanej ścieżki
rowerowej. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizowanie innych ścieżek lub/i
szlaków rowerowych - w liniach rozgraniczającychtereny komunikacji - pod warunkiem, ie nie
ograniczy to możliwoŚci realizacji ustaleń funkcjonalnych i przestrzennych planu.

4. W obrębie zainwestowywanych terenów ustala się lokalizowanie miejsc postojowych dla
samochodów osobowych (mp) na poszczególnych nieruchomościach w ilości zapewniającej
właściwą obsługę użytkownik ów i zatrudnionych. Ustala się :
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 mp I I dom, przy czyrn miejscem

L

postojowym jest równiei miejsce w garuzu;
2) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzających, w szczegó|ności praktyk lekarskich - 1 mp

l20 - 30 m" pow. użytkowej;
3) dla sklepów do 400 m2 pow. uz1tkowej _ l mp l 30 .50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej

nizf miejsca na 1 sklep;
4) restauracjeikawiamie- 1mp l4 -8m2pow. sal idlagości;
5) hotele, motele, pensjonaty, schroniska - 1 mp l 4łóŻka.

$ 14.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systernóW infrastruktury technicznej
Przebiegające ptzez teren objęĘ planem sieci infrastruktury technicznej - w szczególności
wskazane na rysunku planu: gazociry podwyiszonego średniego ciśnienia l,6 MPa o 300,
magistrala wody surowej zasilająca SUw 2 x a 600, biegnąca wzdłuż wodociągów sieó
teletechniczna oraz isĘigj,p"a lini1 elektroenergetyczna średniego napięcia - do zachowania. Na
rysunku planu wskŁańo (nó podstawie informacji uzyskanych od ałministratora gazociągów -
Gaz-Systemu) niebudowlany korytarz (strefę kontrolowaną) w sąsiedztwie istniejącego
gazociąga. W okresie perspektywy nie przewiduje się prowadzenia ptzez teren objęty planem
nowych sieci magistralnych.

Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu nie
kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym niniejszym planem. Nie ograticza się
możliwości dokonywania przebudów i remontów istniejących sieci - pod warunkiem, ze nie
ograniczy to możliwości realizacji ustaleń funkcjonalnychiptzestrzennych planu.

Frojektowane zainwestowanie będzie obsługiwane z istniejących i projektowanych
podziemnych sieci infrastruktury tecknicznej. Nowe odcinki sieci sanitarnych, gazowych,
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych naIeŻy prowadziÓ w liniach rozgraniczających
ulic, jako sieci podziemne. Dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków sieci - do 100 mb -
pozaliniami rozgraniczającymi ulic, wzdłuŻ granic działek, z zastrzęŻeniem ust. 7.

Ustala się zaopattzenie w wodę projektowanego zainwestowania z istniejącej sieci
wodociągowej a 160 biegnącej na pofudnie od obszaru objętego planem lub z sieci
projektowanej w drodze powiatowej - wg technicznych warunków przyłączenia wydanych
przez admtnistratora sieci.

2.

a
. 1 .

4.



5. Scieki bytowe i komunalne naleiy odprowadzaó do istniejącego kanału sanitarnego a 160
biegnącego na południe od obszart' o63ętego planem lub"z ńci projektowanej w drodze
powiatowej - wg technicznychwarunków przytączenia wydanychptzezadministratora sieci.

6. Ustala się doprowadzenie gazu przewodowego do wszystkich terenów przewidywanych do
zabudowy - na warunkach określonychprzez administratora sieci.

7. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich terenów przewid1.wanych do
zagospodarowania. ZasiIanie projektowanegÓ zainwestowania w energię elektryczną _ wg
technicznych waruŃów przyłączenia określonych pTzez administratora systemu. Nie ogranicza
się możliwości przebudowywania i rozbudowywania systemu sieci elektroenergetycznych
średniego i niskiego napięcia z zachowatiem waruŃów określonych w ust. 3. W szczególności
zaleca się skablowanie odciŃanapowietrznej linii 20 kV L-454, Przy kablowaniu liniiEE SN
dopuszcza się prowadzenie linii kablowej poza liniami rozgraniczającymi dróg _ bez
ograniczen.

8. Poza terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami ZL i ZLp oraz poza rejonem
wskazanego na rysunku planu puŃtu formalnie waŻnego dopuszcza się lokalizowanie nówych
stacji transformatorowych 2010,4 kV stosownie do potrzeb, na ewentualnie wydzielanych
działkach opowierzchni do 150 m,. Dopuszcza się zb|iŻenia ścian obiektów stacji
transformatorowych na odległość 1,5 m od granic działek pod warunkiem, Że ustalone na
rysunku planu przebiegi linii zabudowy na terenie, na którym lokalizowana jest stacja lub w jej
bezpośrednim sąsiedawie nie ustalaj ą innej linii zabudowy.

9, Nie ogranicza się z zasttzeieniem ust. 3 - mozliwości rca|izacji kablowych sieci
teletechnic znych na całym obszarze objętym planem.

10. Dla zapewnienia dostępu do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dopuszcza się
ustalanie służebności gruntowej'

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych

liniami r ozgr aniczaj ącymi

lMN, : $ 
i:-

1. Projektowany zespóŁ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i zabudowy mieszkalno-
usługowej lub usługowej, z zaleceniem sytuowania zabudowy mieszkalno-usługowej lub/i
usługowej na nieruchomości, na której wskazano na rysunku planu lokalizację punktu formalnie
waŹnego.

2. WskaŹniki zagospodarowania terenu i gabaryĘ projektowanej zabudowy ustalono w $ 6
uchwały.

3. obsługa komunikacyjna _ Z projektowanych dróg wewnętrznychokreślonych na q,sunku plaru'r
symbolami 8KDWD, 9KDWD i l0KDWD.

4. Ustala się granicę niebudowlanego korytarza wzdłuit istniejącej linii EE SN w odległości
|iczonej wpoziomie 10 m od skrajnego przewodu. Zaleca się skablowanie odciŃa istniójącej
linii EE SN w granicach objętych planem.

Ś '  |K
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i. Projektowany zespoŁ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i zabudowy mieszkalno-
usługowej.



2. Wskazniki zagospodarowania tęrenu i gabaryty projektowanej zabudowy ustalono w $ 6
' uchwały.

3. obsługa komunikacyjna - z projektowanych dróg wewnętrznychokreślonych na rysunku planu
symbolami 6KDWD, TKDWD i 8KDWD.

3MN 
s17 '

1. Projektowany zespóŁ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej hńli zabudowy mieszkalno-
usługowej.

2. Wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty projektowanej zabudowy ustalono w $ 6
uchwały.

3. Na rysunku planu ustalono niebudowalny korytarzwzdłużistniejącego gazociryl,

4. obsługa komunikacyjna - z projektowanych dróg wewnętrznych określonych na rysunku planu
symbolami 6KDWD i 7KDWD.

s 18.
4 Z,rT
1. Istniejący niezabudowany teren zieleni wysokiej _ do zachowania bez prawa lokalizowania

zabudowy kubatrnowej. Istniejące sieci infrastruktury technicznej (magistrila wody surowej 2 x
a 600 i biegnąca wzdłuŻwodociągów sieć teletechnicana) _ do zachowania.

2. Na rysunku planu ustalono przebieg projektowanej ścieżki rowerowej.



sR 
$19 '

1. Teren rolniczy o przewadze trwałych uży.tków zielonych.

f. Dopuszcza się zachowanie istniejącej linii EE SN, za|ecając skablowanie jej odcinka
w granicach objętych planem.

3. Za|econe do zachowania zespoły zieleni wysokiej wskazano na rysunku planu.

zL 
$20'

Tereny istniejących lasów _ do zachowania.

$ 21.
zLp

Tereny przeznaczane do zalesienia z zaleceniem zachowaria istniejącej wańościowej zieleni
wysokiej.

Drogi wewnętrzne

6 KDWD 
s 22'

1. Projektowana droga wewnętrzna - ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa, oprzekroju
ulicznym lub półulic zny m.

2. Ustala się szerokoŚć drogi w liniach rozgraniczających - l0 m, dopuszczaj ąc poszeruenie pasa
drogowego przy włączeniu do drogi powiatowej.

3. Ustala się zachowanie istniejących sieci i urządzefi uzbrojenia technicznego przecinających
teren drogi w sąsiedŹwie drogi powiatowej, nie ograniczEąc możliwości ich przóbudovqyńarria
i modernizacji.

7 KDWD 
s 23'

1. Projeklowana droga vrewnętrzna - ulica dojazd'owa*jednojezfuiowa, dwupaso.wa.
2. Ustala się szerokość drogi w liniach rczgranicza1ących _ 10 m, dopuszczając poszetzenie pasa

drogowego przy włączeniu do drogi 6KDWD.

8 KDWD,9 KDWD, 10 KDWD 
$ 24'

1. Projektowane drogi wewnętrzne - ulice dojazdowe' jednojezdniowe, dwupasowe.
2. Ustala się szerokości dróg w liniaeh rozgraniczających _ 8 m, dopuszczaj ąc poszeruenia pasów

drnonr rnr^h r rz t r  q1łt - l lżnr , .ą . io^h ;^ l ,  ^^ * ' , . , ' .1 . ' '  *1^. ' .I J J vLl y I LJ oru ŁJ !v vv qIu4vII 
J ćtfl ' rlćt I J sultlt u l-,i. i l iu.

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

s 2s.
Szezegółowe zasady i warunki sca|ania oraz podziału

nieruchomości objętych p|anem
1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomoŚci z ustaleniami plarru na|eiy ustalió, czy

przewidywanę ptzeztaczenie dzielonego terenu jest zgodn" , p1^"m oraz czy istniej!
możliwośó zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.



2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do ustalonych w planie dróg' Nie dopuszcza się
ustalania służebności gruntowej dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych, z zaśtzezeniem
$ 14 ust. 10.

3. W granicach objętych planem nie wyznaczono obszarów wymagających przeprowadzania
scaleń nieruchomości w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.IJ. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).
Nie ogranicza się możliwości dokonywania połączenia i ponownego podziału gruntów w
wypadkach, o których mowa w art,98b ilw ustawy.

s 26.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania'

urządzania i użytkowania terenów
1. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym.

2. Na wszystkich terenach poza lasami i terenami zadrzewionymi mogą być, |oka|izowane jako
funkcje tymczasowe: nieucią7liwe obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, sńady
materiałów budowlanych, zap|ecza budów itp.

s27.
lnne zasady realizacji planu

1. Ewentualne uciążliwości powstałe w trakcie rea|izacji i eksploatacji inwestycji nie mogą
wykraczaÓ poza granice nieruchomości należącej do inwestora.

2. Warunki dostawy mediów oraz techniczne warunki przsĄączenia do sieci uzbroj enia na|eŻy
uzgadniac odpowiednio z administratorami sieci i lxządzeń w przewid}'wanym zakresie
zaopattzenia.

3. Sposób usunięcia ewentualnych kolizji pomiędzy zamiarami inwestycyjnymi a istniejącymi
sieciami iurządzeniami infrastruktury technicznej należLy uzgadniaó z odpowiednimi
adm inistratorami tych systemÓw.

4, Inwestycje na|eŻy realizować, w sposób ograniczającyko|izje z ruchem pieszym i kołowym.
5. Warunki udostępnienia terenów koniecznych do realizacji inwestycji nie pozostających w

-....'"'9'-:TT,j:in11t1rów-n*|:::?-Y"?:.!:b:1.*ł1*ici'e|amitlchter1nów.'
6. W projektach zagospodarowania terenu naIeŻy jednoznacznie okreŚlaó rżędne projektowanego

uksztahowania terenu ptzy granicach nieruchomości należącej do inwestora.

7. Na etapie projektowania, rca|izacji i eksploatacji inwesty cji na|eŻy uwzględniać wszystkie
warunki wynikające z ptzeptowadzonych uzgodnień oraz zapewniać ochronę uzasadniónych
interesów osób trzecich.

$ 28.
Stawki procentowe' na podstawie których usta|a się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustavry' o plancwaniu ! zagospodarowaniu przestrzónnym

Ustala się stawkę procentową słuząca naliczaniu opłaty, o któĘ mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przesttzettrtym w wysokości 30 %,



. Rozdzial5
.. Ustalenia przejściowe i końcowe

s 2e.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn.

$ 30.

Uchwała wchodzi w iycie po upływie 30 dni o.d d''iu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Dolnośląskiego.

$ 31.

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Podgórzyn.

Przewodniczący
Rady Gminy
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwaĘ Nr LVl480/10
Rady Gminy Podgórzyn

z dnin27 wrzeŚnia 2010 r.

miej scowe*" p,J;HX;J! #**"# p rzestrzennego
terenów polożonych. prTy granicy gminy
w obrębie Marczyce w gminie Podgórzyn

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
ustalonych w planie oraz zasady ich finansowania

Teren objęty miejscowym plarrem zagospodarowania przestrzennego jest w stanię istniejącym
terenem niezabudowanym. Dla złea|izowania nowego zainwestowania usta]onego planem teren
wymaga wyposaŹenia w drogi i sieci infrastruktury technicznej.

W sieć wodociągową i kanalizację sanitarną i deszczową na\eŻy wyposazyć drogi wewnętrzne
w zakresie niezbędnym dla obsługi mieszkańców i uzytkowników działek wskazanych w
miej scowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja inweĘcji z zak'resu infrastruktury technicznej winna następowaó etapowo,
wyprzedzająco w stosunku do rca|izacji zainwestowania mieszkaniowego i usługowego, w
miarę przygotowywania kolejnych terenów do zagospodarowania.

Ustala się' że rca|izacja wszystkich elementów lokalnych sieci sarritarnych (zaopatrzenie
w wodę, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych) odbędzie się staraniem i ze
środków inwestora osiedla.

W planie nie wyznaczono lokalizacji dróg publicznych, w których miĄby byó realizowane
sieci infrastruktury technicznej .

Ustala się, że wszystkie drogi wewnętrzne oraz ich wyposażenie w szczególności w sieci
sanitarne realizowane będzie staraniem i zę środków właścicieli gruntów, na których są
położone.

7. Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergeĘczne, teletechniczne
oraz związane Z zaopatrzeniem w gaz rea|izowane będzie zgodnie z zasadami określon5lnri w
ustawie Prawo energetyczne' na warunkach określonychprzez administratorów tych systemów.

Przewodniczący
Rady Gminy
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
do uchwaĘ Nr LV/480/10
Rady Gminy Podgórzyn

z dnia27 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestzennego

terenów położonych'przy granicy gminy
w obrębie Marczyce w gminie Podgórryn

Rozstrzygnięcie dot. sposob u rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projekfu planu

W trakcie v'ryłoŻerua do publicznego wglądu dokumentĄi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych ptzy gl:antcy gminy w obrębie Marczyce w gminie Podgórzyn,
tzn. w okresie od 15 kwietnia 2010 r. do 14 maja20l0 r. ani w okresie 2l dni od dnia zakoitczdnia
okresu wyłożenia do projektu planu nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący
Rady Gminy
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