
UCHWAŁA NR XLII/504/22 
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 
Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą nr XI/124/19 Rady Gminy Długołęka z dnia 
19 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI, stwierdzając, że plan będący 
przedmiotem niniejszej uchwały nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Długołęka” uchwalonego uchwałą nr XXXII/496/14 Rady Gminy Długołęka z dnia 
22 maja 2014 r., zmienionego zarządzeniem zastępczym nr 1/2021 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
11.10.2021 r., zmienionego uchwałą nr XL/471/22 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 lutego 2022 r., Rada 
Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
USTALENIA OGÓLNE: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - 
MPZP KIEŁCZÓWEK VI. 

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI w skali 1:1000 , stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK V inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Dane przestrzenne stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) teren - wyodrębniony liniami rozgraniczającymi obszar, opisany symbolem i numerem; 

2) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie, którego udział przekracza 50% powierzchni na danym 
terenie; 

3) przeznaczenie dopuszczalne - rodzaj przeznaczenia innego niż podstawowe, które stanowi uzupełnienie 
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego, jednocześnie nie kolidując z nim lub nie wykluczając 
możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony w przeznaczeniu podstawowym; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy- wyznaczona na rysunku planu linia, której nie mogą przekraczać 
zewnętrzne ściany nadziemnej części projektowanego budynku; regulacji tej nie podlegają zadaszenia 
wejściowe, rampy i podesty, niezabudowane tarasy bez podpiwniczenia, schody zewnętrzne i okapy 
(wszystkie wymienione powyżej o szerokości do 2 m); 

5) powierzchnia zabudowy -  powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, 
wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni 
zabudowy nie wlicza się powierzchni budynków ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, 
powierzchni elementów drugorzędnych jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek- MPZP KIEŁCZÓWEK VI są jego obowiązującymi ustaleniami: 

1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 
Kiełczówek- MPZP KIEŁCZÓWEK VI; 
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2) linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) przeznaczenia terenów. 

2. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 
Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI nie wprowadza się, ze względu na brak występowania, następujących 
ustaleń: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, 
krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
województwa; 

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

5) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu: 

1) określa się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych; 

2)  określa się następujący podział terenu, ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu: teren MN, należy 
do terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla którego przepisy odrębne 
określają dopuszczalne poziomy hałasu; 

3) część obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 
Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI znajduje się w granicach obszaru obejmującego tereny narażone 
na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, dla którego obowiązują 
przepisy odrębne. Granice obszaru przedstawia się na rysunku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek- MPZP KIEŁCZÓWEK VI. 

§ 6. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI: 

1) minimalna szerokość frontu działki dla przeznaczenia MN wynosi 20 m; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla przeznaczenia MN wynosi 1000 m2; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 70 do 110 stopni. 

§ 7. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) układ komunikacyjny stanowi ciąg pieszo - jezdny, rozumiany jako droga wewnętrzna; 

2) ustała się następujące wskaźniki dotyczące minimalnej ilości miejsc postojowych dla samochodów dla 
następujących obiektów: 

a) 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny, 

b) obiekty handlowe: 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej, 

c) obiekty biurowe, usługowe: 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej; 

3) w ramach określonych w punkcie 2 minimalnej ilości miejsc postojowych należy zapewnić miejsca 
przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż 
określona w przepisach odrębnych dla dróg publicznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu; 

4) miejsca do parkowania mogą być lokalizowane na działkach budowlanych, na których realizowana jest 
inwestycja, zarówno w garażach jak i jako utwardzone miejsca do parkowania, w tym zadaszone wiatą. 

§ 8. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
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1) na całym obszarze dopuszcza się lokalizowanie obiektów, urządzeń i sieci dystrybucyjnych infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) ustala się zaopatrzenie w wodę zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

3) ustala się odprowadzanie ścieków zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

4) ustala się zagospodarowanie stałych odpadów bytowo - gospodarczych zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych; 

5) ustala się zaopatrzania w ciepło zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) ustala się zaopatrzenie w gaz zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

7) dopuszcza się zaopatrzenie z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, z wykluczeniem elektrowni 
wiatrowych; 

8) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: obowiązuje stosowanie rozwiązań polegających 
na zagospodarowaniu całości lub części wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze 
wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie na działce budowlanej wraz ze 
spowolnianiem ich odpływu do odbiornika; 

9) w zakresie melioracji – w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej, postępowanie 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 9. Ustala się stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości, o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wymiarze: 

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolem MN; 

2) 0,1% dla terenu oznaczonego symbolem KPJ. 

Rozdział 2. 
 USTALENIA DLA TERENÓW: 

§ 10. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem MN/1: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego wolnostojącego, 

b) budynki gospodarcze, garaże i wiaty, 

c) dopuszcza się wydzielenie dodatkowych niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych 
o szerokości 6 m w liniach podziału geodezyjnego, zakończonych placem manewrowym o wymiarach 
min. 12,5 x 12,5 m. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki 
zagospodarowania terenu, w tym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania 
krajobrazu: 

1) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy, w odległości 6m od linii rozgraniczającej ciąg pieszo 
jezdny, której przebieg przedstawia się na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI; 

2) maksymalna intensywność zabudowy – 0,3; 

3) minimalna intensywność zabudowy – 0,10; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%; 

5) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekraczać wartości 
25%; 

6) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych - 10 m, 
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b) dla budynków gospodarczych, garażowych i wiat – 6 m; 

7) parametry dachu: układ połaci dachowych – dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 30 do 45o i o takim samym nachyleniu połaci; 

8) rodzaj pokrycia dachowego i kolorystyka: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, 
brązowym, grafitowym lub szarym; 

9) ustala się wielkość działki budowlanej na nie mniejszą niż 1000 m2; 

10) ustala się nakaz wyniesienia rzędnej poziomu 0 powyżej poziomu zalewowego oraz zakaz realizacji 
podpiwniczeń budynków. 

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem KPJ/1. 

1) przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem KPJ/1 - teren ciągu pieszo- jezdnego; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – chodniki, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz zieleń wysoka; 

3) szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 8 m, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek- MPZP KIEŁCZÓWEK VI. 

Rozdział 3. 
 USTALENIA KOŃCOWE: 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Maria Szymerowska 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AD5289BE-EAE4-4525-AADE-C8D8C2FD58D6. Podpisany Strona 4



118.7

118.8

118.8

118.8

119.2

118.7

119.2

119.3

118.8

119.3

119.3

119.4

119.4

119.4

119.5

119.4

118.8

119.4

117.6

119.5

119.4

119.5

119.0

119.6

119.5

119.4

119.5

119.6

117.6

119.0

119.3

119.4

119.7

119.5

119.5

119.5

119.5

117.6

119.0

119.8

119.5

119.3

119.9

119.9

119.6

119.9

119.6

119.0

119.1

119.1

119.3

119.3

119.1

118.7

119.2

i.b.

w.

j
.k
p
.

j.
k
p
.

R

j.
k
p
.

R

k

528

108/52

421

103/3

104/6

342/16

108/8

RIVb

Br-RIVb

Br-£IV

Br-RV

Wsr-£IV

£IV

Wsr-RV

dr

g1

g1

g1
mj2

9
A

9

1

MN/1

6
m

6
m

6m

8
m

8m

K
P
J/
1

6m

SKALA 1:1000

Teren zabudowy mieszkaniowej 

uszkodzenia wa‡u przeciwpowodziowego
na zalanie w przypadku zniszczenia lub 
Obszary obejmuj„ce tereny nara¿one 

ZAGROflENIE POWODZIOWE:

jednorodzinnej wolnostoj„cej

Teren ci„gu pieszo - jezdnego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- MPZP KIE£CZÓWEK VI

DLA TERENU W OBR˚BIE WSI KIE£CZÓWEK 

zagospodarowania przestrzennego gminy D‡ugo‡Œka

Wyrys ze Studium uwarunkowaæ i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
Granica obszaru objŒtego miejscowym planem 

w obrŒbie wsi Kie‡czówek - MPZP KIE£CZÓWEK VI
dla terenu 

LEGENDA:

PRZEZNACZENIE TERENU:

OZNACZENIA OGÓLNE:

USTALENIA REGULACYJNE

zagospodarowania
przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach 
Linie rozgraniczaj„ce tereny o ró¿nym 

MPZP KIE£CZÓWEK VI
dla terenu w obrŒbie wsi Kie‡czówek - 
planem zagospodarowania przestrzennego 
Granica obszaru objŒtego miejscowym 

Nieprzekraczalna linia zabudowy

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100m

MN

KPJ

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/504/22

Rady Gminy Długołęka

z dnia 21 kwietnia 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/504/22 

Rady Gminy Długołęka 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI 
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Rada Gminy Długołęka 
rozstrzyga, co następuje: 

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 
wsi Kiełczówek- MPZP KIEŁCZÓWEK VI inwestycjami stanowiącymi zadanie własne gminy będzie 
realizacja celów określonych w w/w planie, o których mowa w prognozie skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek- MPZP 
KIEŁCZÓWEK VI. 

2. Zadania inwestycyjne, o których mowa powyżej, finansowane będą zgodnie z zasadami i zapisami 
określonymi w wieloletnich planach inwestycyjnych i finansowych Gminy Długołęka, wieloletnich planach 
rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej Gminy Długołęka. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Maria Szymerowska 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/504/22 

Rady Gminy Długołęka 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG NA PODSTAWIE ART. 
20 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 

W OBRĘBIE WSI KIEŁCZÓWEK - MPZP KIEŁCZÓWEK VI 

 Rozstrzygnięcie 
wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta*) 
w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

 Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy 

Lp
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 Data 
wpły
wu, 

uwagi 

 Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres zgłaszającego 
uwagi 

 Treść uwagi 
 Oznaczenie 

nieruchomości, 
której do- 

tyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której 

dotyczy 
uwaga 

 uwaga 
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uwzgl- 
dniona 

 uwaga 
uwzglę- 
dniona 

 uwaga 
nie- 

uwzglę 
dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

 
BRAK UWAG 

 

W ustawowym terminie wyznaczonym w obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu 
nie wpłynęły uwagi. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Maria Szymerowska 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/504/22 

Rady Gminy Długołęka 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

Zalacznik4.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AD5289BE-EAE4-4525-AADE-C8D8C2FD58D6. Podpisany Strona 1


 
	 
		 
			 https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2649/022302-MPZP/XLII.504.22/P1/20220421T095138
			 
				 
					 PL.ZIPPZP.2649/022302-MPZP
					 XLII.504.22_P1
					 20220421T095138
				
			
			 2022-04-21T00:00:00
			 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek — MPZP KIEŁCZÓWEK VI
			 
			 
			 
			 
				 
					 2020-02-14
					 Akt planowania przestrzennego został sporządzony na podkładzie urzędowej kopii wektorowej mapy zasadniczej pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
				
			
			 
				      5665078.72 6442206.99 5665059.66 6442274.16 5665036.55 6442355.56 5664922.74 6442329.2 5664840.23 6442265.58 5664855.83 6442239.7 5664866.36 6442222.23 5664888.28 6442196.13 5664949.75 6442240.02 5665051.39 6442275.12 5665073.45 6442202.82 5665078.72 6442206.99
			
			
			 
			
			 

		
	
	 
		 
			 https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2649/022302-MPZP/XLII.504.22/D1
			 
				 
					 PL.ZIPPZP.2649/022302-MPZP
					 XLII.504.22_D1
				
			
			 Uchwała nr XLII/504/22 z 2022-04-21 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek — MPZP KIEŁCZÓWEK VI
			 
				 
					 
						 2022-04-21
					
					 
						 utworzenie
					
				
			
			 http://media.gmina.dlugoleka.pl/pgn-metadane/MPZP_KIEL_VI.pdf
			 
		
	

	 
		 
			 https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2649/022302-MPZP/XLII.504.22/rys1/20220421T095138
			 
				 
					 PL.ZIPPZP.2649/022302-MPZP
					 XLII.504.22_rys1
					 20220421T095138
				
			
			 2022-04-21T00:00:00
			 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek — MPZP KIEŁCZÓWEK VI - załącznik graficzny (rysunek nr 1)
			 http://media.gmina.dlugoleka.pl/pgn-metadane/MPZP_KIEL_VI_geo.tif
			 http://media.gmina.dlugoleka.pl/pgn-metadane/MPZP_KIEL_VI_legenda.tif
			 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2177
			 1000
			 
		
	 
	 
		 
		 
		 
			 
				 
			
			 
			 
4mVrrvDlBWZrk5+Ki9pSEtTypUPnMHZnRsEm1Ap1xs71VDX9bXIZjZPgdvRaizLr
ZM7pwcPQUUYPZHD5hhKg6A==
			
		
		 
			 
			 
1uvyXV+S8yvv95uzCxu2r0oejvVtGiUE3WFa5XmDV40v9HnVTnyXIN6il5//C/3J
pLLiA44OXGxx4TYWttVsfw==
				
		
	
	 
KZzaODGKEvK4hrBq42WTh77v3o7wTWRNciGL6xtO6kKdYwqLnhkLdVIlNGubYcNK
L/Hc34Zm4p9MS3g6ZNH2aXFum6ejKhg0377+3GyMbrQMysnR2iVrCbJs83+6afGT
Yj/97HMbMFinpjEPZOBRkuLUP9rOweCr/YjBcfSGbQkrshfeBZoH1wYOtXtW9DGx
vC/XY9QTr0j6WeCwRfUJtJnJAfodtx0A8a6bVjNecdzkfg/9WXJ9NlUl+AhE9sgh
uW0Al2Ug+8kgpPBQaReQnJyAGaS8ypDOmmPGtQcqKOzrXQjUFxZZ+yKhCDeWkLwk
azOMGd3SPYPp5AMpHrH/CQ==
	
	 
		 Maria Dorota Szymerowska
		 
			 
				 
1aV9YY1Dyb8N+b+7A8ya5QRmx44UH5dUdHvmIv2t7BrTuk48O5JhGKNwXAK21GY0
4k3wvmx5FnhJK0gKBPRt+kv7460qPWDwgOtXSzHpr0e0gDBoQ7LDanTasUaPTcbK
MRw7LH0tyyOKSNQbluCztWjs2bXhZplZYLHA6mE8zLcRtzzRPkDTA28P4iAyfSy1
tQiLOUMUDf+poa2f0p0jquC03xsD5i5rErpqjaVMEBWiebLWSCN6AtjrcE5XteOF
mMmxLgrq/6h1Ul3LRUcXaHBB0V9fpIAssdMZ4mkRd5LJW7eiGLR77aUYofYIz6+6
XWDZFm/3LvH7HIakN0kMJw==
				
				 AQAB
			
		
		 
			 
				 2.5.4.97=VATPL-5260300517, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL
				 591444657510213704089576644807212600888186706773
			
			 2.5.4.4=Szymerowska, 2.5.4.42=Maria Dorota, CN=Maria Dorota Szymerowska, 2.5.4.5=PNOPL-70060704422, C=PL
			 
MIIG8TCCBNmgAwIBAgIUZ5lLslF1XQ6LGQsXE3XFM0IJG1UwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAweDELMAkGA1UEBhMCUEwxKDAmBgNVBAoMH0tyYWpvd2EgSXpiYSBSb3psaWN6
ZW5pb3dhIFMuQS4xJDAiBgNVBAMMG0NPUEUgU1pBRklSIC0gS3dhbGlmaWtvd2Fu
eTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI2MDMwMDUxNzAeFw0yMTA1MDcwNjAwMDBaFw0y
MzA1MDcwNjAwMDBaMHkxCzAJBgNVBAYTAlBMMRowGAYDVQQFExFQTk9QTC03MDA2
MDcwNDQyMjEhMB8GA1UEAwwYTWFyaWEgRG9yb3RhIFN6eW1lcm93c2thMRUwEwYD
VQQqDAxNYXJpYSBEb3JvdGExFDASBgNVBAQMC1N6eW1lcm93c2thMIIBIjANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1aV9YY1Dyb8N+b+7A8ya5QRmx44UH5dU
dHvmIv2t7BrTuk48O5JhGKNwXAK21GY04k3wvmx5FnhJK0gKBPRt+kv7460qPWDw
gOtXSzHpr0e0gDBoQ7LDanTasUaPTcbKMRw7LH0tyyOKSNQbluCztWjs2bXhZplZ
YLHA6mE8zLcRtzzRPkDTA28P4iAyfSy1tQiLOUMUDf+poa2f0p0jquC03xsD5i5r
ErpqjaVMEBWiebLWSCN6AtjrcE5XteOFmMmxLgrq/6h1Ul3LRUcXaHBB0V9fpIAs
sdMZ4mkRd5LJW7eiGLR77aUYofYIz6+6XWDZFm/3LvH7HIakN0kMJwIDAQABo4IC
cDCCAmwwDAYDVR0TAQH/BAIwADCBxwYDVR0gAQH/BIG8MIG5MIG2BgkqhGgBhvcj
AQEwgagwWgYIKwYBBQUHAgIwTgxMQ2VydHlmaWthdCB3eWRhbnkgemdvZG5pZSB6
IFphxYLEhWN6bmlraWVtIEkgZG8gUm96cG9yesSFZHplbmlhIG5yIDkxMC8yMDE0
LjBKBggrBgEFBQcCARY+aHR0cDovL3d3dy5lbGVrdHJvbmljem55cG9kcGlzLnBs
L2luZm9ybWFjamUvZG9rdW1lbnR5LWktdW1vd3kwfwYIKwYBBQUHAQMEczBxMAgG
BgQAjkYBATAIBgYEAI5GAQQwRgYGBACORgEFMDwwOhY0aHR0cHM6Ly93d3cuZWxl
a3Ryb25pY3pueXBvZHBpcy5wbC9QS0lEaXNjbG9zdXJlLnBkZhMCcGwwEwYGBACO
RgEGMAkGBwQAjkYBBgEwfwYIKwYBBQUHAQEEczBxMC4GCCsGAQUFBzABhiJodHRw
Oi8vb2NzcC5lbGVrdHJvbmljem55cG9kcGlzLnBsMD8GCCsGAQUFBzAChjNodHRw
Oi8vZWxla3Ryb25pY3pueXBvZHBpcy5wbC9jZXJ0eWZpa2F0eS9vems2Mi5kZXIw
DgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFOaxtBLmR6eEPubDxLiJZ0OjY9F9
MEAGA1UdHwQ5MDcwNaAzoDGGL2h0dHA6Ly9lbGVrdHJvbmljem55cG9kcGlzLnBs
L2NybC9jcmxfb3prNjIuY3JsMB0GA1UdDgQWBBRVmd5RPrezavoyCxZIwXoKBVd3
XzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAQ4rulUZUjcvkkjbE2nWKS2Iaju43WUNW4UVb
Qvjw62jQG4AFWpCd9DzPSACrZkiJ5P6li5wzYTBX61Ln0BYL3GOcOoEQXhNcHfQu
5jAeSqWdEE4X68qPTUzQp4EsJCSlMOfipoYkg7pYcvsETy+ppTuGlHh9ofx0itnk
Bg0rI3TLorOqbKOqnmKxNLNXrdByl21DXUoVU9p7yVbED9mQj2Z6pWXwL4pZt+UA
Z9IaEHrbgc546I1cmDbk4A0uiFyRYbnVXCZBgcMAvk9+rlwaZEr2AvMGLw/Wa0XB
j4I+UTvxsYWS6uDaJ83Ofr5XBUPPmFbu4G+7M1SbRiZzZj9tKSVN5aMYu9BD6WrO
lxspk4SbDWlzX+sIkdGte2jyBIs8LB9jZafLWpufSmjOqJJ2iZlWh7eyM9EUQFQl
1kAnpRAKGAIytwnmHW/kougA0BDuomCM9NjX9nFx17WX38bIRlN8XsYUSA7cVC+K
ufyRdQgfnQoNaRFbwvQ1wQYP48evKRMlbEbaR3nX98s7MWyLPUjgQPdZbp5jnTcb
E9DBwaCIUPlim+qLJJ98KBo1MeJ0CjVtIgYBUKompW/vOzEpwh3QG4bhXJYeQ2w/
nbG6m2d8fI36zRAkFpFf4Lc17rU6JQhxuVVCxweOY9nNimN/Gwia2A68I1vgGxNk
NHXA+YE=
			
		
	
	 
		 
			 
				 
					 2022-04-21T12:07:00.000Z
					 
						 
							 
								 
								 UaiWKoBPQ9x6DEMKaZlmiUW4Ubg=
							
							 
								 2.5.4.97=VATPL-5260300517, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL
								 591444657510213704089576644807212600888186706773
							
						
					
					 
						 Polska
					
				
				 
					 
						 
							 http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval
						
						 
					
				
			
			 
				 
			
		
	



Zalacznik4.gml



 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLII/504/2022  
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 
Z DNIA 21 KWIETNIA 2022 R.  

 

1. Uzasadnienie zostało wykonane zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - 
MPZP KIEŁCZÓWEK VI sporządzony został na podstawie uchwały Rady Gminy Długołęka nr 
XI/124/19 z dnia 19 września 2019 roku. 

3. Opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 
Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka przyjętym przez Radę Gminy uchwałą nr 
XXXII/496/14 z dnia 22 maja 2014 r., zmienionego zarządzeniem zastępczym nr 1/2021 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 11.10.2021, zmienionego uchwałą Rady Gminy Długołęka nr XL/471/22 z dnia 
17 lutego 2022 r.. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 
wsi Kiełczówek- MPZP KIEŁCZÓWEK VI został sporządzony na mapach pozyskanych z 
państwowego zasobu geodezyjnego, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych. 

4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - 
MPZP KIEŁCZÓWEK VI poddany został procedurze formalno-prawnej określonej w art. 17 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie z dnia 3 
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze 
zm.); zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 
r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1587). 

5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - 
MPZP KIEŁCZÓWEK VI uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia wymagane zgodnie z treścią art. 17 
ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

6. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym:  
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury: ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK 
VI wprowadzają do istniejącego sposobu zagospodarowania terenów zapisy porządkujące zarówno 
w warstwie funkcjonalnej przeznaczenia terenów jak i w warstwie dotyczącej parametrów 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, przy czym uwzględniono wykształconą 
zwartą strukturę funkcjonalno-przestrzenną wsi Kiełczówek; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe: ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI uwzględniły 
walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru objętego planem dostosowując parametry 
kształtowania zabudowy, w tym ograniczenia wysokości i gabarytów zabudowy, do lokalnych 
warunków i cech krajobrazu; 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i 
leśnych: ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 
Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI wprowadzają wymagania w zakresie ochrony wód 
gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, w tym budowy systemu kanalizacji 
sanitarnej oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze 
przez wykorzystanie pod zabudowę gruntów już zainwestowanych lub nie wymagających zgody 
rolnej; 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ustalenia 
planu miejscowego uwzględniły wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP 
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KIEŁCZÓWEK VI został uzgodniony przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 
Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI nie wprowadza szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu; 

6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP 
KIEŁCZÓWEK VI nie wprowadza ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na potrzeby osób 
niepełnosprawnych; 

7) walory ekonomiczne przestrzeni: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni 
przez wykorzystanie dla celów planowanej zabudowy gruntów przylegających do istniejących dróg 
oraz w zasięgu podstawowej infrastruktury technicznej; 

8) prawo własności: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 
Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI w maksymalnym stopniu uwzględnia prawo własności 
przez utrzymanie istniejących funkcji terenów zgodnie z obecnym użytkowaniem terenów oraz 
partycypację społeczną w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek- MPZP KIEŁCZÓWEK VI; 

9) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI nie wprowadza ustaleń mogących 
mieć negatywny wpływ na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK 
VI został uzgodniony przez organy właściwe w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa; 

10) potrzeby interesu publicznego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
obrębie wsi Kiełczówek- MPZP KIEŁCZÓWEK VI dotyczy w całości własności prywatnej i nie 
przewiduje realizacji przestrzeni publicznych; 

11) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych: 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP 
KIEŁCZÓWEK VI uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej przez 
zapewnienie warunków realizacji podstawowej infrastruktury technicznej, w tym sieci 
szerokopasmowych; 

12) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI, zachowanie 
jawności i przejrzystości procedur planistycznych:  
a) ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK V wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w prasie lokalnej 
(ogłoszenie w elaboracie dokumentacji formalno prawnej), 

b) obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń, 

c) w terminie określonym w ww ogłoszeniach i obwieszczeniach złożono wnioski zgodnie z art. 
17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
które zostały przez Wójta rozpatrzone, 

d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - 
MPZP KIEŁCZÓWEK VI został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 01.10.21 r. do 
02.11.21 r. Do dnia 23.11.21 r. można było składać uwagi do wyłożonego projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - 
MPZP KIEŁCZÓWEK VI oraz prognozy oddziaływania na środowisko. W trakcie wyłożenia, 
w dniu 29.10.21 r. o godz. 13:00 zorganizowana została dyskusja publiczna. Podczas dyskusji 
projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 
Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI, był gotów udzielać szczegółowych wyjaśnień. Nokt 
się nie stawił. W wyznaczonym w obwieszczeniu i ogłoszeniu terminie (tj. do 23.11.21 r.) nie 
złożono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
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obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI oraz nie złożono uwag do prognozy 
oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI. W związku 
z powyższym zdecydowano o skierowaniu projektu do uchwalenia; 

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności: ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP 
KIEŁCZÓWEK VI w zakresie zaopatrzenia w wodę do celów zaopatrzenia ludności bazują na 
istniejącej sieci wodociągowej oraz przewidują możliwość jej rozbudowy; 

14) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 
Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI w wyznaczonym terminie nie zostały złożone wnioski osób 
fizycznych. Sporządzając projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI kierowano się ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka, istniejącym stanem 
użytkowania i zagospodarowania terenów, a także wnioskami złożonymi przez instytucje; 

15) struktura przestrzenna wsi Kiełczówek została ukształtowana z uwzględnieniem dążenia do 
minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego; 

16) tereny zabudowy zostały wyznaczone w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie 
publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu; 

17) rozwiązania przestrzenne planu miejscowego ułatwiają przemieszczanie się pieszych i rowerzystów; 
18) nowa zabudowa będzie możliwa do realizacji na obszarach o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz na obszarach charakteryzujących się najlepszym 
dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci infrastruktury 
technicznej adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy. 

7. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której 
mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
– Ocena aktualności planów miejscowych na terenie gminy Długołęka zatwierdzona została uchwałą 
Rady Gminy Długołęka nr XXXIX/473/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka oraz aktualności 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Długołęka. 

8. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy:  
1) realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi 

Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI prawdopodobnie będzie dla gminy korzystna finansowo. 
Warunkiem trafności prognozy jest spełnienie przyjętych wcześniej założeń, w oparciu o które 
została ona sporządzona; 

2) wprowadzenie w życie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
obrębie wsi Kiełczówek- MPZP KIEŁCZÓWEK VI powinno spowodować pewien przyrost nowych 
powierzchni obiektów budowlanych, co w perspektywie czasowej pozwoli gminie uzyskać źródło 
stabilnych i długotrwałych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, które zazwyczaj są 
stosunkowo łatwe do egzekucji; 

3) w pierwszych latach po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI głównym źródłem wpływów do 
budżetu gminy powinny być wpływy z tytułu opłat związanych z obrotem nieruchomościami (renta 
planistyczna i podatek od czynności cywilnoprawnych). Należy jednak pamiętać, że wpływy te mają 
charakter warunkowy (np. w przypadku opłaty planistycznej konieczne jest zbycie nieruchomości w 
okresie 5 lat od dnia, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
obrębie wsi Kiełczówek - MPZP KIEŁCZÓWEK VI wejdzie w życie), więc ich poziom może być 
niższy od oczekiwań, a w skrajnym przypadku mogą one w ogóle nie wystąpić. Ponadto istotny 
wpływ na ich poziom będzie miała ogólna sytuacja ekonomiczna kraju oraz bezpośrednio z nią 
związana sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości, co decyduje w największym stopniu o 
skłonności potencjalnych inwestorów do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego; 

4) po stronie wydatków z budżetu gminy (jako skutków finansowych uchwalenia nowego planu) 
główną pozycję mogą stanowić koszty relatywnie niewielkiej rozbudowy komunalnej infrastruktury 
sieciowej, w ramach uzupełnienia sieci już funkcjonujących. 
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9. W związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy Długołęka uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczówek - MPZP 
KIEŁCZÓWEK VI jest uzasadnione. 

 Przewodnicząca Rady Gminy 

  

Maria Szymerowska 
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