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RADY GMINY W MIETKOWIE
z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego
wsi Dzikowa

Na podstawie aft. 18 ust. 2 pkt. 5, ust.1 ustawy z dnia B marca 1990r. o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U' z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestzennym (Dz. U. nr B0 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami) oraz w zwiqzku z uchwalami
Rady Gminy Mietk6w nrIIIl20l2002zdnia 30 grudnia 2002 roku oraznrTVl25l2OO3 z dnia 27 lutego 2003 r., po
stwierdzeniu zgodno6ci ustaleri niniejszej uchwa{y ze studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania
paestrzennego gminy Mietk5w:

Rada Gminy w Mietkowie uchwala co nastqpuje:
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Pzedmiot uchwaly

1 Uchwala siQ miejscovry plan zagospodarowania pzestrzennego wsi Dzikowa w granicach jej obrqbu
geodezyjnego.

2 Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Dzikowa sq:
1) czq6i tekstowa planu stanowiqca tre56 uchwaly,
2) cze6i graficzna spozqdzona z wykozystaniem uaqdowych kopii map zasadniczych zawierajqcq rysunek

planu w skali 1: 2000 stanowiqca zalqcznik nr 1 oraz kopii map katastralnych w skali 1:5 000 stanowiqca
zalqcznik nr 2,

3) rozstrzygniqcie o sposobie rozpatzenia uwag do projektu planu - zalqcznik nr 3,
4) rozstrzygniqcie o sposobie realizadi zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

kt6re nale2q do zadari wlasnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z pzepisami o finansach
publicznych - zalAcznik nr 4.

s2
Okre5lenie terminologii

Ilekroi w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1) planie - nale2y przezto rozumied ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestaennego o kt6rym

mowa g l uchwaly,
2) rysunku planu - nale2y przez to rozumie6 rysunek planu w skali 1: 2000 oraz 1: 5000 stanowiqce

odpowiednio zalqcznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwa{y,
3) pzepisach szczeg6lnych - nale2y przez to rozumie6 aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwaly

pzepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) obiektach i urz4dzeniach infrastruktury technicznej - nalezy przez to rozumie6 obiekty i urzqdzenia

zapewniajqce mo2liwo56 uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak sieci: wodociqgowe,
kanalizaryjne, gazowe, energetyczne, telekomunikaryjne, do oczyszczania lub gromadzenia Sciek6w ,
Smietniki, place postojowe, parkingowe ogrodzenia oraz doj5cia i dojazdy do obiekt5w budowlanych,

5) froncie dzialki - nalezy przez to rozumiei czqSi dzialki budowlanej, kt6ra przylega do drogi, z kt6rej
odbywa siq gl6wny wjazd lub wej6cie na dzialkq,

6) linii zabudowy obowiqzuj4cej - nale2y przez to rozumied linie posadowienia najdalej wysuniqtej Sciany
elewacji frontowej budynku mieszkalnego, uslugowego lub linie stycznq do najdalej wysuniqtej krawqdzi
Sciany elewacji frontowej budynku mieszkalnego, kt6rq elementy zabudowy nie mogE przekraczai powyzej
odleglo5ci dopuszczalnych wynoszqrych dla okap6w i gzyms6w nie wiqcej niz 0,5 m, balkon6w, galerii,
werand, taras6w lub schod5w zewnqtrznych - nie wiqcej ni2 2,5 m. Linia ta jest r6wnie2 liniq
niepzekraczalnq zabudowy dla innych obiekt6w budowlanych. Nie dotyczy obiekt6w i urzqdzeri
zlokalizowanych w calo6ci w gruncie,

7) linii zabudowv niepzekraczalnej - nalezy przez to rozumie6 linie, kt6rq elementy zabudowy nie mogq
przekraczad powy2ej odleglo6ci dopuszczalnych wynoszqcych dla okap6w i gzyms5w nie wiqcej niz 0,5 m,
balkon5w, galerii, werand, taras6w lub schod6w zewnqtznych - nie wiqcej nii2,5 m. Linia ta jest r6wniez
liniq nieprzekraczalnq zabudowy dla innych obiekt6w budowlanych. Nie dotyczy obiekt6w i urzqdzeri
zlokalizowanych w calo6ci w gruncie,



B) elewacji frontowej budynku - nale2y przez to rozumied elewacje budynku zlokalizowanq w czq6ci dzialki
budowlanej, kt6ra przylega do drogi, z ktSrej odbywa siq gl6wny wjazd lub wej6cie na dzialkq,

9) dachu plaskim - nalezy przez to rozumiei dach o nachyleniu polaci dachowych do 150,
10) uslugach, zabudowie uslugowej - nale2y przezto rozumiefi uslugi publiczne ikomerryjne zgodniezni2ej

okre6lonq terminologiq,
11) uslugach komercvjnych - nale2y przez to rozumied obiekty uslugowe realizowane dla cel6w komercyjnych

wraz z budynkami gospodar^czymi i gara2owymi towazyszqolmi, w tym obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda2owej ponizej 600 m2,

12) uslugach oublicznych - nale2y pnez to rozumie6 obiekty uslugowe realizowane dla cel6w publicznych w
rozumieniu przepis6w szczeg6lnych wraz z budynkami gospodarczymi i gara2owymi towarzyszqcymi,

13) powiezchni zabudowy - nalezy przezto rozumie6 powiezchnie zabudowy w tym utwardzone nawiezchnie
w stosunku do powiezchni dzialki budowlanej albo terenu,

14) powierzchni biologicznie crvnnej - nale2y przez to rozumie6 grunt rodzimy pokryty ro6linno6ciq oraz wodq
powiezchniowE na dzialce budowlanej,

15) standardach iako6ci Srodowiska - nale2y przez to rozumie6 zakres wymagari dotyczqcych ochrony
6rodowiska w tych ochrony powietrza, wody, gleby lub ziemi, ochrony pzed halasem, wi'bracjami lub
polami eleKromagnetycznymi okre6lonych w przepisach szczeg5lnych,

16) vwsoko56 zabudowy - nale2y przez to rozumied wysoko56 miezonq od poziomu terenu pzed g{5wnym
wej6ciem do budynku do najwyzej polo2onej krawqdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu polaci
dachowych.
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Przeznaczenie teren6w, parametry iwskainiki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

1 RM - teren zabudowy zagrodowej.
1) Przeznaczenie terenu:

a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - budynki mieszkalne
jednorodzinne wolnostojqce, budynki gospodarcze i inwentarskie w liczbie nie wiqkszej ni2 30 du2ych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJp),

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojEce wraz z
budynkami gospodarczymi i gara2owymi towarzyszqcymi zabudowie,

c) dopuszcza siQ lokalizacje obiekt5w i uzqdzeri slu2qcych bezpo5rednio do produkcji rolniczej,
sadowniczej, og rod n iczej,

d) dopuszcza siQ adaptacje istniejqcych budynk6w na uslugi oraz realizacje nowych budynk6w
uslugowych,

e) dopuszcza siq lokalizacje obiekt6w i uzqdzeri infrastruktury technicznej, obiekt6w malej architektury,
2) Parametry i wskainiki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w pzypadku realizacji

nowej zabudowy, pzebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynk6w istniejqcych:
a) linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza siq lokalizacje budynk6w gospodarczych, garazowych, inwentarskich Scianq zewnqtrznq

bez otwor6w na granicy dziatki s4siedniej je2eli planowana inwestycja nie narusza przepis6w
szczeg6lnych oraz interes5w os6b tzecich w zakresie doplywu Swiatla dziennego do pomieszczei
przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) wvsoko66 zabudowy - maksymalnie 12,5 m,
d) szerokoSd elewacji frontowej - makymalnie 18,0 m,
e) geometriq dachu - obowiqzujq dachy dwuspadowe o kqcie nachylenia polaci dachowych min. 400

mak. 500. W przypadku rozbudowy budynku istniejqcego dopuizcza siq ustalenie kqta nachylenia,
ukladu polaci dachowych oraz rodzaju pokrycia odpowiednio do budynku rozbudowywanego. przy
realizacji gank6w, zadasze1, garaiy dopuszcza siq dachy plaskie. Dla dach6w spadzistych nalezy
stosowai pokrycie dachowe z material6w tradycyjnych, naturalnych np.: dach6wka w kolorze
ceglastym, szarym lub brqzowym. Obowiqzuje zakaz realizacji budynk6w wykonanych z p+yt
warstwowych oraz wykonywania elewadi z sidingu. Zakazuje siq stosowania dach6w o mijajqcych siq
polaciach na wysoko ci kalenicy oraz dach6w o asymetrycznym nachyleniu polaci,

D powiezchnia zabudowy - maks. 600/o,
g) powiezchnia biologicznie czvnna - min.40o/o,
h) dla obiekt6w i obszar5w objqtych ochronq konserwatorskq nalezy pzestrzegai zasad ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz ddbr kultury wspolczesnej okre5lonych w 5 6.

2 RMl - teren zabudowy zagrodowej.
1) Pzeznaczenie terenu:
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a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych - budynki mieszkalne
jednorodzinne wolnostojqce, budynki gospodarcze i inwentarskie w liczbie nie wiqkszej ni2 30 du2ych
jed nostek przeliczen iowych inwentarza ( DJ p),

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojqce wraz z
budynkami gospodarczymi i gara2owymi towazyszqcymi zabudowie,

c) dopuszcza siQ lokalizacje obiekt5w i urzqdzefi sluzqcych bezpo6rednio do produkcji
sadown iczej, og rodniczej,

rolniczej,

d) dopuszcza siQ adaptacje istniejqcych budynk6w na uslugi oraz realizacje nowych budynk5w
uslugowych,

e) dopuszcza siq lokalizacje obiekt6w i urzqdzef infrastruktury technicznej, obiekt6w malej architektury,
2) Parametry i wskaZniki kztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w pzypadku realizacji

nowej zabudowy, pzebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynk6w istniejqcych:
a) linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza siq lokalizacje budynk6w gospodarczych, gara2owych 5cianq zewnQtrznE bez otwor6w na

granicy dzialki sqsiedniej je2eli planowana inwestycja nie narusza przepis6w szczeg6lnych oraz
interes6w os6b trzecich w zakresie doplywu 5wiatla dziennego do pomieszczefi pneziaczonych na
pobyt ludzi,

c) wysoko6i zabudowy - maksymalnie 9,5 m,
d) szeroko6i elewacji frontowei - maksymalnie 18,0 m,
e) oegmetria daqhu - obowiqzujq dachy dwu lub wielospadowe o kqcie nachylenia polaci dachowych min.

400 maks. 500. W przypadku iozbudowy budynku istniejqcego dopuszcza'siq ustahnie kqta nachylenia,
ukladu polaci dachowych oraz rodzaju pokrycia odpowiednio do budynku rozbudowywanego. przy
realizacji gank6w, zadaszefi, garczyt obiekt6w malej architektury dopuszcza siq dachy plaskie, Ola
dach6w spadzistych nalezy stosowai pokrycie dachowe z material5w tradycyjnyih, naiuialnych np,:
dach6wka w koloae ceglastym, szarym lub brqzowym. Obowiqzuje zaU,az realizacji budynk5w
wykonanych z plyl warstwowych oraz wykonywania elewacji z sidingu. Zakazuje siq stosowania
dach5w o mijajqcych siq polaciach na wysoko6ci kalenicy oraz dach6w o asymetrycznym nachyleniu
polaci,

f) powiezchnia zabudowv - maks. 600lo,
g) powierzchnia biologicznie czvnna - min.4Oo/o,
h) dla obiekt6w i obszar6w objqtych ochronq konserwatorskq nale2y przestrzega6 zasad ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej okre6lonych w S 6.

US - tereny spoftu i rekreacji.
1) Paeznaczenie terenu:

a) zabudowa uslugowa zwiqzana ze sportem i rekreacjq wrazz zapleczem administraryjno-socjalnym, w
tym wiejskie boisko sportowe,

b) dopuszcza siq lokalizacje obiekt5w i unqdze(t infrastruktury technicznej oraz obiekt6w malej
architektury,

2) Parametry i wskaZniki ksztaltowania zabudowy orcz zagospodarowania terenu w przypadku realizacji
nowej zabudowy, pzebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynk6w istniejqcych:
a) wysoko6i zabudowy - maksymalnie 9,0 m,
b) geometria dachu - obowiqzujq dachy plaskie lub spadziste. W przypadku dach6w spadzistych

obowiqzujq dachy dwu lub wielospadowe kfie dach6wkq w kolorze ceglastym, czerwonym lub
brqzowym o kqcie nachylenia polacidachowych maks 500.

c) powiezchnia zabudowy - maks. 600lo,
d) powiezchnia biologicznie czvnna - min. 40olo,
e) dla obszar6w objqtych ochronq konsenruatorskq nale2y przestzegad zasad ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej okre5lonych w g 6

R - tereny rolnicze
1) Pzeznaczenie terenu:

a) grunty rolne w rozumieniu pzepis6w ustawy o ochronie grunt6w rolnych z zakazem zabudowy
wchodzqcymi w sklad gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i

urzqdzeniami slu2qrymi produkcji rolniczej oraz pzetw6rstwu rolno-spo2ywczemu, budynkami i

uzqdzeniami sluzqcymi bezpo6rednio do produkcji rolniczej uznanej za dzial specjalny, stosownie do
pzepis5w o podatku dochodowym od os6b fizycznych i podatku dochodowym od os6b prawnych,

b) dopuszcza siq lokalizade obiekt6w i urzqdzeit infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa i

mieszkafic6w wsi,
c) dla obiekt6w i obszar6w objqtych ochronq konsenryatorskq nale2y przestrzega6 zasad ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej okre6lonych w 5 6.
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5 Rl - tereny rolnicze
1) Przeznaczenie terenu:

a) grunty rolne w rozumieniu przepis5w ustawy o ochronie grunt5w rolnych i le6nych ,
b) dopuszcza siq lokalizacje budynk6w inwentarskich dla chowu lub hodowli zwiezEt, w liczbie nie

wiqkszej niz 50 du2ych jednostek przeliczeniowych inwentaza (DJP),
c) dopuszcza siq lokalizacje obiekt6w i urzqdzef infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa i

mieszkaficow wsi, obiekt5w malej architektury
2) Parametry i wskainiki ksztaltowania zabudovry oraz zagospodarowania terenu w przypadku realizacji

nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynk6w istniejEcych:
a) dopuszcza siq lokalizacje budynk6w gospodarczych, gara2owych Scianq zewnqtznq bez otwor6w na

granicy dziatki sqsiedniej je2eli planowana inwestycja nie narusza przepis6w szczeg6lnych oraz
interes6w os6b tzecich w zakresie doplywu Swiatla dziennego do pomieszczefi przeznaczonych na
pobyt ludzi,

b) wysoko6i zabudowy - maksymalnie 9,5 m,
c) szeroko66 elewacji frontowej - budynku mieszkalnego maksymalnie 18,0 m,
d) oeometria dachu - obowiqzujq dachy dwu lub wielospadowe o kqcie nachylenia polaci dachowych min.

400 maks 500. Przy realizacji gank6w, zadaszen, gara2y, obiekt6w malej architektury dopuszcza siq
dachy plaskie,

e) powiezchnia zabudowy - mak, 600/o,

0 powiezchnia bioloqicznie czvnna - min. 40olo,

g) dla obszar6w objqtych ochronq konserwatorskq nalezy przestzega6 zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytk6w oraz d5br kultury wsp6lczesnej okre6lonych w 5 6,

WS - tereny w6d powiezchniowych 5r'6dlqdowych
Pzeznaczenie terenu - cieki i zbiorniki wodne wraz z uzqdzeniami towarzyszqcymi slu2qcymi prawidlowemu
gospodarowaniu wodami. dla obszar6w objqtych ochronq konserwatorskq nale2y przestzega6 zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wspolczesnej okre6lonych w 5 6.

E- energetyka
Przeznaczenie terenu - obiekty i uzqdzenia elektroenergetyczne w tym projektowane i istniejqce stacje
transformatorowe. dla obszar5w objqtych ochronq konserwatorskq nale2y przestzegad zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wspolczesnej okreSlonych w S 6.

KD2LU2 - tereny dr6g publicznych
1) Przeznaczenie terenu - droga powiatowa klasy "L1/2"- lokalna.
2) Zaklada siq modernizaQe drogi do uzyskania parametr6w wynikajqcych z pzepis6w szczeg5lnych:

a) szerokoSi drogi w liniach rozgraniczajqcych w terenie zabudowanym min. 12 m, poza terenem
zabudowanym 15m,

b) w przypadkach uzasadnionych trudnymiwarunkamiterenowymi lub istniejqcym zagospodarowaniem,
dopuszcza siq przyjqcie mniejszych szeroko6ci drogi.

KD 3 DU2 - tereny dl6g publicznych
1) Przeznaczenie terenu - droga gminna klasy "D1/2" dojazdowa.
2) Zaklada siq modernizacje drogi do uzyskania parametr6w wynikajqcych z pzepis5w szczeg6lnych:

a) szeroko56 w liniach rozgraniczajilcych min. 10m,
b) w przypadkach uzasadnionych trudnymi warunkamiterenowymi lub istniejqcym zagospodarowaniem,

dopuszcza siq przyjqcie mniejszych szeroko5ci drogi w liniach rozgraniczajecych, lecz nie mniej ni2 5,0
m.

54
Zasady ochrony i ksztaftowania ladu przestrzennego

Obiekty nale2y projektowad w spos6b zharmonizowany z krajobrazem kulturowym okolicy oraz nawiqzujqcy
charakterem i rozwiqzaniami do wartoSciowej, historycznej zabudowy wsi, Zabudowa nowa uy teZ
wsp6lczesne zagospodarowanie (w tym nasadzenia dzew) nie mo2e dominowad nad historycznymi.
Je2eli nie okre5lono linii zabudowy w6wczas obiekty budowlane pny drogach powinny by6 usytuowane zgodnie
z przepisami szczeg5lnymi. Wykonanie pzebudowy, rozbudowy lub kapitalnego remontu obiekt6w i urzqdzeft
przekraczajqcych dopuszcza I ne od leglo6ci wymaga zgody zarzqdcy drogi'
Doj5cia i dojazdy nale2y zrealizowa6 pzed oddaniem budynk6w do u2ytkowania oraz zapewnii ich utrzymanie
we wlaSciwym stanie techniczno-uzytkowym przez okres istnienia obiekt6w,
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Ogrodzenie terenu nie mo2e stwarzai zagro2enia dla bezpieczefistwa ludzi i zwierzqt. Obowiqzujq ogrodzenia
azurowe o makymalnej wysoko6ci 1,60 m z wykluczeniem ogrodzef betonowych prefabrykowanych.
Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakoficzonych element6w, drutu kolczastego, tluczonego szkla oraz innych
podobnych wyrob6w ,i material6w jest zabronione. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogq otwiera6 siq na
zewnqtrz dzialki i miei prog6w utrudniajqcych wjazd os6b niepelnosprawnych na w6zkach inwalidzt<iclr.
W pobli2u terenu kolejowego dopuszcza siq lokalizacje uzqdze6, w tym konstrukcji wie2owych pod warunkiem
lokalizacji masztu w odleglo6ci wiqkszej ni2 wynosi planowana wysoko56 obiektu budowlanego celem unikniqcia
w razie awarii upadku konstrukcji i spowodowania zagro2enia przeniesienia napiqcia sieci na tereny przylegle,
planowane urzEdzenia przekainikowe nie moga powodowai zakl5ceri lqczno6ciowych na linii kole;owej. irzy
prowadzeniu sieci infrastruktury technicznej napowietznej i podziemnej nale2y zachowad obowiqzujqce
pzepisy szczeg6lne. Realizacja budynk5w i zieleni od granicy terenu kolejowego musi byi zgodna z pzepiiami
szczeg6lnymi. Od zewnqtrznej krawqdzi budowli kolejowej (w tym tak2e: rowu odwadnia3qcego,'podtorru,
podn62a nasypu) nale2y pozostawii pas gruntu kolejowego o szeroko6ci 3,0 m dla potzeb kolejowej drogi
technologicznej. Istniejqce i projektowane obiekty zlokalizowane w rejonie linii kolejowej wymagajE
zabezpieczenia konstrukcji przed wibracjami i drganiami pnejeldlajEcych pociqg6w 

-oraz- 
wyciszenia

pomieszczefi, w kt6rych przebywajq ludzie. W sqsiedztwie terenu kolejowego nie rnogq by6 lokaiizowane
obiekty o funkcji zwiqzanej z produkcjq i obrotem substancjami latwopalnymi, wybuchovuymi, 2rqcymi i
pylqcymi, w odleglo6ci potencjalnego zagro2enia dla ruchu kolejowego.

5s
Zasady ochrony 6rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Park Krajobrazovvy Doliny Bystrzycy - na terenach znajdujqcych siq w granicach parku obowiqzujq nakazy,
zakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia wynikajqce z Rozpozqdzenia Wojewody Wroclawskiego i dnia zl
paidziernika 1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oral paepis6w
szczeg5lnych. Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy ustala siq :

a. zakaz lokalizowania inwestydi mogqcych znaczqco oddzialywad na Srodowisko w rozumieniu
pzepis6w szczeg6lnych. Zakaz nie dotyczy realizacji, modernizadi i remont6w inwestycji celu
publicznego, w tym sieci i urzqdzef infrastruktury technicznej i komunikadi (sieci
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych) oraz przedsiqwziqd mogEcych znaczEco
oddzialywa6 na 5rodowisko dla kt6rych spozqdzenie raportu oddzialywania na 5rodowisko nie jest
obowiqzkowe i pzeprowadzona procedura oceny oddzialywania na Srodowisko wykazala brak
niekorzystnego wplywu na przyrodq parku krajobrazowego,

b. zakaz lokalizowania inwestycji zwiqzanych z wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem odpad5w tj.
skladowis( wylewisk, zaklad6w utylizacji i przer6bki odpad6w pzemyslowych i komunalnych z
wyjqtkiem skladowisk odpad6w komunalnych na potrzeby lokalne,

c. zakaz lokalizowania o6rodk6w hodowlanych na skalq przemyslowq postugujqcych siq metoda
bez6ciolkowq,

d. zakaz likwidowania oczek wodnych, staroaeczy oraz przeksztalcania teren6w podmok{ych,
e. obowiqzuje prowadzenie gospodarki le6nej zgodnie z og6lnymi zasadami zagospodarowania las6w

wchodzqcych w sklad park6w krajobrazowych i obszar6w chronionego krajobrazu
f. obowiqzuje prowadzenie gospodarki rolnej nie powodujqcej degradacji gleb i innych element6w

Srodowiska, w tym zakaz stosowania pestycyd6w I i II grupy, z wyjqtkiem sad6w,
2. Ekploatacja obieK6w nie powinna powodowad pzekroczenia standard6w jako5ci Srodowiska poza teren

dzialki do kt6rej inwestor lub prowadzqcy instalacjq ma tytul prawny.
3' Ochrona pzed halasem - obowiqzujq dopuszczalne poziomu halasu okre6lone w pzepisach szczeg5lnych

dla teren6w oznaczonych symbolem: RM - jak dla teren6w zabudowy zagrodowej.
4. Odpady i Scieki nale2y zagospodarowywai na warunkach okre6lonych w pzepisach szczeg6lnych. Scieki

wprowadzane do w5d lub do ziemi w ramach zwyklego albo szczeg6lnego korzystania z w6d powinny byi
oczyszczone w stopniu wymaganym pzepisami. Wytw6rca odpad6w jest obowiqzany do stosowania takich
sposob6w produkcji lub form uslug oraz surowc6w i material6w, kt5re zapobiegajq powstawaniu odpad6w
lub pozwalajq utrzyma6 na mo2liwie najnizszym poziomie ich ilo56, a tak2e ograniczajq negatywne
oddziatywanie na Srodowisko lub zagrozenie 2ycia lub zdrowia ludzi.

5. Ochrona powiezchni ziemi - pzed wykonaniem wykop6w obowiqzuje zdjqcie warstwy pr6chniczej ziemi i

odpowiednie jej wykorzystanie. Obowiqzuje zakaz zanieeyszczenia gleby lub ziemi albo niekorzystnego
pzeksztalcenia naturaln€go uksztaltowania terenu. Wladajqcy powiezchniq ziemi na kt6rej wystqpuje
zanieczyszczenie albo niekozystne przeksztatcenie naturalnego uksztaftowania terenu jest obowiqzany do
przeprowadzen ia jej kom pensacj i przyrod n iczej.
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3)

4)
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56
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej.

Wojew6dzka i gminna ewidencja zabytk5w - ochronq konsenruatorskq objqte zostajq zespoly i obiekty o
istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych, ujqte w wojew6dzkiej i gminnej
ewidencji zabytk6w. Zas6b wojew6dzkiej i gminnej ewidencji zabytk5w podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i

mo2e byd aKualizowany. Zmiany te nie powodujq zmian ustaleri planu. Dla prac remontowych,
modernizaryjnych, zwiqzanych z rozbudowq i pzebudowq obiekt6w i prac rozbi5rkowych prowadzonych przy
zabytkach uwzglqdnionych w ewidencji - nale2y uzyska6 uzgodnienie wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w.
Wymogi ochrony obiekt6w ujqtych w ewidencji zabytk6w:
1) zachowa6 lub odtworzyi historycznq brylq, ksztalt i geometriq dachu oraz zastosowane tradycyjne

materialy budowlane, w tym rodzaj, typ i kolor pokrycia dachowego oraz kolorystykq elewacji, a tak2e
historyczne ogrodzenia,
utrzymad, a w zniszczonych fragmentach odtworzy6 historyczny detal architektoniczny,
zachowa6 ksztaft, rozmiary i rozmieszczenie otwor6w zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku;
ewentualne zmiany w tym zakresie dostosowa6 do charakteru budynku,
utzymai lub odtworzyi oryginaln4 stolarkq okien i drzwi,
elementy napowiezchniowe instalacji technicznych projektowad i montowa6 z zachowaniem warto6ci
zabytkowych obiekt5w.

6) dla uzqdzeri technicznych tnruale zwiqzanych z miejscem posadowienia (mosty, przepusty, stopnie wodne
itp.) a tak2e zabytk6w ruchomych - element5w malej architektury, figurujqcych w wojew6dzkiej i gminnej
ewidencji zabytk6w podstawowymi wymogami konsennratorskimi sq: zachowanie ich formy i utrzymanie w
nale4rtym stanie technicznym. Nalezy zachowai historyczne nawierzchnie (kamienne, brukowane) dr6g i

ulic wiejskich, plac6w, majdan5w folwarcznych. Obowiqzuje ochrona zespol6w zieleni, alei, szpaler5w i

nasadzei pzydro2nych.
Spis zabytk6w architektury i budownictwa:
1) zesp6l mieszk. - gospod. Nr 3,
2) dom mieszkalny Nr 3, XVII\XIX w., 1BB1 r
3) obora I Nr 3, ok. 1BB0 r,
4) obora II, Nr 3, ok. 1880 r,
5) dom mieszkalny Nr 5, ok. 1870 r.
6) dom mieszkalny Nr 11, ok. 11860 r.
7) stodola Nr 11, k. XIX w.
B) dom mieszkalny Nr L2, ok. tB77 r.,
9) stacja trafo,
Stanowiska archeologiczne - w obrqbie chronionych stanowisk archeologicznych oraz w bezpo6rednim
sqsiedztwie przed uzyskaniem pozwolenia na budowq wszelkie zamiezenia inwestycyjne nale2y uzgodnii z
Dolno6lqskim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytk5w. Ewentualne prace ziemne mogE byi wykonywane
jedynie po pzeprowadzeniu ratowniczych badari archeologicznych za zezwoleniem konserwatorskim
DolnoSlqskiego Wojew6dzkiego Konsenruatora Zabytk6w na prace archeologiczne i wykopaliskowe. Ratownicze
badania archeologiczne finansuje inwestor. Powy2sze zezwolenie konserwatorskie nale2y uzyskad przed
wydaniem pozwolenia na budowq i dala rob6t nie wymagajqcych pozwolenia na budowq - przed realizacjq
inwestycji tj. przed uzyskaniem za6wiadczenia potwierdzajqcego akceptacjq pzyjqcia zgloszenia wykonywania
rob6t budowlanych. Nalezy wylEczy6 spod ewentualnego zalesienia obszary stanowisk archeologicznych. Wykaz
oznaczonych na planie stanowisk archeologicznych podlega sukcesywnym uzupelnieniom i weryfikacji:
1) stan nr LlLl 83-24 AZP - 5lad osadnictwa, neolit, osada, kultura lu2ycka, V okres epoki brqzu - okres

halsztacki, Slad osadnictwa, kultura przeworska, podokres latefski- okres wplyw6w rzymskich, slad
osadnictwa, wczesne Sredniowiecze, X-XIII wiek,

2) stan nr 2l2l 83-24 MP - Slad osadnictwa, pradzieje, 5lad osadnictwa, p62ne Sredniowiecze,
3) stan nr 3l3l 83-24 AZP - 5lad osadnictwa, pradzieje, Slad osadnictwa wczesne Sredniowiecze, X-XIII wiek,

osada p6ine Sredniowiecze,
4) stan nr 4l4l 83-24 MP - Slad osadnictwa, pradzieje, osada, wczesne Sredniowiecze, X-XIII wiek, osada

p62ne 5redniowiecze,
5) stan nr 5l5l 82-25 AZP - osada, kultura pzeworska, taza D, osada, po2ne 6redniowiecze, XIV-XV wiek,

Slad osadnictwa, pradzieje,
6) stan nr 616l 82-25 MP - 5lad osadnictwa, neolit, osada kultura luzycka, Slad osadnictwa, p62ne

5redniowiecze,
7) stan nr 7l7l 82-25 MP - osada, kultura lu2ycka, stanowisko polo2one w obrqbie wsi Borzygniew zostalo

uwzglqdnione pomimo wpisania do kafi AZP Dzikowa,
B) stan nr BlSl 82-25 MP - osada, pradzieje, stanowisko polo2one w obrqbie wsi Bozygniew zostalo

uwzglqdnione pomimo wpisania do kafi AZP Dzikowa,
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9) stan nr 9l9l 82-25 MP - osada, kultura lu2ycka, stanowisko polozone w obrqbie wsi Bozygniew zostalo
uwzglqdnione pomimo wpisania do kafi AZp Dzikowa,

10) stan nr l0l43l 82-25 AZP - osada, wczesne Sredniowiecze, X-XIII wiek, Slad osadnictwa, po2ne
5redniowiecze

4 Strefa B ochrony konsenruatorskiej - w strefie B dzialalno56 konsennratorska zmierza do zachowania i

wyekponowania zasadniczych element5w historycznego ukladu przestzennego (tj. rozplanowanie dr5g, ulic i
plac6w, linie zabudowy, kompozyde wnqta urbanistycznych, kompozycie zieleni; oraz dostosowania nowej
zabudowy do historycznej kompozycji pzestrzennej w zakresie rozplanowania, skali, bryty oraz zastosowanych
historycznych material6w. Nale2y uzyska6 uzgodnienia ze slu2bami konsenrratorskimi wszelkich zamierzefi
inwestyryjnych w .zakresie budowy obiekt6w kubaturowych oraz przebudowy, rozbudowy i rozbi6rki
istniejqcych budynk6w. Umieszczenie reklam lub innych tablic, niezwiqzanych z danym obiektem, stanowiqrych
na obiekcie lub obszarze element obcy, jest zabronione. Nalezy usunq6 elementy dysharmonizujqce, zwlaszcza
u n iemozl iwiajqce e kpozycjq wa rto5ciowych ob iekt5w za bytkowych

5 Strefa ,,OW" obsenaracji archeologicznej - obejmuje obszar wsi z zachowanymi reliktami historycznego
osadnictwa, Przed uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac ziemnych na tym obszarze nalezy uzyst<id
wytyczne Dolno6lqskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk5w co do konieczno6ci prowadzenia prac
ziemnych za pozwoleniem konserwatorskim. W zakresie okre6lonym w tym stanowisku, w uzasadnionych
przypadkach nale2y uzyskai pozwolenie na prowadzenie prac ziemnych i wykopaliskowych. ltadi5r
archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne prowadzone pruez uprawnionego archeologa odbywajq siq
na koszt inwestora. Powy2sze pozwolenie konserwatorskie nale2y uzyska6 przed wydaniem pozwolenia na
budowq i dla rob6t nie wymagajqcych pozwolenia na budowq pzed realizacjq inwestycji tj. pzed uzyskaniem
zaSwiadczenia potwierdzajqcego akceptacje pzyjqcia zgloszenia wykonanych-roU6t budowlinych.6 Na terenach poza strefq OW i stanowiskami archeologicznymi o robotach ziemnych zwiqzanych z realizacjq
inwestycji budowlanych nale2y pisemnie powiadomid Dolno6lqskiego Wojew6dzkiego Konsenruatora Zabytk6w
na 7 dni przed planowanym rozpoczqciem rob6t ziemnych

57
Ksztaltowanie przestrzen i publicznej

1 Na terenach uzyteczno6ci publicznej dopuszcza siq lokalizacje zgodnie z przepisami szczeg5lnymi:
1) obieK6w i urzqdzei infrastruktury technicznej,
2) obiekt6w malej architektury,
3) no5nik6w reklamowych,
4) uzqdzeri technicznych.

5B
Granice i sposoby zagospodarowania teren6w i obiekt6w podtegajqcych ochronie, ustalonych na

podstawie odrqbnych przepis6w.

1 Tereny g6rnicze - nie wystqpujq
2 Tereny zagro2one osuwaniem siq mas ziemnych - nie wystqpujq
3 Tereny nara2onych na niebezpieczefstwo powodzi - nie wystqpujq.

se
Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo6ci

1 Nie okre6la siq teren6w do objqcia procedurq scalania i podzialu nieruchomoSci.
2 Podzial nieruchomo6ci nie jest dopuszczalny, je2eli projektowane do wydzielenia dziatki gruntu nie majq dostqpu

do drogi publicznej. Za dostqp do drogi publicznej uwa2a siq r5wnie2 wydzielenie drogi wewnqtznel o
szerokoSci szeroko5i w liniach rozgraniczajqcych min. 10m. Dopuszcza siq stosowanie ciqgu pieszo ieidnego -
szerokoS6 w liniach rozgranieajqcych min. 5m, szeroko66 jezdni min. 3,0m w przypadku d-ojazdu do
maksymalnie taech dzialek budowlanych. Na drogach zamkniqtych dojazdowych do minimum trzech dzialek
budowlanych nalezy stosowa6 place manewrowe o wymiarach min. 20,0 x 20,0 m. W pzypadku scalenia i
podzialu nieruchomo6ci przeznaczonych w planie na cele budowlane, obowiqzujq nastqpujqce zasady
podzialu:
1) powieachnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych na cele mieszkaniowe nie mo2e by6 mniejsza ni2:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 600 m2,

510
Szczeg6lowe warunkizagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich u2ytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy.
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ochrona linii enlrgetycznej - wzdlu2linii elektroenergetycznych nalezy paestzega6 ograniczefi w uzytkowaniu
terenu o szeroko6ci:

t) 5,0 m od zutu poziomego skrajnego przewodu czynnego linii 15 kV2) 10,0 m od rzutu poziomego skrajnego paewodu czynnego linii 20 kV,3) 15,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu czynnego linii 110 kV,
Dla terenu znajdujqcego siq w obszaze objqtym ograniczeniamiobowiqzujq nastqpujqce ustalenia:1) wszelkie dzialania nale2y prowadzid w uzgodnieniu z zarzqacq 

-sieci -orij 
zgodnie z paepisami

szczeg6lnymi,
2) obowiqzuje zakaz sadzenia drzew i krzew6w, kt6rych wysoko(i moze spowodowad uszkodzenie linii,3) dopuszcza siq realizacjq obiekt6w zwiqzanych z dzialalnoSciq gospodarcz4 turystycznq, rekreacyjnq i rolnq

, w kt6rych pobyt ludzi nie pzekracza B godzin , przy spelniLniu wymagai eotstie; Normy ptt-E-osioo-r z
marca 1998 r ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanle i budowa;. W tych przypadkach
obowiqzuje uzgodnienia warunk6w lokalizacji inwestycji z wlaScicielem przedmiotowej linii.

Meliora.cje oodstawowe i szczeg6lowe - w pzypadku kolizji z urzqdzeniami melioracji podstawowych i
szczegolowych planowane zamiezenia inwestyryjne nale2y uzgodnid w zakresie kolizji z iarzqdcqcieku. ola
zapewnienia dostqpu do ciek6w w celach eksploataryjnych i konsennracyjnych nale2y pozostawii'wzdluz row6w
melioraryjnych pas wolny od wszelkiej zabudowy oraz nasadzeri o szeioko5ci min. : m od g6rnych krawqdzi
ciek6w.

s11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej.

Zaopatzenie w wode - wfa5cicielowi gruntu pzysluguje prawo do zwyklego korzystania z w6d stanowiqcych
jego wlasnoiioraz zwody podziemnej znajdujqcej siq w jego gruncie zgodnie z przepisami szczegdlnymq nie
stanowi to prawa do wykonywania urzqdzefi wodnych bez wymaganego pozwolenia wodn-oprawnego.
Zaopatrzenie w wodq z istniejqcej sieci wodociqgowej gminy Mietk6w uwiaocznionej na mapie zasadniczej na
warunkach okre5lonych przez.zanqdcq sieci. W przypadku istotnego wzrostu zapotrzebowania dopuszcza siq
lokalizacje obieK6w i uzqdzeri sieciwodociqgowej stosownie do zafotrzebowania,
Kanalizacja sanitarna - odprowadzanie Sciek6w sanitarnych do szczelnych, bezodplywowych zbiornik6w
prueznaczonych na nieczysto6ci ciekle lub do indywidualnych oczyszczalni Sciek6w na warunkach okre5lonych w
przepisach szczeg6lnych.. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej ustala siQ obowiqzek likwidadi
bezodptywowych zbiornik6w pzeznaczonych na nieczysto6ci ciekle i przylqczenie odbiorc6w do systemu
kanalizacji sanitarnej. Przewiduje siq wybudowanie kanalizacji sanitarnej ipo'a+qczenie do sieci w miejsiowoSci
Imbramowice.
Kanalizacia deszczowa - odprowadzenie w6d opadowych nastqri do istniejqrych i projektowanych row6w
odwadniajqcych. Dokumentadq technicznq odprowadzenia wOO deszciowych do ciek6w i row6w
melioraryjnych nale2y uzgodnii z wla6ciwym Zazqdem Melioradi i UzEdzei Wodnych. Jako56 Sciek6w
powinna odpowiadad warunkom okre6lonym w pzepisach szczeg5lnych. Kazdy teren, na lit5rym mo2e dojS6 do
zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, nale2y
utwardzii i skanalizowai, a zaniectlszczenia winny byi zneutralizowane na teienie inwestora pzed ich
odprowadzeniem.
Zaopatzenie w gaz - do czasu.realizadi sieci gazowej zaopatrzenie w gaz nastqri poprzez dystrybuee butli
gazowych i lokalizacje zbiornik6w gazowych zgodnie z przepisami szczeg6lnymi. W pizypadku UuOorary sieci
podtqczenie nastqpi na warunkach okre6lonych przez administratora sieci.

Elektroenergetvka - modernizacja i rozw5j sieci elektroenergetycznej nastqpi w oparciu o rozbudowq i budowq
Iinii elektroenergetycznych.napowietanych, napowietrzno-kablowych, kablowych niskiego i Sredniejo napiqcia
w oparciu o istniejqcq siei oraz budowq stacji transformatorowych slupowych lub konlenerowych w misjach
wyznaczonych na rysunku planu. Dopuszcza siq inne lokalizacje stacji transformatorach na terenach objqtych
planem po uzgodnieniu z wla6cicielem terenu. Linie elektroenergetyczne nale2y prowadzi6 wzdlui rtiluO'O*
kom.unikaryjnych. Dopuszcza siq inny spos6b prowadzenia tycfr tinii po uzyslianiu zgody zarzqdol sieci i
wla6cicieli dzialek, pzez kt6re linie bqdq prowadzone. Dla zasilania dzialek'budowlan-ycl-L obiqtych'planem
przewiduje siq budowq przylEc t napowietrznych lub kablowych niskiego napiqcia. W pzypadku frstqpowania
kolizji teren5w objqtych planem zagospodarowania z istniejqcymi iieciami elektroenergetycznymf koszty
zwiqzane z usuniqciem kolizji ponosi Gmina lub przyszli inwestorzy teren6w, kt6re kolidujq z istniejqcq sieciq.
Usuniqcie kolizji bqdzie mo2liwe na warunkach uzgodnionych z zarzqdcqsieci oraz poprzez zawarcie stosownej
umowy.
Telekomunikacja - podtqczenie do sieci kablowej lub napowietrznej nastqpi na warunkach okre$lonych przez
zarzqdcq sieci. Od istniejqcej sieci telekomunikaryjnej zewidencjonowanej na mapach zasadniczych nalezy
zachowad odlegto6ci zabudovry wynikajqce z pzepis6w szczeg6lnych. Ewentualna zmiana pzebiegu sieci



nastEpi za zgodq i na warunkach zarzqdcy sieci. Koszty pzebudowy ponosi wnioskujEcy o zmianq. Wszelkie
zamierzenia inwestycyjne i remontowe w obrqbie sieci powinny byi ka2dorazowo uzgadniane z zarzqdcq sieci.7 Gospodar-ka odpadami - stale odpady bytowo-gospodarcze nalezy gromadzii do szczelnych pojemnik6w-
kontener6w zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego vry*ozu na
zorganizowane wysypisko odpad6w komunalnych. Gospodarkq odpadami, w tym odpadami zaliczanymi do
niebezpiecznych, nale2y prowadzii zgodnie z przepisami szczeg6lnymi.

B Zaopatzenie w cieplo - z indywidualnych 2rodel ciepla. Zaleca siq stosowanie niskoemisyjnych indywidualnych
2r5del ciepla opalanych gazem, olejem opalowym lub zasilinych energiq elektryCznq. Dopuszcza 

'siq

stosowanie wysokosprawnych 2rodd ciepla opalanych paliwem stalym zapewniajqcych nie pizekraczanie
dopuszczalnych zanieczyszczeniem powietrza okre6lonych w przepisach szczeg6lnych.9 Komunikacja:
1) na umieszczenia urzEdzei lub prowadzenia prac w obrqbie pasa drogowego wymaga spelnienia warunk6w

okre6lonych w pzepisach szczeg6lnych, w tym art.42 ustawy o drogich publicznych,
2) na skrzy2owaniu dr6g powinny byd stosowane narozne Sciqcia linii rozgraniczajqcych zgodnie z przepisami

szczeg5lnymi,
3) w liniach rozgraniczajqcych dr6g dopuszcza siq prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach

okre5lonych przez zarzqdcq drogi,
4) lokalizacje zjazdow z drog publicznych nale2y uzgodnii z zarzqdcqdrogi.
5) miejsca postojowe i parkingowe - obowiqzuje wyznaczenie miejsc parkingowych i postojowych w granicy

dzialki inwestora wedlug wskaZnika 1 miejsce postojowe lub parkingowe na I lokal miesikalny oraz-50 m2
powierzchni uzytkowej budynku uslugowego

512
Spos5b tymczasowego zagospodarowania, urzqdzenia i uiytkowania teren6w

Tereny dla K6rych plan ustala inne pzeznaczenie, mogq byi wykorzystywane w spos6b dotychczasowy do czasu
ich zagospodarowania zgodnie z pzeznaczeniem.

513
Przepisy koricowe

1. Okre6la siq stawkq procentowq, slu2qcq naliczaniu jednorazowej oplaty od wzrostu wafto5ci nieruchomo6ci, w
wysoko6ci - 20 o/o.

2. W odniesieniu do terenu stanowiqcego pzedmiot niniejszej uchwaly tracq moc obowiqzujqce dotychczasowe
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego obzez.l zbiornika Mietli6w zatwierdzonego
uchwalq nr 124197 Rady Gminy Mietk5w z dnia 26 czerwca 1997 r.

3. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy Mietk5w.

4. Niniejsza uchwala wchodzi w 2ycie po uplrywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojew6dztwa Dolno6lqskiego.
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/ d/ | Zalqcznik nr 3 do uchwaly Nr )CO0/III/L72|ZOO6

;iaoi iZggilb'o Rady Gminv w Mietkowie
z dnia 22 lutego 2006 r.NAI}A GMINY

M-ltFdgf;l&iUnaav Gminy w Mietkowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wytoionego
do publicznego wglqdu projeRu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dzikowa

Na podstawie aft. 20 ust.l ustawy z dnia 27 mara 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym
(Dz. u. Nr 80 z 2003 r. poz.7L7 ze zmianami) Rada Gminy w Mietkowie rozstr4ga:

o sposobie rozpataenia uwag wniesionych do wylo2onego do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu
zagospodarowania pzestaennego wsi Dzikowa zgodnie ze stanowiskiem W6jta Gminy Mietk6w w- sprawie
rozpatzenia przedmiotowych uwag.

Pzewodniczqcy Rady

rr.*.F')%ruu*,
Jdref Zgsod'lo



Zalqcznik nr 4 do uchwaly Nr )CCffIII/L7212006
Rady Gminy w Mietkowie

z dnia 22 lutego 2006 r.NADA GMINX
MIETKOW

Rozstrzygniqcie Rady Gminy w Mietkowie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym ptanie
zagospodarowania przestrzennego wsi Dzikowa inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
kt6re naleiq do zadali wlasnych gminy oraz zasadach ictrfinansowania, zgodnie z przepisami o

finansach publicznych

Na podstawie aft. 20 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennynr
(Dz. U' Nr B0 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 z200lr. poz. 1591 zezmianami) Rada Gminyw Mietkowie rozstrzyga co nastqpuje:

1 Lista zadafi zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zada6 wlasnych Gminy
obejmuje realizacjq:
1) dr69 publicznych - o parametrach okre6lonych w planie i symbolu na rysunku:a) KD3 D1/2 - o pzewidywanej dlugo5ci460,0 mb,
2) infrastruktury technicznej:

a) sie6 wodociqgowa - o pzewidywanej dlugoSciokolo 380,0 mb,
b) sie6 kanalizacji sanitarnej - pzewiduje siq wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Dzikowa zgodnie z

koncepcjq ska na I izowan ia calej gm iny M ietk6w,
c) siei kanalizacji deszczowej (odwodnienie ulic) - o pzewidywanej dlugoSci okolo 220,0 mb.

2 Wyszczq6lnienie prognozowanych wydatk6w na poszczeg6lne zadania:
1) koszt wykupu gruntu - B 000,0 zl
2) drogi publiczne wraz z o6wietleniem - koszt 3ZZ 000,0 zl
3) sied wodociqgowa - koszt 155 800,0 zl
4) sie6 kanalizacji sanitarnej - koszt 1 086 000,0 zl
5) siei kanalizacji deszczowej - koszt LO7 360,0 zl

3 Spos5b realizacji:
1) droga publiczna - przewidywany termin realizacji: etapami lata 2010-2025
2) sie6 wodociqgowa - przewidywany termin realizacji: etapami lata 2010-2025
3) sie6 kanalizacji sanitarnej - przewidywany termin realizacji: etapami lata 2010-2025
4) sie6 kanalizacji deszczowej - pzewidywany termin realizacji: etapami lata 2010-2025
Realizacja sieci uzbrojenia nastqpowad bqdzie r6wnocze5nie z wykonaniem dr6g.

4 Zasady finansowania:
Zrodlami finansowania zadaf zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji bqdq : Srodki
wlasne, fundusze strukturalne, dotacje, kredfi, Srodki pomocowe.

5. Dopuszcza siq mo2liwo56 zmiany ustalef zawafich w niniejszym zalqczniku, jezeli wzglqdy formalne i interes
Gminy bqdq wymagaly ich zmiany

Pzewodniczacv Radv
?rzerodnipr,(c! n*y bUoy
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