
UCHWAŁA NR XX/123/2005
RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu położonego we wsi Stary Śleszów
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 30 z dnia 10 lutego 2006 r., 

poz. 430

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z  2001  roku  nr  142,  poz.  1591  ze  zmianami),  art.  20  ust  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r. 
o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  nr  80,  poz.  717  ze  zmianami)  oraz 
w związku z uchwałą nr XI/63/2005 Rady Gminy Żórawina z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu 
położonego we wsi Stary Śleszów Rada Gminy Żórawina uchwala co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

1. Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  obejmujący  obszar  dz  nr  120/1  zwany  dalej 
planem, obejmuje teren położony we wsi Stary Śleszów w obrębie geodezyjnym nr 1 o powierzchni 
ok. 0,50 ha.

2. Integralną częścią planu jest  rysunek planu w skali  1:500 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do 
uchwały.

3. Załącznikami do uchwały są:
1) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium stanowiące załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiącego załącznik nr 3;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego 

załącznik nr 4.

4. Przedmiotem planu są:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry  i  wskaźniki  kształtowania  zabudowy  oraz  zagospodarowania  terenu,  w  tym  linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
8) szczególne warunki  zagospodarowania  terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  w tym 

zakaz zabudowy;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 
80, poz. 717 ze zm.).

5. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w  tym  terenów  górniczych,  a  także  narażonych  na 
niebezpieczeństwo powodzi  oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,  ze względu na 
brak występowania takich terenów;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
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§ 2

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) uchwała – niniejszą uchwałę ;
2) rysunek planu – graficzny zapis planu przedstawiony na mapie zasadniczej stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały;
3) nieprzekraczalna  linia  zabudowy  –  linia  ograniczająca  obszar,  na  którym  dopuszcza  się 

wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie 
będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy elementów takich 
jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, 
zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

4) wskaźnik zabudowy terenu – wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia liczonej w 
obrysie zewnętrznym murów obiektów zlokalizowanych na terenie do powierzchni terenu;

5) przepisy szczególne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy 

tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;
7) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, 

która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;
8) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, 

która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu;

9) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
10) urządzenia  towarzyszące  obiektom  budowlanym  –  urządzenia  techniczne  zapewniające 

możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia 
instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki, itp.

§ 3

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne:

a) granice obszaru objętego planem,
b) linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach 

zagospodarowania,
c) symbole określające przeznaczenie terenów,
d) stanowiska archeologiczne;

2) oznaczenia regulacyjne:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) oznaczenia szczegółowe:
a) klasy ulic,
b) linie elektroenergetyczne,
c) wodociągi.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4

Następujące określenia kategorii przeznaczenia występujące w uchwale oznaczają:
1) gastronomia  -  działalność restauracji,  kawiarni  i  herbaciarni,  piwiarni,  winiarni,  barów,  cukierni 

oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów własnych, a także placówek gastronomiczno-kulturalno-
rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp.;

2) handel  detaliczny  -  działalność  związana  ze  sprzedażą  detaliczną  towarów  w  obiektach 
handlowych z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw;

3) kultura  -  działalność  galerii  sztuki,  bibliotek,  czytelni,  klubów  np.  muzycznych,  literackich, 
kabaretów, oraz innych instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym;

4) oświata  -  działalność  związana z  oświatą,  w tym przedszkola,  szkoły  podstawowe,  gimnazja, 
szkoły ponad gimnazjalne, nauka języków itp.;

5) usługi sakralne – kościoły, zbory, cerkwie, bożnice, kaplice, plebanie, domy modlitwy, itp.
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§ 5

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:
1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach są ściśle określone;
2) dopuszcza  się,  dla  poszczególnych  terenów  lokalizowanie  w  ramach  przeznaczenia 

podstawowego  oraz  jako  tymczasowego  zagospodarowania  terenu:  zieleni  o  funkcjach 
rekreacyjnych i ochronnych, obiektów małej architektury;

3) możliwość  lokalizowania  funkcji  pod  warunkiem  zapewnienie  miejsc  postojowych  na  terenie 
własnym inwestora, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Rozdziale 4;

4) lokalizacja obiektów budowlanych i towarzyszących im urządzeń na działce zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

Rozdział 2
Ustalenia dla całego terenu

§ 6

Na  terenie  objętym  planem  obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  ochrony  i  kształtowania 
środowiska:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji  punktowych i  powierzchniowych  źródeł  ponadnormatywnej  emisji 
zanieczyszczeń powietrza;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej  działalności  nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych na granicy własności terenu;

3) nie  dopuszcza  się  do  lokalizacji  obiektów  i  urządzeń  usługowych  mogących  pogorszyć  stan 
środowiska i stwarzających uciążliwość dla mieszkańców;

4) ustala  się  dla  terenów  przylegających  do  cieków  wodnych  konieczność  zachowania  po  obu 
stronach brzegów stref o szerokości min 3,0 m umożliwiających przeprowadzenie konserwacji 
koryt;

5) wszystkie  wody  opadowe  zanieczyszczone  substancjami  chemicznymi  lub  ropopochodnymi 
muszą być oczyszczone na terenie inwestora przed odprowadzeniem ich do odbiornika;

6) należy dążyć do stosowania nieuciążliwych dla środowiska źródeł ciepła;
7) ustala się, obowiązek urządzenie parkingów o nawierzchni utwardzonej z jednoczesnym ujęciem 

wszystkich ścieków z terenu parkingu;
8) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami 

małej architektury;
9) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych.

§ 7

Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania 
środowiska kulturowego:

1) Nowoprojektowane  obiekty  powinny  skalą,  gabarytem  i  formą  architektoniczną  nawiązywać  do 
charakteru historycznej zabudowy i nie naruszać wartości kulturowych środowiska.

2) W  przypadku  wystąpienia  zabytków  i  obiektów  archeologicznych  wymagane  jest  podjęcie 
ratowniczych  badań  wykopaliskowych,  finansowanych  zgodnie  z  przepisami  szczególnymi,  za 
zezwoleniem odpowiednich służb konserwatorskich.

3) Dla stanowiska archeologicznego nr 23/98/83-29 AZP: pradziejowy ślad osadnictwa zlokalizowanego 
na  terenie  objętym  planem,  obowiązuje  wymóg  przeprowadzenia  ratowniczych  badań 
archeologicznych  wykopaliskowych.  Przed  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  na  wszelkie 
zamierzenia  inwestycyjne na terenie  i  w  bezpośrednim sąsiedztwie  stanowiska archeologicznego 
należy  uzyskać  pozwolenie  odpowiednich  służb  konserwatorskich.  Finansowanie  prac 
archeologicznych zgodnie z przepisami szczególnymi.
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Rozdział 3
Komunikacja i infrastruktura techniczna

§ 8

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji i sposobu kształtowania układu komunikacyjnego

1. Ustala się, że ulica oznaczona na rysunku planu symbolem KD-L jest publiczną drogą powiatową 
nr 1949D.

2. Ustala się, że dla obsługi nowych obiektów na terenie oznaczonym symbolem UK, z zastrzeżeniem 
ustaleń zawartych w Rozdziale 4, minimalna liczba miejsc postojowych wynosi 1 miejsce na każde 40 
m2 powierzchni użytkowej usług (kultury, oświaty, handlu, gastronomii).

3. Dla projektowanych usług należy przygotować odpowiadającą potrzebom liczbę miejsc postojowych 
dla rowerów.

§ 9
Ustalenia w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury technicznej

1. Ustala się ogólne zasady uzbrajania terenów w infrastrukturę techniczną:
1) sieci  uzbrojenia  technicznego  terenu  należy  prowadzić  w  obrębie  linii  rozgraniczających  ulic 

(wymagana jest zgoda zarządzającego ulicą);
2) odstępstwa od zasady,  o której  mowa w pkt.  1 dopuszcza się wyłącznie wtedy,  gdy nie ma 

technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
3) ustala  się  przebudowę  sieci  uzbrojenia  terenu  kolidującej  z  planowanym  zainwestowaniem, 

w uzgodnieniu z właścicielem sieci;
4) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energie elektryczną, 

odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych 
w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

2. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) dostawę wody z istniejącej sieci wodociągowej;
2) przebudowę bądź modernizację wyeksploatowanych przewodów wodociągowych.

3. Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych oraz odprowadzania wód 
opadowych ustala się:
1) ustala  się  odprowadzenie  ścieków  bytowych  do  indywidualnych  lub  grupowych  szczelnych 

zbiorników  bezodpływowych  (perspektywicznie  z  możliwością  odprowadzenia  ścieków  do 
kanalizacji sanitarnej) i zorganizowany wywóz ścieków do najbliższej oczyszczalni;

2) dopuszcza się budowę indywidualnych systemów oczyszczania - biooczyszczalnie indywidualne;
3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się wyposażenie w kanalizację deszczową 

utwardzonych ulic i placów i odprowadzenie wód opadowych poprzez separatory do istniejących 
rowów.

4. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) bezprzewodowe zaopatrzenie w gaz do czasu budowy sieci gazowej;
2) docelowo zakłada się budowę sieci gazowej średniego ciśnienia.

5. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) skablowanie  lub  przełożenie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  średnich  napięć 

kolidujących z projektowaną zabudową;
2) do czasu skablowania obiekty muszą być lokalizowane poza strefą zbliżenia (nie mniejszą niż 

połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu - średnio ~ 5 m) 
do  słupów  istniejącej  linii  napowietrznej  SN  L-250  20kV  i  nowoprojektowanych  zgodnie 
z przepisami szczególnymi;
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3) projektowane  i  modernizowane  linie  elektroenergetyczne  należy  prowadzić  wzdłuż  układów 
komunikacyjnych,  dopuszcza  się  inny  sposób  prowadzenia  tych  linii  po  uzyskaniu  zgody 
zarządcy linii i właściciela działek, przez które linie będą prowadzone;

4) zasilanie  projektowanego  zainwestowania  w  energię  elektryczną  z  istniejących  sieci 
elektroenergetycznych,  stacji  transformatorowych  lub  z  projektowanych  sieci  i  stacji 
w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

6. Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) indywidualne zaopatrzenie w ciepło  wykorzystujące: ogrzewanie energią elektryczną, paliwami 

płynnymi (olej lekki), paliwami stałymi (węgiel, koks, itp.), źródła energii odnawialnej;
2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń 

spełniających wymogi ochrony środowiska.

7. Na terenie objętym planem w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:
1) rozbudowę istniejącej telekomunikacyjnej sieci abonenckiej;
2) zakazuje się lokalizacji wież telekomunikacyjnych.

8. Na terenie objętym planem w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) na obszarze objętym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady 

określone w odrębnych przepisach szczegółowych i gminnych;
2) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja punktów gromadzenia i odbioru odpadów.

Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe

§ 10

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) usługi sakralne, w tym kościół parafii rzymskokatolickiej wraz z plebanią,
b) oświata,
c) kultura;

2) uzupełniające:
a) usługi handlu,
b) gastronomia,
c) wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca parkingowe, place manewrowe, niezbędne urządzenia 

infrastruktury,
d) zieleń urządzona i izolacyjna.

2. Na terenie,  o  którym mowa w ust.  1,  obowiązują  następujące ustalenia  dotyczące kształtowania 
zabudowy: 
1) nieprzekraczalna  linia  zabudowy  jak  na  rysunku  planu,  w  odległości:  8  m  od  zachodniej 

i wschodniej  granicy opracowania planu oraz linii  rozgraniczającej ulicy oznaczonej  symbolem 
KD-L, 10 m od północnej granicy opracowania planu;

2) maksymalna wysokość nowo projektowanej zabudowy nie może być większa niż 20 metrów;
3) dopuszcza się wykreowanie dominanty – wieży od strony terenu KD-L do wysokości 25 m;
4) obowiązek stosowania dachów spadzistych o symetrycznych połaciach krytych dachówką lub 

materiałem dachówko-podobnym;
5) ustala się wskaźnik zabudowy terenu o maksymalnej wartości 0,30;
6) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji magazynowej i przemysłowej;
7) wyklucza się możliwość stosowania ogrodzeń betonowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu:
1) obowiązek wyeksponowania stref wejściowych do obiektu poprzez staranne urządzenie posadzki 

i elementów małej architektury oraz odpowiednie oświetlenie;
2) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników 

stałych i przebywających czasowo;
3) obowiązek  przeznaczenia  co  najmniej  30%  powierzchni  terenu  na  zieleń  -  powierzchnię 

biologicznie czynną;
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4) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych;
5) dopuszcza się wprowadzenie czasowego zainwestowania związanego z imprezami kościelnymi.

4. Na  terenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z ulicy KD-L.

§ 11

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  KD-L  ustala się przeznaczenie: ulica klasy 
lokalnej (droga powiatowa nr 1949D).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min 12 m;
2) szerokość jezdni zgodna z przepisami szczególnymi;
3) chodnik,  miejsca parkingowe, oświetlenie,  zieleń i  ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb 

i lokalnych uwarunkowań;
4) dopuszcza się możliwość lokalizowania przystanków autobusowych i postojów taksówek.

3. Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

Rozdział 5
Ustalenia końcowe

§ 12

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12 i art. 36 ust 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wielkość stawki procentowej, na 1 %.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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