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UCHWAŁA RADY GMINY ŻÓRAWINA 

z dnia 7 kwietnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 części wsi Suchy Dw2r 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. t. Nr 1s2 z 2001 r., 
poz. 1591, z pó1niejszymi zmianamiź, art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. t. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z pó1niejszymi zmianamiź, w związku 
z uchwałą Rady Gminy Rórawina nr VII/31/200s r. z dnia 17 listopada 
200s r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi Suchy Dwór oraz po stwierdzeniu 
zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rórawina” przyjętym uchwałą nr XVII/109/2005 Rady 
Gminy Rórawina z dnia 27 pa1dziernika 2005 r. Rada Gminy Rórawina 
uchwala, co następuje:
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ą 1 

1. tchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Suchy Dwór, zwany da-
lej planem.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali
1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1ź Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

wniesionych do projektu planu stanowiące za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

2ź Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

R o z d z i a ł   I 

ą 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w granicach obrębu
geodezyjnego wsi Suchy Dwór, którego granice
stanowią ulice: Lisia, Kobierzycka, Agrestowa i Dę-
bowa oraz rów melioracyjny (dz. 136wź.

2. Granice obszaru objętego planem określono na ry-
sunku planu skali 1:2000 stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

ą 3 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące
oznaczenia graficzne rysunku planu:
1ź Granice obszaru objętego planem.
2ź Linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu (funkcjachź lub różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniami określają-
cymi podstawowe przeznaczenie terenów. 

3ź Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
sź Granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 

strefy „OW” obserwacji archeologicznych. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu nie

stanowią obowiązujących ustaleń planu, mają zna-
czenie informacyjne.

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniejszej
uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji
ustaleń planu.

ą s 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
oznaczony symbolem określającym przeznaczenie
podstawowe.

2. Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

3. Przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podsta-
wowej – należy przez to rozumieć takie przezna-
czenie lub funkcję, która przeważa na danym te-
renie wydzielonym liniami rozgraniczającymi.

s. Przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji dopusz-
czalnej – należy przez to rozumieć rodzaje prze-
znaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, która
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub funkcję
podstawową, jednocześnie nie koliduje z nią lub
nie wyklucza możliwości zagospodarowania tere-
nu w sposób określony przeznaczeniem podsta-
wowym.

5. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozu-
mieć linie rozdzielające tereny o różnym przezna-
czeniu (funkcjiź lub różnych zasadach zagospoda-
rowania.

6. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy
przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczal-
ne zbliżenie ściany frontowej obiektu kubaturo-
wego do wskazanej linii rozgraniczającej danego
terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, zada-
szenia wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez
podpiwniczenia, schody i okapy; na terenach, dla
których nie zostały określone linie zabudowy nale-
ży stosować ogólne zasady lokalizacji obiektów
określone w przepisach odrębnych.

7. Istniejąca zwarta zabudowa – zabudowa kubatu-
rowa istniejąca w dniu wejścia w życie planu,
usytuowana bezpośrednio na granicy działki lub
w odległościach mniejszych niż wynikają z obo-
wiązujących przepisów szczególnych, obejmująca
co najmniej 2 sąsiadujące działki.

8. Infrastrukturze technicznej – należy przez to ro-
zumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń
liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu
w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opado-
wych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz
i ciepło, telekomunikacji.

9. Zagospodarowaniu tymczasowym – należy przez
to rozumieć sposoby zagospodarowania terenu do
czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji podsta-
wowej lub dopuszczalnej, określonej w planie.

10. Urządzeniach towarzyszących – należy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospo-
darcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę,
oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub
ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną
rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu
podstawowym lub dopuszczalnym.

R o z d z i a ł   II 

Ustalenia og2lne 

ą 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1. tstala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej,

w której obowiązują następujące wymogi:
1ź Należy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, 
kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz kom-
pozycję zieleni. 

2ź Obiekty o walorach zabytkowych należy pod-
dać restauracji i modernizacji technicznej z do-
stosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji 
do wartości obiektu. 

3ź Przy rozbudowach, przebudowach i remontach 
obiektów położonych w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej wymagane jest dostosowanie 
do walorów architektonicznych otoczenia 
i walorów krajobrazowych wsi; należy stoso-
wać materiały elewacyjne zgodne z lokalną, hi-
storyczną tradycją budowlaną; należy zacho-
wywać starodrzew i dążyć do uzupełnienia alei 
drzew wzdłuż dróg. 
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sź Nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kom-
pozycji historycznej i współczesnej oraz nawią-
zywać formami współczesnymi do lokalnej tra-
dycji architektonicznej, nie może ona domino-
wać nad zabudową historyczną, pokrycia da-
chów dachówką ceramiczną lub cementową. 

5ź Nowa zabudowa winna nawiązywać do lokal-
nej tradycji architektonicznej w zakresie użyte-
go materiału elewacyjnego, pokrycie dachowe 
w kolorze ceglastym. 

6ź tstala się obowiązek uzgodnienia z Dolnoślą-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
we Wrocławiu lokalizacji, formy oraz wielkości 
reklam wielkogabarytowych związanych 
z funkcją realizowaną w granicach terenu. 

7ź Formą, materiałem i wysokością ogrodzeń na-
leży nawiązać do istniejących historycznych 
ogrodzeń na terenie miejscowości Suchy 
Dwór. 

8ź Należy usunąć obiekty dysharmonizujące, 
w tym błędne nasadzenia zieleni zniekształca-
jące historyczne założenia. 

9ź Należy preferować inwestycje stanowiące roz-
szerzenie lub uzupełnienie już istniejących form 
zainwestowania terenu, przy założeniu mak-
symalnego zachowania i utrwalenia istnieją-
cych już relacji oraz pod warunkiem, iż nie ko-
lidują one z historycznym charakterem obiektu. 

10ź Wszelkie działania inwestycyjne wymagające 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właści-
wemu organowi administracji architektoniczno- 
-budowlanej oraz projekty podziałów geodezyj-
nych w obrębie tej strefy należy uzgadniać
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.

2. Dla zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych na
obszarze strefy „OW” obserwacji archeologicznych
ustala się następujące wymogi konserwatorskie:
1ź Przed uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie

prac ziemnych należy uzyskać wytyczne Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków co do konieczności prowadzenia prac ziem-
nych za pozwoleniem konserwatorskim. W za-
kresie określonym w tych wytycznych, w uza-
sadnionych przypadkach należy uzyskać pozwo-
lenie na prowadzenie prac archeologicznych. Po-
zwolenie to należy uzyskać przed wydaniem po-
zwolenia na budowę lub, dla robót niewymaga-
jących pozwolenia na budowę, przed realizacją 
inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłosze-
nia wykonywanych robót budowlanych. 

2ź Nadzór archeologiczny i ratownicze badania ar-
cheologiczne, prowadzone przez uprawnionego 
archeologa, odbywają się na koszt inwestora. 

3. Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych
w granicach obszaru objętego planem, poza grani-
cami strefy „OW” obserwacji archeologicznych
ustala się następujące wymogi konserwatorskie
w zakresie ochrony archeologicznej:
1ź Inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia 
i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wy-
przedzeniem. 

2ź W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowni-
czych badań wykopaliskowych za zezwoleniem 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. 

ą 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system2w 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Komunikacja:
1ź Do czasu realizacji projektowanych odcinków

dróg publicznych dopuszcza się dotychczasowy 
sposób zagospodarowania terenów, bez możli-
wości wprowadzania obiektów budowlanych 
uniemożliwiających docelową realizację ustaleń 
planu. 

2ź Dopuszcza się etapowanie budowy projektowa-
nych odcinków dróg oraz modernizacji lub roz-
budowy dróg istniejących, w zakresie ich para-
metrów i realizacji poszczególnych odcinków. 

3ź W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopusz-
cza się prowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na 
warunkach określonych w przepisach odręb-
nych. 

sź Realizacja nowych oraz przebudowa istniejących 
włączeń komunikacyjnych z terenów przezna-
czonych pod zabudowę wymaga uzgodnienia 
z zarządcą drogi. 

5ź Jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy 
z drogami o różnych klasach funkcjonalnych – 
włączenie komunikacyjne należy wykonywać z 
drogi o niższej klasie funkcjonalnej, chyba że in-
ne rozwiązanie zostanie uzgodnione z zarządcą 
drogi. 

6ź tstala się obowiązek dostosowania chodników 
i przejść dla pieszych do wymagań osób niepeł-
nosprawnych, zgodnie z warunkami określonymi 
w przepisach szczególnych. 

7ź Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi. 

8ź tstala się obowiązek zapewnienia w granicach 
poszczególnych terenów odpowiedniej liczby 
miejsc postojowych, lecz nie mniej niż: 
aź 2 stanowiska postojowe na 1 mieszkanie 

w zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej (te-
reny MN, MNXUź – warunek ten uznaje się za 
spełniony w przypadku lokalizacji na terenie 
działki garażu (wolno stojącego lub wbudo-
wanegoź. 

bź 1 stanowisko na 25 m2 powierzchni użytko-
wej funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 
2 stanowiska – w przypadku lokalizacji funk-
cji usługowych jako towarzyszących funkcji 
podstawowej (RMXMN, MN, MNXUź. 

9ź Warunki dotyczące zapewnieni minimalnej liczby 
miejsc postojowych uznaje się za spełnione, je-
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żeli w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, w li-
niach rozgraniczających ulic publicznych, istnieje 
możliwość wyznaczenia odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych lub istnieją możliwości par-
kowania zgodnie z wymaganiami przepisów od-
rębnych (w szczególności przepisów o ruchu 
drogowymź. 

2. Infrastruktura techniczna – zasady og2lne: 
1ź Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających dróg  
i ulic po uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na 
warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych. 

2ź Dopuszcza się możliwość realizacji sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej na terenach wła-
snych inwestorów. 

3. Zaopatrzenie w wodę: 
1ź Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodocią-

gowej wsi Suchy Dwór. 
2ź Przyłącza wodociągowe wpięte do rozdzielczej sieci 

wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi i na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. 

s. Kanalizacja sanitarna: 
1ź Docelowo odprowadzenie ścieków bytowych 

systemem kanalizacji sanitarnej do komunalnej 
oczyszczalni ścieków w Rórawinie. 

2ź Jako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się 
włączenie wsi Suchy Dwór do systemu kanali-
zacyjnego miasta Wrocławia przez tereny gmin 
Kobierzyce (Wysokaź i Rwięta Katarzyna (Rado-
mierzyce, Biestrzykówź lub do oczyszczalni ście-
ków zlokalizowanej na terenie wsi Mędłów. 

3ź Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się stosowanie w nowo realizowanej zabu-
dowie bezodpływowych zbiorników na nieczy-
stości płynne (szambź oraz indywidualnych sys-
temów oczyszczania ścieków pod warunkiem 
spełnienia wymagań przepisów odrębnych. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1ź Odprowadzenie wód opadowych z dróg (na-

wierzchni utwardzonychź kanalizacją deszczową. 
2ź Odprowadzenie wód opadowych z połaci da-

chowych i nawierzchni utwardzonych w grani-
cach poszczególnych działek powierzchniowo,  
z zastosowaniem studni chłonnych lub zbiorni-
ków retencyjno-odparowujących na terenie wła-
snym inwestora lub do kanalizacji deszczowej. 

3ź Tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi należy utwardzić i skanalizować, za-
nieczyszczenia winny być zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do 
kanalizacji deszczowej. 

sź tstala się zakaz odprowadzania wód opadowych 
do rowów odwadniających drogi publiczne. 

6. Elektroenergetyka: 
1ź Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną kablo-

wą siecią niskiego napięcia. 
2ź Zaleca się docelowo kablowanie napowietrznych 

odcinków sieci elektroenergetycznej przebiega-
jących przez tereny przeznaczone na cele inwe-
stycyjne. 

3ź Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji 
transformatorowych sytuowanych na terenach 
własnych inwestorów. 

7. Zaopatrzenie w gaz: 
1ź Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 

przyłączanie obiektów na zasadach określo-
nych w Prawie Pnergetycznym, po spełnieniu 
warunków technicznych i ekonomicznych przy-
łączenia. 

2ź Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić w 
liniach rozgraniczających dróg (w chodnikach, 
poboczach i pasach zieleniź zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

3ź Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokali-
zacja zbiorników i związanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

8. Zaopatrzenie w ciepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych 1ródeł zaopatrze-
nia w ciepło z wykorzystaniem paliw niepowodu-
jących ponadnormatywnego zanieczyszczenia 
powietrza. 

9. Telekomunikacja: 
1ź Kablową siecią telekomunikacyjną, podłączenia 

nowych abonentów z lokalnej sieci rozdziel-
czej. 

2ź Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający  
z kolejności rozbudowy obszarów planowanej 
zabudowy będzie następował staraniem i na 
koszt operatora sieci. 

10. Usuwanie odpad2w komunalnych: 
Obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów 
określone w przepisach odrębnych i gminnych. 

11. Melioracje: 
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci dre-
narskiej należy natychmiast powiadomić Dolnoślą-
ski Zarząd Melioracji i trządzeń Wodnych oraz 
dokonać naprawy układu drenażowego pod nad-
zorem specjalisty ds. melioracji. 

ą 7 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania teren2w 

Dopuszcza się jako zagospodarowanie tymczasowe 
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, 
bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów bu-
dowlanych uniemożliwiających docelową realizację 
ustaleń planu. 

R o z d z i a ł   III 

Ustalenia szczeg2łowe 

ą 8 

RMXMN – przeznaczenie podstawowe – teren zabu-
dowy zagrodowej alternatywnie zabudowy mieszka-
niowa jednorodzinnej, z urządzeniami i zagospodaro-
waniem towarzyszącym. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1ź Dopuszcza się lokalizację usług z wyłączeniem 
handlu hurtowego materiałami masowymi i bu-
dowlanymi. 

2ź Powierzchnia użytkowa usług towarzyszących 
nie może przekroczyć 100 m2 dla każdej z wy-
dzielonych działek. Obowiązuje zapewnienie we 
własnym zakresie przez właściciela lub władają-
cego terenem wymaganych standardów za-
mieszkiwania na działkach sąsiednich (zachowa-
nie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, 
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emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu 
itp.ź w przypadku, gdy wprowadza on na swo-
ją działkę działalność usługową. 

3ź Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
1ź tstala się obowiązek stosowania dachów stro-

mych o symetrycznym układzie połaci dacho-
wych; kąt nachylenia połaci dachowej 350–s50 
(nie dotyczy lukarnź, pokrycie dachówką cera-
miczną, cementową lub tzw. blachodachówką, 
pokrycia w odcieniach koloru ceglastego, mato-
we. 

2ź Wysokość zabudowy nie może przekroczyć  
2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
użytkoweź, lecz nie więcej niż 10 m od poziomu 
terenu do kalenicy. 

3ź tstala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przeka1niko-
wymi telekomunikacji. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1ź tstala się zakaz lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów hodowlanych przekraczających ob-
sadę s0 Dużych Jednostek Przeliczeniowych 
(DJPź oraz towarzyszących usług stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, 
zdrowia i życia ludzi, trwałego składowania su-
rowców i materiałów masowych na otwartym 
powietrzu oraz lokalizowania obiektów i urzą-
dzeń związanych ze składowaniem, gospodar-
czym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i su-
rowców wtórnych; warunek ten nie dotyczy 
składowania odpadów (np. opakowań itp.ź zwią-
zanych z prowadzoną w granicach terenu dzia-
łalnością. 

2ź tstala się zakaz odprowadzania nieczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych, pod-
ziemnych i do gruntu. 

s. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytk2w oraz 
d2br kultury wsp2łczesnej: 
Teren położony jest w granicach strefy „OW” ob-
serwacji archeologicznych obowiązują ustalenia ą 5 
ust. 2. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1ź tstala się nieprzekraczalne linie zabudowy w od-

ległości 6 m od linii rozgraniczających terenów 
publicznych (dróg, ulicź, zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu. 

2ź Wśród istniejącej zwartej zabudowy dopuszcza 
się: 
aź Nawiązanie do linii zabudowy od strony drogi 

publicznej wyznaczonej przez istniejące, są-
siadujące budynki, wymagane jest uzgodnie-
nie lokalizacji obiektu z zarządcą drogi. 

bź Lokalizację budynków gospodarczych na gra-
nicy działki z zachowaniem warunków wyni-
kających z przepisów odrębnych, w szcze-
gólności w zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej. 

3ź Dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingiź maksymalnie do 50% po-
wierzchni działek lub terenów, pozostałą część 

działki lub terenu należy zagospodarować ziele-
nią – warunek ten nie dotyczy zwartej zabudo-
wy istniejącej w dniu wejścia w życie planu, 
niespełniającej powyższego kryterium. 

6. Szczeg2łowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: 
1ź Dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 

geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania na-
stępujących minimalnych powierzchni samo-
dzielnych działek przeznaczonych pod: 
aź Zabudowę zagrodową (RMź = 3000 m2 
bź Zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną 

(MNź: 
– Wolno stojącą = 900 m2 
– Bli1niaczą = s50 m2. 

2ź W przypadku podziału działki na 2 działki budowla-
ne do działki wydzielonej w drugiej linii zabudowy 
należy wydzielić dojazd pieszo-jezdny o szerokości 
min. 5 m. (w liniach podziału geodezyjnegoź, 

3ź Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne nie-
publiczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny 
spełniać warunki określone w obowiązujących 
przepisach szczególnych, w tym w przepisach  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

ą 9 

01 – 05 MN – przeznaczenie podstawowe – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z urządze-
niami towarzyszącymi 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1ź tsługi nieuciążliwe nieprzekraczające 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; 
usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych 
pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w po-
mieszczeniach dobudowanych lub w obiektach 
wolno stojących. 

2ź Otwarty zbiornik wodny (Wsź znajdujący się  
w granicach terenu 03 MN o charakterze rekre-
acyjnym i ozdobnym. 

3ź Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
1ź tstala się obowiązek stosowania dachów spa-

dowych o symetrycznym układzie połaci dacho-
wych; o spadkach 350–s50. 

2ź Pokrycie dachów na terenach 01, 02, 04 i 05 MN 
dachówką ceramiczną, cementową lub tzw. bla-
chodachówką, pokrycia w odcieniach koloru ce-
glastego, matową. 

3ź Pokrycie dachów na terenie 03 MN dachówką 
ceramiczną lub cementową, w odcieniach koloru 
ceglastego, matową. 

sź tstala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy; 

5ź Wysokość zabudowy nie może przekroczyć  
2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
użytkoweź, lecz nie więcej niż 10 m od poziomu 
terenu do kalenicy. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1ź tstala się zakaz prowadzenia działalności handlu 

komisowego pojazdami mechanicznymi, usług 
naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym 
blacharstwa, lakiernictwa usług wulkanizacyj-
nychź, przetwórstwa drewna (tartaki, stolarnieź, 
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trwałego składowania surowców i materiałów 
masowych oraz lokalizowania obiektów i urzą-
dzeń związanych ze składowaniem, gospodar-
czym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i su-
rowców wtórnych; warunek ten nie dotyczy 
czasowego składowania odpadów (np. opako-
wań itp.ź związanych z prowadzoną w granicach 
terenu działalnością. 

2ź Działalność usługowa nie może powodować po-
nadnormatywnych obciążeń środowiska uciążli-
wościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji za-
nieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczysz-
czenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego poza 
granicami terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

3ź tstala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przeka1niko-
wymi telekomunikacji. 

s. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytk2w oraz 
d2br kultury wsp2łczesnej: 
1ź W granicach terenu położonego w strefie „B” 

ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia 
ą 5 ust. 1. 

2ź Na terenach znajdujących się w granicach strefy 
„OW” obserwacji archeologicznych obowiązują 
ustalenia ą 5 ust. 2. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1ź tstala się nieprzekraczalne linie zabudowy w od-

ległości 6 m od linii rozgraniczających terenów 
publicznych (dróg, ulicź, zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu. 

2ź Dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasyź maksymalnie do s0% po-
wierzchni działek lub terenów, pozostałą część 
działki lub terenu należy zagospodarować ziele-
nią – warunek ten nie dotyczy zwartej zabudo-
wy istniejącej w dniu wejścia w życie planu, 
niespełniającej powyższego kryterium 

6. Szczeg2łowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: 
1ź Oznaczone na rysunku planu proponowane po-

działy geodezyjne nie są obowiązujące. 
2ź Oznaczone na rysunku planu orientacyjne linie 

rozgraniczające dróg wewnętrznych KDW  nie są 
obowiązujące – wskazują jedynie sugerowane 
rozwiązanie w przypadku wtórnych podziałów 
działek znajdujących się w granicach terenu  
04 MN; dopuszcza się inny przebieg dróg we-
wnętrznych wyznaczony za zgodą właścicieli te-
renów, na warunkach określonych w ą 9  
ust. 6 pkt 6 i 7. 

3ź Dopuszcza się wydzielanie na terenach MN nie-
zbędnych działek na cele infrastruktury tech-
nicznej związanej z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną, np. stacji transformatorowej,  
w uzgodnieniu z właścicielami terenów oraz z 
zarządcami lub operatorami sieci. 

sź Dopuszcza się podział terenów na działki budow-
lane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z zastrzeżeniem zachowania na-
stępujących minimalnych parametrów:  
aź Powierzchnia działki wyniesie nie mniej niż: 

– W zabudowie wolno stojącej = 900 m2 
– W zabudowie bli1niaczej = s50 m2 

bź Szerokość działki mierzona w linii zabudowy 
wyniesie nie mniej niż: 
– W zabudowie wolno stojącej = 20 m 
– W zabudowie bli1niaczej = 12 m 

5ź W przypadku podziału działki na 2 działki bu-
dowlane do działki wydzielonej w drugiej linii za-
budowy należy wydzielić dojazd pieszo-jezdny o 
szerokości min. 5 m (w liniach podziału geode-
zyjnegoź. 

6ź W przypadku podziału działki na więcej niż  
 działki budowlane do działek  wydzielonych  
w głębi terenu należy wydzielić wewnętrzną 
drogę dojazdową KDW; droga ta stanowić bę-
dzie drogę wewnętrzną wykonaną i utrzymywa-
ną przez właściciela lub współwłaścicieli terenu, 
możliwość i warunki włączenia drogi wewnętrz-
nej do drogi publicznej wymagają uzgodnienia  
z zarządcą drogi publicznej. 

7ź Dla dróg wewnętrznych KDW wytyczanych na 
zasadach określonych w ą 9 ust. 6 należy przy-
jąć następujące parametry: 
aź Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 
bź Szerokość jezdni utwardzonej – minimum  

s,0 m. 
cź Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 

drogi KDW winny spełniać warunki określone 
w obowiązujących przepisach szczególnych, 
w tym w przepisach w zakresie zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego. 

ą 10 

01, 02 MNXU – przeznaczenie podstawowe – teren 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
1ź tstala się obowiązek stosowania dachów spa-

dowych o symetrycznym układzie połaci dacho-
wych; o spadkach 350–s50,  

2ź Pokrycie dachów na terenie 01 MNXU dachówką 
ceramiczną, cementową lub tzw. blachoda-
chówką, w odcieniach koloru ceglastego, ma-
tową. 

3ź Pokrycie dachów na terenie 02 MNXU dachówką 
ceramiczną lub cementową, matową. 

sź tstala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy. 

5ź W wolno stojących budynkach usługowych, 
rzemieślniczych lub produkcyjnych dopuszcza 
się stosowanie dachów spadowych o syme-
trycznym układzie połaci dachowych; o spad-
kach 300–s00, pokrycie dachów dachówką ce-
ramiczną lub cementową, matową. 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1ź tstala się zakaz trwałego składowania surow-

ców i materiałów masowych oraz lokalizowania 
obiektów i urządzeń związanych ze składowa-
niem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją 
odpadów i surowców wtórnych; warunek ten 
nie dotyczy czasowego składowania odpadów 
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(np. opakowań itp.ź związanych z prowadzoną 
w granicach terenu działalnością. 

2ź Działalność usługowa nie może powodować po-
nadnormatywnych obciążeń środowiska uciążli-
wościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji za-
nieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczysz-
czenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego poza 
granicami terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

3ź tstala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przeka1niko-
wymi telekomunikacji. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytk2w oraz 
d2br kultury wsp2łczesnej: 
1ź Teren 02 MNXU znajduje się w całości w granicy 

strefy „B” ochrony konserwatorskiej – w ozna-
czonej na rysunku planu granicy tej strefy obo-
wiązują ustalenia ą 5 ust. 1. 

2ź Tereny 01 i 02 MNXU znajdują się w całości  
w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicz-
nych – obowiązują ustalenia ą 5 ust. 2. 

s. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1ź tstala się nieprzekraczalne linie zabudowy  

w odległości 6 m od linii rozgraniczających tere-
nów publicznych (dróg, ulicź, zgodnie z oznacze-
niami na rysunku planu. 

2ź Wysokość zabudowy nie może przekroczyć  
10 m licząc od poziomu terenu do kalenicy. 

3ź Dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasyź maksymalnie do 80% 
powierzchni działek lub terenów, pozostałą 
część działki lub terenu należy zagospodarować 
zielenią. 

5. Szczeg2łowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: 
1ź  Dopuszcza się wydzielanie na terenach MNXU 

niezbędnych działek na cele infrastruktury tech-
nicznej związanej z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną lub usługową np. stacji transfor-
matorowej, w uzgodnieniu z właścicielami tere-
nów oraz z zarządcami lub operatorami sieci. 

2ź  Dopuszcza się podział terenu na 2 działki bu-
dowlane. 

ą 11 

01, 02 UXP – przeznaczenie podstawowe –teren za-
budowy usługowo-produkcyjnej, z urządzeniami towa-
rzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1ź Towarzysząca funkcja mieszkaniowa właściciela 
lub osób dozorujących. 

2ź Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
1ź Na terenie 01 UXP dopuszcza się stosowanie da-

chów płaskich lub spadowych o spadkach połaci 
dachowych do s50; pokrycie dachów spado-
wych dachówką ceramiczną, cementową, tzw. 
blachodachówką w odcieniach koloru ceglaste-
go, matową. 

2ź Na terenie 02 UXP ustala się obowiązek stoso-
wania dachów spadowych o symetrycznym 

układzie połaci dachowych; o spadkach 350– 
–s50, pokrycie dachów dachówką ceramiczną 
lub cementową, w odcieniach koloru ceglastego, 
matową. 

3ź tstala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy. 

sź Wysokość zabudowy nie może przekroczyć  
2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 
10 m od poziomu terenu do kalenicy. 

5ź tstala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przeka1niko-
wymi telekomunikacji. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1ź Dopuszcza się czasowe składowanie odpadów 

(np. opakowań itp.ź związanych z prowadzoną 
w granicach terenu działalnością  

2ź tstala się zakaz składowania na otwartej prze-
strzeni materiałów sypkich i pylących, składo-
wania i magazynowania paliw i substancji ła-
twopalnych. 

3ź Działalność usługowa lub produkcyjna nie może 
powodować ponadnormatywnych obciążeń śro-
dowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wi-
bracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektromagne-
tycznego poza granicami terenu, do którego in-
westor posiada tytuł prawny. 

s. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytk2w oraz 
d2br kultury wsp2łczesnej: 
1ź Teren 02 UXP znajduje się w granicy strefy „B” 

ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustale-
nia ą 5 ust. 1. 

2ź Tereny 01 i 02 UXP znajdują się w granicy strefy 
„OW” obserwacji archeologicznych – obowiązu-
ją ustalenia ą 5 ust. 2. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1ź tstala się nieprzekraczalne linie zabudowy w od-

ległości 6 m od linii rozgraniczających terenów 
publicznych (dróg, ulicź, zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu. 

2ź Dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów 
usytuowanych w odległości mniejszej niż okre-
ślona w pkt 1. 

ą 12 

U – przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
usługowej, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1ź Działalność produkcyjna, nieuciążliwa, o charak-
terze montowania produktów z podzespołów. 

2ź  Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go: 
1ź tstala się obowiązek stosowania dachów spa-

dowych o symetrycznym układzie połaci dacho-
wych; o spadkach 300 – s50, pokrycie dachów 
dachówką ceramiczną lub tzw. blachodachówką 
w odcieniach koloru ceglastego, matową. 

2ź tstala się zakaz stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy. 

3ź Wysokość zabudowy nie większa niż 10 m li-
cząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy. 
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1ź Dopuszcza się czasowe składowanie odpadów 

(np. opakowań itp.ź związanych z prowadzoną 
w granicach terenu działalnością  

2ź Działalność usługowa lub produkcyjna nie może 
powodować ponadnormatywnych obciążeń śro-
dowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wi-
bracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektromagne-
tycznego poza granicami terenu, do którego in-
westor posiada tytuł prawny. 

3ź tstala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przeka1niko-
wymi telekomunikacji. 

s. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytk2w oraz 
d2br kultury wsp2łczesnej: 
Teren położony jest w konserwatorskiej strefie 
„OW” obserwacji archeologicznych – obowiązują 
ustalenia ą 5 ust. 2. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
tstala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odle-
głości 6 m od linii rozgraniczających terenów pu-
blicznych (dróg, ulicź, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu. 

ą 13 

01 – 04 KDD 1X2 – przeznaczenie podstawowe – 
uliceXdrogi publiczne klasy dojazdowej, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1ź Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej re-
alizowane wyłącznie za zgodą zarządcy drogi  
i zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, 
zieleń urządzona. 

2ź Rowy melioracyjne (w liniach rozgraniczających 
drógź. 

3ź Dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokaliza-
cję urządzeń pomiarowo-kontrolnych związanych 
z podziemną infrastrukturą techniczną przy li-
niach rozgraniczających ulicy lub na terenie to-
warzyszącej zieleni urządzonej – lokalizacja tych 
urządzeń nie może powodować ograniczenia wi-
doczności, powodować zagrożenia ruchu oraz 
utrudniać pieszym poruszanie się po chodnikach. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go oraz wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1ź tstala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.ź. 

2ź tstala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1ź Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m  

z lokalnymi poszerzeniami; dla dróg 03 i 04  
KDD 1X2 na rysunku planu ustalono zakres nie-
zbędnych poszerzeń w celu osiągnięcia docelo-
wych parametrów drogi (liczonych wraz z tere-

nami położonymi poza granicami obszaru objęte-
go planemź. 

2ź Szerokość jezdni – minimum s,5 m. 
3ź Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki. 

ą 1s 

KDW – przeznaczenie podstawowe – wewnętrzna 
droga dojazdowa. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1ź Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej re-
alizowane wyłącznie za zgodą właściciela lub 
współwłaścicieli terenu i zgodnie w wymaga-
niami przepisów odrębnych, zieleń urządzona. 

2ź W przypadku odstąpienia od wydzielenia we-
wnętrznej drogi dojazdowej KDW dopuszcza się 
włączenie terenu do sąsiadującej zabudowy 
mieszkaniowej MN i RMXMN. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1ź Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 
2ź Minimalna szerokość nawierzchni utwardzonej 

= 3,5 m. 

ą 15 

W granicach obszaru objętego planem nie występują: 
obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruk-
tury technicznej, obszary wymagające przekształceń 
lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w art. 10  
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. t.  
Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z pó1niejszymi zmianamiź, 
tereny służące organizacji imprez masowych oraz gra-
nice pomników zagłady wraz ze strefami ochronnymi, 
określone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów za-
głady (Dz. t. Nr s1 z 1999 r., poz. s12, z pó1niej-
szymi zmianamiź. 

R o z d z i a ł   IV 

Ustalenia końcowe 

ą 16 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. s ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym usta-
la się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty 
od wzrostu wartości nieruchomości – w wysokości 
20%. 

ą 17 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Rórawina. 

ą 18 

tchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku trzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZWCZ 
RADZ GMINZ 
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Dziennik trzędowy 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Ż2rawina z dnia 7 kwietnia 2006 r. 
(poz. 1798) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części wsi Suchy Dw2r podczas wyłożenia do publicznego wglądu 

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego 
wglądu, Rada Gminy Rórawina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. t. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z pó1niejszymi zmianamiź. 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Ż2rawina z dnia 7 kwietnia 2006 r. 
(poz. 1798) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części

wsi Suchy Dw2r inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt2re należą do zadań  
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

ą 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się finansowanie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, w kwocie około 
s31 000 zł. 

ą 2 

1. tstala się, że 1ródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w ą 1 będą:
1ź Rrodki własne gminy.
2ź Rrodki pozyskane z funduszy tnii Puropejskiej.
3ź Rrodki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Rrodowiska i Gospodarki Wodnej.
sź Kredyt bankowy.
5ź Pmisja obligacji komunalnych.

2. tstala się możliwość wykorzystania innych 1ródeł finansowania niewymienionych w ust. 1,
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

ą 3 

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Rórawina. 


