
 

 

UCHWAŁA NR XVII/119/12 

RADY GMINY ŻÓRAWINA 

z dnia 31 maja 2012 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w obrębie geodezyjnym Wojkowice  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 

ust. 1, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku 

z uchwałą Rady Gminy Żórawina nr XXVII/217/09 

z dnia 30 listopada 2009 r. o przystąpieniu do sporzą-

dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w obrębie geode-

zyjnym Wojkowice oraz po stwierdzeniu zgodności ze 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Żórawina” przyjętym 

uchwałą nr XVII/109/2005 Rady Gminy Żórawina 

z dnia 27 października 2005 r., Rada Gminy Żórawina 

uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 

geodezyjnym Wojkowice, zwany dalej planem.  

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu 

w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-

ły.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące załącz-

nik nr 2 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-

pisami o finansach publicznych, stanowiące za-

łącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony w grani-

cach obrębu geodezyjnego wsi Wojkowice położony 

przy drodze wojewódzkiej nr 395, na północ od istnie-

jącej zabudowy wsi Wojkowice.  

2. Granicę obszaru objętego planem określono na 

rysunku planu skali 1:1000 stanowiącym załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. W planie nie określa się ze względu na brak 

potrzeb lub brak problematyki:  

1) granic obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziałów nieruchomości;  

2) granic obszarów rehabilitacji istniejacej zabudowy 

i infrastruktury technicznej;  

3) granic obszarów wymagające przekształceń lub 

rekultywacji;  

4) granic terenów przeznaczonych pod budowę 

obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 

ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

5) granic terenów służące organizacji imprez maso-

wych;  

6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-

nych, określone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 

1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich 

obozów zagłady.  

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-

stępujące oznaczenia graficzne rysunku planu:  

1) granice obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu (funkcjach) lub różnych zasadach zagospoda-

rowania, wraz z oznaczeniami określającymi pod-

stawowe przeznaczenie terenów;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.  
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2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 

nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, mają 

znaczenie informacyjne.  

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniej-

szej uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji 

ustaleń planu.  

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) terenie − należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem określającym prze-

znaczenie podstawowe;  

2) przepisach odrębnych − należy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-

stawowej − należy przez to rozumieć takie prze-

znaczenie lub funkcję, która przeważają tj. zaj-

mują powyżej 50 % powierzchni terenu wydzie-

lonego liniami rozgraniczającymi;  

4) przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji do-

puszczalnej − należy przez to rozumieć rodzaje 

przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, 

która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub 

funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidując 

z nią lub nie wykluczając możliwości zagospoda-

rowania terenu w sposób określony przeznacze-

niem podstawowym;  

5) liniach rozgraniczających − należy przez to ro-

zumieć linie rozdzielające tereny o różnym prze-

znaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zago-

spodarowania;  

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy − należy 

przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-

czalne zbliżenie ściany frontowej budynku do 

wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, 

okapy i gzymsy mogą pomniejszyć tę odległość 

o nie więcej niż 0,5 m, a balkony, galerie, weran-

dy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy lub 

schody zewnętrzne o nie więcej niż 1,0 m;  

7) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez 

to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy bu-

dynków na działce do powierzchni działki lub 

wydzielonego terenu przeznaczonego pod inwe-

stycję; powierzchnię zabudowy budynku wyzna-

cza rzut poziomy krawędzi budynku na po-

wierzchnię terenu mierzony po zewnętrznym ob-

rysie budynku. Do powierzchni zabudowy nie 

wlicza się powierzchni obiektów budowlanych 

ani ich części nie wystających ponad powierzch-

nię terenu oraz powierzchni elementów takich 

jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, 

daszki, markizy;  

8) drogach i ciągach pieszo-jezdnych wewnętrznych 

– należy rozumieć drogi i dojazdy nie będące 

drogami publicznymi, obsługujące teren zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej, o charakterze 

dróg osiedlowych, wydzielane przez właściciela 

i utrzymywane przez zarządzającego terenem 

zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;  

9) infrastrukturze technicznej – należy przez to ro-

zumieć ogół podziemnych i nadziemnych urzą-

dzeń liniowych i kubaturowych służących zaopa-

trzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód 

opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, 

gaz i ciepło, telekomunikacji;  

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 służeb-

ną rolę wobec funkcji określonych w przezna-

czeniu podstawowym lub dopuszczalnym.  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Nie ustala 

się szczególnych warunków zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.  

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

1. Komunikacja:  

1) obsługa terenu MN/U z drogi dojazdowej KDD 

1/2;  

2) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych 

odcinków dróg oraz modernizacji lub rozbudowy 

dróg istniejących, w zakresie ich parametrów 

i realizacji poszczególnych odcinków;  

3) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 

prowadzenie sieci infrastruktury technicznej po 

uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych;  

4) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań 

dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia 

zieleni nie mogą powodować ograniczenia wi-

doczności i pogarszać parametrów trójkątów wi-

doczności wyznaczanych zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami odrębnymi;  

5) ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej 

liczby miejsc postojowych (parkingowych) 

w ilości nie mniejszej niż:  

a) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w – 

warunek ten uznaje się za spełniony w przy-

padku lokalizacji na terenie działki garażu 

(wolno stojącego lub wbudowanego),  

b) dodatkowo co najmniej 1 stanowisko na 25 m
2
 

powierzchni użytkowej towarzyszącej funkcji 

usługowej.  

2. Infrastruktura techniczna − zasady ogólne: 

Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej oraz lokalizację urządzeń infrastruktury tech-

nicznej jako towarzyszących inwestycjom.  
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3. Zaopatrzenie w wodę:  

1) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągo-

wej wsi Wojkowice;  

2) przyłącza wodociągowe wpięte do rozdzielczej 

sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odręb-

nymi i na warunkach uzgodnionych z zarządcą sie-

ci.  

4. Kanalizacja sanitarna:  

1) docelowo odprowadzenie ścieków bytowych sys-

temem kanalizacji sanitarnej do komunalnej 

oczyszczalni ścieków w Żórawinie;  

2)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-

cza się stosowanie bezodpływowych zbiorników 

na nieczystości płynne (szamb) lub innych indywi-

dualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ście-

ków pod warunkiem spełnienia wymagań przepi-

sów odrębnych.  

5. Kanalizacja deszczowa:  

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych 

powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłon-

nych, zbiorników retencyjno-odparowujących lub 

do kanalizacji deszczowej;  

2) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia 

substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi 

należy utwardzić i skanalizować; zanieczyszczenia 

winny być zneutralizowane na terenie inwestora 

przed ich odprowadzeniem do kanalizacji desz-

czowej;  

3) ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych 

do rowów odwadniających drogi publiczne.  

6. Elektroenergetyka:  

1) zasilanie odbiorców elektroenergetyczną kablową 

siecią średniego i niskiego napięcia;  

2) dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji 

transformatorowych.  

7. Zaopatrzenie w gaz:  

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyłą-

czanie obiektów na zasadach określonych w Pra-

wie Energetycznym, po spełnieniu warunków tech-

nicznych i ekonomicznych przyłączenia;  

2) rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić w li-

niach rozgraniczających dróg (w chodnikach, po-

boczach i pasach zieleni) zgodnie z przepisami od-

rębnymi;  

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorni-

ków zaopatrzenia w gaz płynny, lokalizacja zbior-

ników i związanych z nimi instalacji zgodnie 

z wymogami przepisów odrębnych.  

8. Zaopatrzenie w ciepło: Zaopatrzenie z indywi-

dualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło niepowodują-

cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powie-

trza.  

9. Telekomunikacja:  

1) dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową lub 

radiową siecią telekomunikacyjną;  

2) rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający 

z kolejności rozbudowy obszarów planowanej za-

budowy będzie następował staraniem i na koszt 

operatora sieci.  

10. Usuwanie odpadów komunalnych: Obowią-

zują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone 

w przepisach odrębnych i gminnych.  

11. Melioracje:  

1) w przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci dre-

narskiej należy natychmiast powiadomić Dolnoślą-

ski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz 

dokonać naprawy układu drenażowego pod nadzo-

rem specjalisty ds. melioracji;  

2) przebudowa układu melioracyjnego (sieci drenar-

skiej) wymaga uzgodnienia z zarządcą urządzeń 

i rowów.  

§ 8. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i użytkowania terenów Nie ustala 

się szczególnych warunków i terminów zagospodaro-

wania, urządzania i zagospodarowania terenów.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 9. MN/U − zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 

z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno 

stojąca lub bliźniacza;  

2) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;  

3) zabudowa usługowa;  

4) składy, magazyny, hurtownie.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) zabudowa produkcyjna;  

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

3) zieleń urządzona;  

4) drogi wewnętrzne.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) ustala się obowiązek stosowania w budynkach 

mieszkalnych i mieszkalno-usługowych dachów 

spadowych o symetrycznym układzie połaci da-

chowych; o spadkach 30°−45°, pokrycie dachów 

dachówką ceramiczną lub materiałem o fakturze 

dachówkopodobnej;  

2) w budynkach usługowych, magazynowych i pro-

dukcyjnych nie ustala się wymagań w zakresie 

geometrii dachu ani rodzaju pokrycia;  

3) wysokość budynków nie może przekroczyć 12 m.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  

1) działalność realizowana w granicach obszaru obję-

tego planem nie może powodować ponadnorma-

tywnych obciążeń środowiska uciążliwościami 

w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód pod-

ziemnych i powierzchniowych, promieniowania 
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elektromagnetycznego poza granicami terenu, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny;  

2) ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu 

w granicach obszaru objętego planem wartości 

określone w obowiązujących przepisach odrębnych 

odpowiednio jak dla terenów zabudowy mieszka-

niowo-usługowej.  

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: Ustala się strefę 

ochrony zabytków archeologicznych obejmującą cały 

obszar objęty planem, w której istnieje domniemanie 

występowania reliktów archeologicznych − wszelkie 

zamierzenia inwestycyjne należy realizować na wa-

runkach określonych w przepisach odrębnych.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczających dróg, zgodnie z oznaczeniami 

na rysunku planu, w następujących odległościach:  

a) 10 m. od linii rozgraniczającej drogi wojewódz-

kiej nr 395 (KDG 1/2),  

b) 6 m. od linii rozgraniczających drogi dojazdo-

wej KDD 1/2.  

2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 

0,4;  

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie 

mniej niż 40 % powierzchni działki;  

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości:  

1) minimalna powierzchnia działek winna wynosić:  

a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:  

− wolno stojącą nie mniej niż 900 m
2
,  

− bliźniaczą nie mniej niż 400 m
2
,  

b) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową nie 

mniej niż 1500 m
2,
,  

c) pod zabudowę usługową, produkcyjną, składy 

i magazyny nie mniej niż 1000 m
2
.  

2) szerokość frontu działki mierzona w linii zabudo-

wy nie mniejsza niż:  

a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:  

− wolno stojącą nie mniej niż 20 m,  

− bliźniaczą nie mniej niż 14 m.  

b) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, usłu-

gową, produkcyjną, składy i magazyny nie 

mniej niż 20 m,  

3) kąt położenia granic wydzielanych działek w sto-

sunku do pasa drogowego w zakresie 80°−110°.  

4) niezależnie od parametrów określonych w pkt. 1−2 

dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek na 

cele infrastruktury technicznej związanej z pod-

stawową lub uzupełniająca funkcją terenu;  

5) do pojedynczych działek wydzielanych pod zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną w tzw. drugiej 

linii zabudowy należy wydzielić dojazd pieszo-

jezdny o szerokości min. 5 m w liniach podziału 

geodezyjnego;  

6) do pojedynczych działek wydzielanych pod zabu-

dowę usługową, produkcyjną, składy i magazyny 

w tzw. drugiej linii zabudowy należy wydzielić do-

jazd pieszo-jezdny o szerokości min. 8 m (w li-

niach podziału geodezyjnego);  

7) do więcej niż 2 działek wydzielanych wtórnie 

w głębi terenu MN/U należy wydzielić dojazd dro-

gą wewnętrzną o szerokości w liniach podziału 

geodezyjnego nie mniej niż 10 m.  

§ 10. KDG 1/2 – droga klasy głównej, w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 395, z urządzeniami towarzy-

szącymi  

1. Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna;  

2. Przeznaczenie dopuszczalne − sieci infrastruk-

tury technicznej realizowane wyłącznie za zgodą za-

rządcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów 

odrębnych, zieleń urządzona;  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 

itp.);  

2) lokalizacja nośników reklamowych wyłącznie za 

zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę 

drogi ;  

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 15–16 m., 

zgodnie z rysunkiem planu;  

2) przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, zalecane 

chodniki i ścieżka rowerowa.  

§ 11. KDD 1/2 – droga klasy dojazdowej, 

z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna.  

2. Przeznaczenie uzupełniające:  

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-

zowane wyłącznie za zgodą zarządcy drogi i zgod-

nie w wymaganiami przepisów odrębnych;  

2) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 

itp.);  

2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-

wych.  

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 12. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku 

z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym ustala się stawkę służące nali-
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czaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nie-

ruchomości:  

1) dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy 

układu komunikacyjnego (tereny KDG 1/2 i KDD 

1/2) − w wysokości 0,1%;  

2) dla terenu MN/U − w wysokości 30%.  

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Żórawina.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Maciej Koba 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/119/ 

/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 maja 

2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/119/ 

/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 maja 

2012 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice podczas  

wyłożenia do publicznego wglądu  

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada 

Gminy Żórawina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmiana-

mi).  

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/119/ 

/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 maja 

2012 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych  

Inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

wynikające z ustaleń planu realizowane będą ze środków Unii Europejskiej, krajowych środków publicznych, 

w tym: funduszy strukturalnych, ochrony środowiska oraz środków gminnych. Finansowanie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), przy czym 

wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy Żórawina ustala się w uchwale budżetowej.  
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