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RGP,tV.6727.149.2015

Milkowice, dn. 29 stycznia 2015r.

Lavinia XIX S.K.A.
ul. Zvtyciqzcow 28 lok.21
03-938 Warszawa

dot.: dzialek nr 1/24, 1/25, l/26, 1127 - obrqb geodezyjny Lipce.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie wydania wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania pzestzennego, Uzqd Gminy w Milkowicach informuje, 2e na podstawie Uchwaty Rady
Gminy Milkowice nr XLV|ll/29112014 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania pzestzennego terenu polozonego w obrqbach Gniewomirowice i Lipce -llPZP
OSIEDLE POLUDNIOWE, ogloszonego w Dzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa DolnoSlqskiego dnia
12.06.2014r. pod poz. 2750 pzedmiotowe dziatki w planie zagospodarowania pzestzennego gminy
Milkowice oznaczone sq jako:

dz. nr 1124

po czg6ci:

- 8U - tereny zabudowy uslugowej.

iany planu symbolami: 5U, 6U, 8U, 9U, dla ktorych

budoury uslugowej;
uznaje sig lokalizacjg:
elu, motelu, handlu igastronomii, stacji paliw,

nie jako wbudowana w obiekty uslugowe,

tzennego:

ajowej nr 94,

odleglo6ci 6,0m od linii rozgraniczajqcej teren6w
olozonych poza g ranic4 opracowan ia,
2e przekraczal 50 o/o powiezchni dzialki,

c) minimalny wska2nik intensywnoSci zabudowy na Czialce nie moze byc nizszy ni2 0,01,
a wska2nik maksymalny zabudowy na dzialce nie moze pzekraczac r,5,

d) powiezchnia biologicznie czynna nie mo2e byc mniejszani|lS % powiezchnidzialki,
e) minimalna powiezchnia dzialki budowlanej ni-e mo2eby6 mniejsza'niz 5000m2,

0. ustala sig zaka.z obslugi komunikacyjnejteren6w bezpoSrednimilazdamiz drogi krajowej,
g) ustala siq .zakaz stosowania peinych ogrodzeri 

'oraz 
wykonanych z prelaUrykow6nycn

elementow betonowych od strony dro ,



h) odlegloSc pomiqdzy reklamami na slupach o powiezchni tablicy przekraczajqcej 9,0 mz - tzw.

,,billboardami", nie mo2e byc mniejsza niz 100 m;

i) obowiqzuje zachowanie dostgpu do istniejqcych studni gtgbinowych w terenie 9U;

5) zasady ksztaltowania nowej zabudowy:

a) maksymalna wysokoS6 obiektow uslugowych i produkcyjnych nie mo2e pzekraczac 15,0m,

b) maksymalna wysokoSc towazyszqcych obiektow pomocniczych nie mo2e pzekracza6 8,0m,

c) nie ustala sig geometrii dachow,

- 1KDL- tereny dr6g publicznych - droga klasy ,,L" - lokalnei.

2. Wyznacza siq teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1KDL, dla ktorego obowiqzujq
nastgpujqce ustalenia:
1) fzeznaczenie podstawowe terenu: tereny drog publicznych - droga klasy,,L" - lokalnei;
2) zasady i standardy uzqdzania terenu:

a) szerokoSc drogi w liniach rozgraniczajqcych 15,0m,
b) w obrqbie skzy2owania z drogq krajowq obowiqzuj4 narozne Sciqcia linii rozgraniczajqcych

(tro1kqty widocznoSci) o wymiarach: 10,0 m x 10,0 m - zgodnie
z rysunkiem zmiany planu.

- 1KDG - tereny dr6g publicznych - droga klasy ,,G" - gl6wnej.

3. Wyznacza sig teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem IKDG, dla ktorego obowiqzujq
nastqpujqce ustalenia:
1) ptzeznaczenie podstawowe terenu: tereny dr6g publicznych - droga klasy ,,G" - gl6wnei;
2) zasady i standardy urzqdzania terenu: pas terenu o szerokoSci w liniach rozgraniczajqcych od

5,0m do 7,0m stanowiqcy poszezenie drogi krajowej nr 94 - zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

dz. nr 1125,'1126,1127

po czg5ci:

- gU - tereny zabudowy uslugowej. (opis j.w.)
- 1KDG - tereny dr6g publicznych - droga klasy ,,G" - gl6wnei. (opis i.w.)

usTXLoEzNDrfltbBt*t

s5.

W zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i ksztaltowania ladu pzestzennego,

udynk6w oraz rozbudowywanych czqSci budynk6w

istniejqcych budynkow o geometrii
zmianie planu, bez koniecznoSci

dostosowywania formy dachu i wysoko5ci budy iany planu, zzaslzeleniem ustalen

okreSlonych w pkt 3;

3) w pzyp6Oku n'adbudowy istniejqcych budynkow oraz pzebudowy istniejffyql'' budynkow w zakresie' 
zmiany geometriidachu, obowiqzujqustalenia okreSlone w zmianieplanu jak dla nowejzabudowy; 

.

4) okre6lbne w zmianie planu usial-enia dotyczEce geometrii dachow budynkow nie wiqzq obiekt6w

5) 
*Y'olY;3Y;,?:i,i?t?fiii',i:,:.,Iii6Ti?,:ils[:'"y.:iHffit'l
powyzej 400m2;



6) w terenach oznaczonych symbolem MN ustala siQ zakaz lokalizacji uslug zaliczonych do
pzed s i gwzi 96 mog qcych znaczqco oddzi alywa6 n a Srod owis ko ;

7) w terenach oznaczonych symbolem MN/U ustala siq zakaz lokalizacji dzialalno6ci uslugowej zaliczonej
do pzedsiqwzig6 mogqcych znaczqco oddzialywa6 na Srodowisko z dopuszczeniem uslug zwiqzanych
z serwisem samochod6w;

8) w terenach oznaczonych symbolami: 5U, 6U, 8U, 9U ustala siq zakaz lokalizacji dzialalno6ci
produkcyjnejzaliczonejdo pzedsiqwzig6 mogqcych znaczqco oddzialywa6 na Srodowisko;

9) w terenach oznaczonych symbolami: MN, 1U, 2U, 3U, 4U, ustala sig zakaz lokalizacji uslug
zwiqzanych z: obslugq i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakiemiczymi lub wulkanizacyjnymi,
punktow skupu i skladowania surowcow wtomych, handlu hurtowego, zaklad6w kamieniarskich;

10) w terenach oznaczonych symbolem MN/U, ustala sig zakaz lokalizacji punktow skupu i skladowania
su rowc6w wt6rnych, hand lu h urtowego, zaklad6w kam ieniarskich ;

11) ustala siq zakaz stosowania sidingu jako wykonczenia Scian zewnqtznych budynk6w;
12) na obszaze zmiany planu dopuszcza siq lokalizacjg obiektow malej architektury.

s6.

W zakresie zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiqzujq nastqpujqce
ustalenia:
1) wyklucza siq mo2liwo56 wprowadzania do wod powiezchniowych i gruntu nieoczyszczonych Sciekow

bytowych, komunalnych i pzemyslowych;
pzed podjgciem dzialalno6ci inwestycyjnej, ustala siq obowiqzek zdjgcia warstwy prochniczej z czqSci

terenow Wzeznaczonvch pod obiekty budowlane oraz powiezchnie utwardzone, a nastqpnie

odpowiednie jej zagospodarowanie;

inwestycje lokalizowane w granicach obszaru objqtego zmianq planu, nie mogq powodowa6

ponadnormatywnych uciq2liwo6ci w zakresie halasu, wibracji, emisji zanieczyszczert pybwych

igazowych, promieniowania elektromagnetycznego onz zanieczyszczenia wod powiezchniowych

ipodziemnych;
uciE2liwoSci a,viqzane z prowadzonE dzialalno6ciq usfugowq lub produkcyjn4 nie mogq pzekraczal
granic nieruchomo6ci, do kt6rych inwestor posiada tytul prawny;

w terenach oznaczonych symbolami: MN, MN/U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U dopuszcza siq lokalizacjq

wolnostojqcych noSnik6w i uzqdzei reklamowych oraz reklam instalowanych na ogrodzeniach

i budynkach, z uwzglqdnieniem ustaleh okre6lonych w pkt 7; w terenach oznaczonych symbolami: ZP,

US/Uo nie dopuszcza siq lokalizacji reklam;

w terenach oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, dopuszcza siq lokalizacjq reklam instalowanych

na budynkach, z uwzglqdnieniem ustaleh okreSlonych w pkt 7;

w terenach oznaczonych symbolami: MN, MN/U,1U,2U,3U, 4U, maksymalna powiezchnia reklam

nie mo2e pzekracza1 3m2, pzy czym na jednym budynku dopuszcza siq lokalizacjg maksymalnie
jednejreklamy;

stosownie do pzepis6w odrqbnych dotyczEcych ochrony Srodowiska w zakresie ochrony pzed

halasem, na obszaze objqtym zmianE planu wskazuje siq tereny:
1. oznaczone symbolem MN - zaliczone do terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2. oznaczone symbolem MN/U - zaliczone do teren6w mieszkaniowo - uslugowych,
3. oznaczone symbolem US/Uo - zaliczone do terenow rekreacyjno - wypoczynkowych lub do

terenow zabudowy zwiqzanqze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy.

s7.
W zakresie szczegolowych zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomoSci, obowiqzujq nastgpujqce
ustalenia:
1) w pzypadku procedury scalania i podziatu nieruchomoSci, ustala siq nastgpujEce parametry dziatek:

a) dla dzialek wydzielanych w obrgbie teren6w oznaczonych symbolami: MN, MN/U, od 1U do 4U:
- powiezchnia dziatkinie mo2e byc nizsza niz 1000m2,

4)

5)

6)

7)



- szerokosci frontow dzialek nie mogq byc mniejsze niz 20m - nie dotyczy dzialek lokalizowanych

w drugiej linii zabudowy oruz dzialek naro2nych,
- kqt polo2enia granic dzialek w stosunku do pasa drogi ustala siq na 900 z tolerancjq do 150,

b) dla dziatek wydzielanych w obrqbie terenow oznaczonych symbolami: od 5U do 9U:

- powiezchnia dzialki nie mo2e byc nizsza ni2 5000m2,
- szerokoSci frontow dziatek nie mogq byc mniejsze ni|25m,
- kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogi ustala siq na 900 z tolerancjq do 15o,

c) dla dziatek wydzielanych w obrqbie terenow oznaczonych symbolami: ZP, US:
- powiezchnia dzialki nie mo2e by6 ni2sza ni2 2000m2,
- szerokoScifrontow dziatek nie mogqby6 mniejsze ni2 20m,
- kqt polo2enia granic dzialek w stosunku do pasa drogi ustala siq na 90o z tolerancjE do 150;

2) ustalenia, o kt6rych mowa w pkt 1 nie dotyczq dzialek pzeznaczonych pod infrastrukturq technicznq

i komunikacjq.

$8.

W zakresie szczegolnych warunkow zagospodarowania terenow oraz ograniczen w ich uZytkowaniu,

obowiqzujq nastgpujEce ustalenia: zarurowanie lub likwidacja rowow melioracyjnych oraz ewentualna

zmiana ich pzebiegu mo2liwa jest wylqcznie po pzeprowadzeniu bada6 gruntowych i wykonaniu

dokumentacji melioracyjnej w celu wyeliminowania mozliwo5ci zalania wodami opadowymi teren6w
budowlanych.

$s.

W zakresie zasad modemizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiqzujq nastgpujEce
ustalenia:
1) sieci infrastruktury technicznej nale2y projektowac w liniach rozgraniczaj4cych drog lub w innych

terenach, zgodnie z pzepisami odrqbnymi, w sposob zapewniajqcy racjonalne zagospodarowanie
i u2ytkowanie terenow zgodnie zich przeznaczeniem okre6lonym w zmianie planu;

2) w pzypadku, realizacji. sieci, obiekt6w i uzqdzen..infrastruktury technicznej poza. terenami
wyznaczonymi w zmianie planu, nale2y zapewnic mo2liwoSc ich eksploalacji pzez odpowiednie
sluzby;

3) w pzypadku zaistnienia kolizji projektowanych inwestycji z istniej4cymi sieciami infrastruktury
technicznej, nalezy je pzeloZye,lub zabezpieczyc, zgodnie z pzepisami odrgbnymi;

4) ustala siq nastgpujqce zasady uzbrojenia terenow:
a) w zakresie zaopatzenia w wodg:

- ustala siq zaopatzenie budynkow w wodq z sieci wodociqgowej, z uwzglqdnieniem zapewnienia
dostgpnosci do wody dla celow pzeciwpo2arowych,
- dopuszcza siq ujqcia wlasne,

b) w zakresie zaopatzenia w energiq elektryczn4 ustala siq zaopatzenie budynkow w energiq
elektrycznq z sieci elektroenergetycznej,

c) w zakresie zaopatzenia w gaz:
- docelowo ustala siq zaopatzenie budynk6w w gaz z sieci gazowej,
- do czasu realizacji sieci gazowej, dopuszcza sig lokalizacjg zbiornik6w na gaz,

d) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: na obszaze objqtym zmianq planu

dopuszcza sie lokalizacjq infrastruktury technicznej w zakresie lqczno6ci publicznej z
uwzglgdnieniem ograniczefl wynikajqcych z pzepisow odrqbnych,

e) w zakresie odprowadzenia Sciekow oraz w6d opadowych i roztopowych:
- ustala siq obowi4zek docelowego odprowadzenia 6ciek6w bytowych i komunalnych do sieci

kanalizacji sanitarnej,
- do czasu budowy sieci kanalizacji sanitamej dopuszcza sie stosowanie rozwiqzan

indywidualnych, zgodnie z pzepisami odrgbnymi,
- ustala sig sposob odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowej lub innych

odbiomikow wod opadowych, z dopuszczeniem zagospodarowania wod w granicach wlasnych
dzialki,



- w terenach zagro2onych zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi lub
chemicznymi, ustala sig obowiqzek utwardzenia terenu oraz zneutralizowania substancji
ropopochodnych lub chemicznych na terenie wlasnym inwestora,

w zakresie zagospodarowania odpadow:
- ustala siq sposob zagospodarowania odpadow zgodnie z pzepisami odrgbnymi,
- na terenie wlasnym inwestora naleZy pzewidziec miejsca na lokalizacjq pojemnikow do

zbierania i segregacji odpad6w,
w zakresie zaopatzenia budynk6w w cieplo: ustala siq obowiqzek stosowania uzqdzen
gzewczych o wysokiej sprawno6ci spalania i niskim stopniu emisjizanieczyszczen.

s 10.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji, obowiqzuj4 nastgpujqce
ustalenia:
1) w liniach rozgraniczajqcych drog iciqgow pieszo- jezdnych dopuszcza siq lokalizacjq obiektow

budowlanych i uz4dzeri technicznych 2wi4zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obslugq
ruchu, drogowych obiektow inzynierskich, infrastruktury technicznej niezwiqzanej z drog4 zieleni
pzydro2nej, 4azdow oraz obiekt6w malej architektury;

2) riale2y lapewnic niezbqdnE liczbq miejsc postojowych dla pojazd6w samochodowych, nie

mnrejsz4 nrz:
a) -dla 

budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych - 1 stanowisko postojowe pzypadajqce na jeden

budynek mieszkalny,
b) dla funkcji uslugowej:

obielity uslugowe, poza wymienionymi w tiret od 2 do 5, oraz produkcji nieuciq2liwej -
2 stanowiska postojowe na 100 m2 powiezchni uzytkowej budynku,
obiekty uslug o6widty iwychowania-2stanowiska postojowe na-10 zatrudnionych,
obiekt! ustug kultuiy - 5 stanowisk postojowych na 100 m2 powiezchni uZytkowej

budynku,
obiekty uslug slu2by zdrowia i opieki spolecznej - 2 stanowiska postojowe na 100 mz

powiezch ni u2ytkowej budynku,
obiekty sportowo - rekreacyjn e - 20 stanowisk postojowych.

s 11.

W zakresie obszar6w rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, obowiqzujq nastgpujqce ustalenia:

Wznaczasig liniami rozgraniczajqcymitereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KDL, E stanowiqce

obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

Oplatq w wysoko5ci 30 zl pobrano zgodnie z Ustawq z dnia '16 listopada 2006r. o oplacie skarbowel (D2.U.2014r.1628 i.t.).

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Na

Sporzqdzil:
Tadeusz Dec
Tel (076) 8871 - 211

e-m ail : gp@ugmilkowice. net


