
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/300/21 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz uchwały nr XIII/129/19 Rady Miejskiej w Głogowie 

z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy 

Przemysłowej w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa (uchwalonego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej 

w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.), o granicach określonych na rysunkach zmiany planu, zwaną dalej planem. 

2. Część graficzna – rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Część graficzna – rysunek planu nr 2 w skali 1:1000 stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

4. Część graficzna – rysunek planu nr 3 w skali 1:1000 stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

6. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych stanowi załącznik nr 5 do uchwały. 

7. Zbiór danych przestrzennych w postaci dokumentu elektronicznego GML stanowi załącznik nr 6  

do uchwały. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć nadziemna 

część budynku, z wyjątkiem takich elementów, jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, tarasy, ryzality, 

wykusze, werandy, schody, pochylnie, rampy, które mogą być wysunięte poza tę linię na odległość 

nie większą niż 1,5 m; 

2) symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu; 

3) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wydzieloną liniami rozgraniczającymi 

oraz określoną symbolem; 
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4) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 

najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji 

nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji 

cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni 

dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu  

lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi 

na pobyt ludzi oraz wysokość innego obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej, mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym miejscu jego posadowienia do najwyżej 

położonego punktu konstrukcji tego obiektu. 

§ 3. Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) symbol identyfikujący teren; 

5) stanowisko archeologiczne; 

6) strefa niższej zabudowy; 

7) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (zasięg wody 10%); 

8) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (zasięg wody 1%). 

§ 4. 1 Na obszarze objętym planem nie określa się: 

1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wynikających z obowiązujących ustaleń planów ochrony 

ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych 

form ochrony przyrody; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, 

krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 

przestrzennego województwa; 

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę, związanych z przeznaczeniem terenu. 

3. Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, wymagających wyznaczenia stref ochronnych 

związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

4. Część obszaru objętego planem położona jest w granicach udokumentowanego złoża kopaliny – rudy 

miedzi „Głogów” RM 6437. 

5. Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z położenia 

obszaru objętego planem w granicach udokumentowanego złoża kopaliny, o którym mowa w ust. 4, określają 

przepisy odrębne. 

6. Na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 Pradolina Barycz-Głogów obowiązuje zakaz 

podejmowania działań mogących negatywnie oddziaływać na zasoby wodne tego zbiornika, zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 
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7. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązuje zakaz podejmowania działań utrudniających 

ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe oraz lokalizowania nowych przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków 

chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku  

lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem (parametry działek 

uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 

1) minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 

2) minimalna powierzchnia działek: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 150 m2, 

b) pozostałe tereny: 100 m2; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

§ 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, 

dojazdów, miejsc postojowych, dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych; 

2) usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych 

przepisów uchwały; 

3) warunki powiązań z układem zewnętrznym: 

a) układ komunikacyjny: z przyległych dróg, 

b) sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 

4) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne: 2 na 1 mieszkanie, 

b) budynki mieszkalne jednorodzinne, w których są wydzielone lokale użytkowe: 2 na 1 mieszkanie i 1 na 

1 lokal użytkowy, 

c) budynki mieszkalne wielorodzinne: 1 na 1 mieszkanie, 

d) budynki handlu, gastronomii, usług, drobnej produkcji, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, 

kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, sportu i rekreacji, administracji: 1 na każde 50 m2 powierzchni 

użytkowej usług, jeżeli ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 100 m2 i 1 na 75 m2 powierzchni 

użytkowej usług, jeżeli ich powierzchnia użytkowa przekracza 100 m2 oraz 1 na 3 zatrudnionych 

w drobnej produkcji, 

e) budynki produkcyjne, budynki składowe i magazynowe: 1 na 3 zatrudnionych, 

f) miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 

w liczbie jak dla dróg publicznych, 

g) miejsca do parkowania powinny być urządzone w budynku, obiekcie budowlanym lub usytuowane  

na działce budowlanej, 

h) wymóg zapewnienia miejsc do parkowania nie dotyczy zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy, 

rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku; 

5) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 

6) odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 

7) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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8) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 

9) zaopatrzenie w ciepło do celów bytowych: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 

10) zaopatrzenie w gaz do celów bytowych: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

11) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) część obszaru objętego planem (załącznik nr 1 do uchwały) położona jest w pasie krajobrazowym zespołu 

urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa (wpis do rejestru zabytków nr A/2642/2178, decyzja z dnia 

31 marca 1975 r.); 

2) w pasie krajobrazowym zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa, o którym mowa w pkt 1, 

obowiązują przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

3) określa się stanowisko archeologiczne nr 3/3, przedstawione na rysunku planu; 

4) w strefie występowania stanowiska archeologicznego, o którym mowa w pkt 3, wymagane jest 

przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 8. Określa się stawki procentowe, rozumiane jako podstawa do określania opłaty, w związku ze wzrostem 

wartości nieruchomości; w wysokości: 

1) 30% dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

terenów zabudowy usługowej oraz terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej; 

2) 1% dla pozostałych terenów. 

Rozdział 2. 

Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów 

§ 9. Teren 1MN: 

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 

3) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,5; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 

6) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m; 

7) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

8) geometria dachu: dowolny typ dachu; 

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, 

teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 10. Teren 2MN: 

1) przeznaczenie: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) obowiązuje zakaz budowy budynków; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m; 

5) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, 

teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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§ 11. Teren 3MN: 

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 

3) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,5; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 

6) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m; 

7) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

8) geometria dachu: stromy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45; 

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, 

teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 12. Teren 1MU: 

1) przeznaczenie: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki 

mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, 

gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą 

i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu 

piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby 

zdrowia, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 

budowlane związane z tą zabudową; 

b) nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej, 

c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku, 

2) intensywność zabudowy: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcją usługową: 

minimalna 0,1, maksymalna 2,0, 

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z funkcją usługową:  

minimalna 0,1, maksymalna 3,0, 

c) zabudowa usługowa: minimalna 0,1, maksymalna 3,0; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) budynek mieszkalny jednorodzinny: 12 m, 

b) budynek mieszkalny wielorodzinny: 

- w strefie niższej zabudowy: 13 m, 

- w pozostałej części terenu: 16 m, 

c) inne budynki: 13 m, 

d) inne obiekty budowlane: 5 m; 

6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 

a) budynek mieszkalny jednorodzinny: 3, 

b) budynek mieszkalny wielorodzinny: 
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- w strefie niższej zabudowy: 4, 

- w pozostałej części terenu: 5, 

7) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

8) geometria dachu: dowolny typ dachu; 

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, 

teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych. 

§ 13. Teren 2MU: 

1) przeznaczenie: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki 

mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, 

gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą 

i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu 

piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby 

zdrowia, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 

budowlane związane z tą zabudową; 

b) nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej, 

c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku, 

2) intensywność zabudowy: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcją usługową: 

minimalna 0,1, maksymalna 2,0, 

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z funkcją usługową: 

minimalna 0,1, maksymalna 2,5, 

c) zabudowa usługowa: minimalna 0,1, maksymalna 2,5; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) budynek mieszkalny jednorodzinny: 12 m, 

b) budynek mieszkalny wielorodzinny: 15 m, 

c) inne budynki: 15 m, 

d) inne obiekty budowlane: 5 m; 

6) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 

a) budynek mieszkalny jednorodzinny: 3, 

b) budynek mieszkalny wielorodzinny: 4, 

7) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

8) geometria dachu: dowolny typ dachu; 

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, 

teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych; 

10) w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, znajdującego się w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu, obowiązuje zakaz wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność 

lub stabilność wału, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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§ 14. Teren 3MU: 

1) przeznaczenie: 

a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynki mieszkalne jednorodzinne  

oraz obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi 

biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą 

firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania 

turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, sportu i rekreacji, administracji 

oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 

b) funkcja usługowa może stanowić nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej zabudowy na działce 

budowlanej, 

c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 

2) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 

3) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,5; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 

6) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 

7) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

8) geometria dachu: stromy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45; 

9) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, 

teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych. 

§ 15. Teren 1MW: 

1) przeznaczenie: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) obowiązuje zakaz budowy budynków; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m; 

5) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, 

teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 

§ 16. Teren 1U: 

1) przeznaczenie: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako obiekty, budynki i lokale użytkowe 

przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane 

z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), 

drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, 

oświaty, służby zdrowia, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 

i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 

2) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 2,8; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 

6) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

7) geometria dachu: dowolny typ dachu. 
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§ 17. Teren 1UP, 2UP: 

1) przeznaczenie: 

a) teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekty, budynki i lokale użytkowe 

przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane 

z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), 

drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, 

nauki, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, obiekty produkcyjne, składy  

i magazyny, stacje obsługi pojazdów, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową, 

b) nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową, produkcyjną i magazynowo-składową na działce 

budowlanej, 

c) dopuszcza się łączenie funkcji usługowej, produkcyjnej i magazynowo-składowej w tym samym obiekcie; 

2) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 3,2; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 

6) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

7) geometria dachu: dowolny typ dachu. 

§ 18. Teren 1R: 

1) przeznaczenie: teren rolniczy; 

2) obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

3) usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 2, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów 

uchwały. 

§ 19. Teren 1ZP, 2ZP: 

1) przeznaczenie: 

a) teren zieleni urządzonej, 

b) dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 

4) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m. 

§ 20. Teren 1KDG: 

1) przeznaczenie: teren drogi klasy głównej (część pasa drogowego); 

2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 21. Teren 1KDL: 

1) przeznaczenie: teren drogi klasy lokalnej (część pasa drogowego); 

2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 22. Teren 1KDD: 

1) przeznaczenie: teren drogi klasy dojazdowej; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 23. Teren 2KDD, 3KDD: 

1) przeznaczenie: teren drogi klasy dojazdowej (część pasa drogowego); 
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2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 3. 

Przepisy końcowe 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Sienkiewicz
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/300/21 

Rady Miejskiej w Głogowie 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie rozstrzyga, co następuje: 

 

§ 1. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną w dniu 10 października 2020 r. przez KGHM Polska Miedź 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, dotyczącą: 

1) utrzymania korytarza dla głównych sieci infrastruktury technicznej i zakazu zabudowy zgodnie z planem 

obwiązującym – w tym zakresie uwaga uwzględniona – na terenie 1UP, od strony wskazanego rurociągu, 

wprowadzono nieprzekraczalną linię zabudowy; 

2) ujawnienia na rysunku planu przebiegu granicy udokumentowanego złoża rud miedzi „Głogów” – w tym 

zakresie uwaga uwzględniona – na rysunku planu ujawniono przebieg granicy udokumentowanego złoża rud 

miedzi „Głogów”; 

3) uwzględnienia postulatów ujętych w planie województwa oraz wprowadzenia zapisu o działalności spółki 

w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż rud miedzi i węglowodorów w rejonie obszaru objętego planem 

– w tym zakresie uwaga nieuwzględniona - zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) w planie miejscowym wskazuje się 

istniejące tereny górnicze oraz udokumentowane złoża kopalin, natomiast nie ma podstaw do zawarcia informacji 

na temat prowadzonych przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna prac geologicznych. 

 

§ 2. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną w dniu 19 października 2020 r. przez osobę prywatną, 

dotyczącą: 

1) wykreślenia zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej na terenie 1MU wzdłuż ul. Karmelkowej 

– w tym zakresie uwaga nieuwzględniona - zabudowa usługowa na tym terenie jest dopuszczona w planie 

obowiązującym, projekt zmiany planu nie zmienia tego ustalenia; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

(budynki pięciokondygnacyjne) znajduje się w sąsiedztwie terenu 1MU, po południowej stronie ul. Rudnowskiej, 

projekt zmiany planu nawiązuje do tej zabudowy; 

2) braku odniesienia zaplanowanej maksymalnej wysokości zabudowy na terenie 1MU do istniejącej 

zabudowy w okolicy – w tym zakresie uwaga uwzględniona – wysokość budynków w pasie równoległym  

do ul. Karmelkowej zmniejszono do 13 m i 4 kondygnacji, a na pozostałej części terenu oznaczonego symbolem 

1MU do 16 m i 5 kondygnacji; 

3) zachowania walorów architektonicznych i krajobrazowych, tj. wysokości budynku i ilości kondygnacji - 

w tym zakresie uwaga uwzględniona – wysokość budynków w pasie równoległym do ul. Karmelkowej 

zmniejszono do 13 m i 4 kondygnacji, a na pozostałej części terenu oznaczonego symbolem 1MU do 16 m 

i 5 kondygnacji; 

4) zmiany linii zabudowy od ul. Karmelkowej i Na Uroczysku, w odległości 15 m od granicy działek nr 37/56, 

37/63 – w tym zakresie uwaga nieuwzględniona, linia zabudowy w projekcie planu odpowiada linii zabudowy 

wyznaczonej w planie obowiązującym. 

 

§ 3. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez KGHM Polska Miedź Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Lubinie, dotyczącej wprowadzenia informacji o położeniu obszaru planu na obszarze 

koncesji na  poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi i ujawnienie jej granicy na rysunku planu. Zgodnie 

z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 293 ze zm.) w planie miejscowym wskazuje się istniejące tereny górnicze oraz udokumentowane 

złoża kopalin, natomiast nie ma podstawy do zawarcia informacji na temat prowadzonych przez KGHM Polska 

Miedź Spółka Akcyjna prac geologicznych. 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/300/21 

Rady Miejskiej w Głogowie 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie rozstrzyga, co następuje: 

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane 

z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 

zewnętrznych. 

 

Wykonanie finansowania inwestycji, o których mowa w § 1, powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/300/21 

Rady Miejskiej w Głogowie 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

Zalacznik6.xml

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 1235


    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2167/020301-MPZP/XXXVI/300/2021/P1/20210224T000000   PL.ZIPPZP.2167/020301-MPZP XXXVI_300_2021_P1 20210224T000000 2021-02-24T00:00:00 Plan zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie   2021-02-24    2021-02-24 Plan zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie       5725341.249999973 5577568.319998933 5725332.679999971 5577572.149998933 5725316.989999969 5577614.539998933 5725334.389999973 5577621.5499989325 5725328.499999976 5577635.939998936 5725347.059999972 5577643.289998936 5725336.039999974 5577668.579998928 5725308.35999997 5577711.399998938 5725278.866190458 5577771.224354927 5725243.709999972 5577802.379998937 5725234.3999999715 5577798.899998934 5725041.909999971 5577684.839998934 5725092.069999982 5577613.77999892 5725101.659999968 5577596.60999893 5725111.519999973 5577582.809998932 5725181.069999973 5577485.41999893 5725325.099999892 5577564.029998954 5725341.249999973 5577568.319998933     5726142.599999972 5578243.189998948 5726156.279999972 5578319.999998952 5726108.586553254 5578328.494288125 5726076.499999973 5578176.579998948 5726093.979999974 5578172.239998947 5726105.459999974 5578204.839998955 5726113.221142862 5578248.426417406 5726142.599999972 5578243.189998948     5726199.199999978 5577685.6599989375 5726095.639999931 5577845.699998917 5726046.109999945 5577917.429998951 5725999.979999905 5577979.249998857 5725997.989999973 5577981.899998945 5725947.770868801 5577916.290615799 5725964.229999975 5577917.919998941 5726022.299999975 5577869.399998939 5725940.719999974 5577833.249998942 5725874.979999975 5577823.469998942 5725869.623510774 5577822.673125433 5725847.119999974 5577799.309998939 5725786.099999971 5577741.889998935 5725772.789999971 5577727.489998938 5725772.669999973 5577716.979998936 5725899.959999972 5577553.039998934 5726199.199999978 5577685.6599989375     5726096.749999972 5577954.649998944 5726081.420000004 5577986.449998702 5726067.809999972 5578014.669998944 5726034.179999973 5577998.849998944 5726021.679999975 5578013.189998947 5726019.329999974 5578009.989998944 5726066.349999971 5577932.219998942 5726096.749999972 5577954.649998944     5726204.089617554 5577914.151519344 5726196.799999973 5577926.469998943 5726187.620733913 5577923.533220549 5726190.833552979 5577918.103985657 5726194.237647323 5577916.151952724 5726199.073034271 5577914.282915872 5726202.618945981 5577913.281230662 5726204.089617554 5577914.151519344     5725619.169999973 5576919.009998918 5725606.669999983 5576971.889998871 5725605.749999975 5576975.369998922 5725605.059999976 5576976.669998922 5725602.6799999755 5576979.459998917 5725560.489999977 5576970.469998918 5725560.819999976 5576957.879998917 5725564.209999978 5576933.949998919 5725566.699999972 5576927.759998914 5725576.029999975 5576914.999998919 5725573.999999976 5576904.359998919 5725619.169999973 5576919.009998918     5725783.419999978 5577111.559998919 5725759.229999977 5577161.849998926 5725744.279999975 5577155.099998921 5725739.849999976 5577146.679998921 5725725.099999976 5577143.599998921 5725732.669999972 5577108.929998921 5725749.749999974 5577112.829998921 5725761.469999975 5577112.779998923 5725771.609999975 5577116.529998923 5725776.209999977 5577108.089998923 5725783.419999978 5577111.559998919     5725996.259999976 5576746.269998913 5725982.589999974 5576750.949998913 5725948.329999977 5576762.679998913 5725939.809999974 5576757.259998911 5725931.339999971 5576749.63999891 5725929.39999998 5576748.439998918 5725926.969999973 5576747.389998911 5725925.029999977 5576741.539998914 5725811.419999973 5576779.219998912 5725807.529999974 5576766.09999891 5725791.229999978 5576770.909998912 5725787.799999974 5576757.289998912 5725810.509999979 5576743.09999891 5725949.439999976 5576697.379998912 5725975.989999976 5576692.949998911 5725983.839999972 5576706.779998906 5725996.259999976 5576746.269998913       https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2167/020301-MPZP/XXXVI/300/2021   PL.ZIPPZP.2167/020301-MPZP XXXVI_300_2021 Uchwała nr XXXVI/300/21 z dnia 24.02.2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie.  Plan zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie 2021 Sejmik Województwa Dolnośląskiego    2021-02-24  utworzenie  http://sit.glogow.pl/APP/dokumenty/XXXVI_300_2021.pdf    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2167/020301-MPZP/XXXVI/300/2021/rys1/20210224T000000   PL.ZIPPZP.2167/020301-MPZP XXXVI_300_2021_rys1 20210224T000000 2021-02-24T00:00:00 Uchwała nr XXXVI/300/21 z dnia 24.02.2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie.  http://sit.glogow.pl/APP/raster/XXXVI_300_2021_rys_1.tif http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176 1000 2021-02-24    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2167/020301-MPZP/XXXVI/300/2021/rys2/20210224T000000   PL.ZIPPZP.2167/020301-MPZP XXXVI_300_2021_rys2 20210224T000000 2021-02-24T00:00:00 Uchwała nr XXXVI/300/21 z dnia 24.02.2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie.  http://sit.glogow.pl/APP/raster/XXXVI_300_2021_rys_2.tif http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176 1000 2021-02-24    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2167/020301-MPZP/XXXVI/300/2021/rys3/20210224T000000   PL.ZIPPZP.2167/020301-MPZP XXXVI_300_2021_rys3 20210224T000000 2021-02-24T00:00:00 Uchwała nr XXXVI/300/21 z dnia 24.02.2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie.  http://sit.glogow.pl/APP/raster/XXXVI_300_2021_rys_3.tif http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176 1000 2021-02-24 

Zalacznik6.xml


		2021-03-11T11:41:37+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




