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UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE 
NR XXI/170/09 

z dnia 30 marca 2009 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Krośnice, w miejscowości Bukowice, 

dla działki nr ewid. 73 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z późn. zmian.) oraz w zwiņzku z uchwałņ nr V/30/07 Rady Gminy Kroņni-
ce z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 
Kroņnice, w miejscowoņci Bukowice, dla działki nr ewid. 73, po stwier-
dzeniu zgodnoņci z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego, uchwala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Kroņnice, w 
miejscowoņci Bukowice, dla działki nr ewid. 73, 
zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiņcym załņcznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ: 
1) załņcznik nr 1 – rysunek planu sporzņdzony 

na mapach zasadniczych i ewidencyjnych w 
skali 1:1000, stanowiņcy integralnņ częņń 
uchwały,  

2) załņcznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załņcznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżņ do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

§ 2 

W planie nie występujņ tereny wymagajņce okre-
ņlenia: 
1) kształtowania przestrzeni publicznych,  
2) podlegajņce ochronie ustalone na podstawie 

odrębnych przepisów: 
a) tereny górnicze, 
b) tereny narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi, 
c) tereny zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych, 

3) wymagajņce okreņlenia szczegółowych zasad 
i warunków scalania nieruchomoņci, 

4) wymagajņce okreņlenia sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i użytkowania terenów. 

§ 3 

Następujņce okreņlenia stosowane w uchwale 
oznaczajņ: 
1) w zakresie ustaleń ogólnych: 

a) plan – ustalenia dotyczņce obszaru okreņlo-
nego w § 1 uchwały,  

b) przepisy odrębne – aktualne przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, a także ratyfi-
kowane umowy międzynarodowe, prawo-
dawstwo organizacji i organów międzynaro-
dowych, których Rzeczpospolita Polska jest 
członkiem oraz prawo Unii Europejskiej 
obowiņzujņce w regulowanej dziedzinie, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
a) linia rozgraniczająca − linia rozgraniczajņca 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania, której przebieg 
okreņlony na rysunku planu ma charakter 
wiņżņcy i nie może ulegań przesunięciu w 
ramach realizacji planu, 

b) podstawowe przeznaczenie terenu − prze-
znaczenie, które w ramach realizacji planu 
winno stań się dominujņcņ formņ wykorzy-
stania terenu; w ramach przeznaczenia pod-
stawowego mieszczņ się elementy zagospo-
darowania bezpoņrednio z nim zwiņzane, 
warunkujņce prawidłowe korzystanie 
z terenu, 

c) dopuszczalne przeznaczenie terenu − prze-
znaczenie, które może byń realizowane jako 
uzupełnienie lub wzbogacenie funkcji pod-
stawowej,  

d) teren – obszar o okreņlonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi 
i oznaczony symbolem, 

e) usługi podstawowe − usługi służņce miesz-
kańcom wsi, służņce do wykonywania funk-
cji administracyjnych i biurowych, zdrowia, 
bankowoņci i łņcznoņci, handlu detalicznego 
i gastronomii, oņwiaty, kultury i rekreacji 
oraz rzemiosła nieuciņżliwego, takiego jak 
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zakłady fryzjerskie, krawieckie lub inne o po-
dobnym charakterze, 

f) urządzenia towarzyszące – należy przez to 
rozumień obiekty komunikacji, technicznego 
wyposażenia i infrastruktury technicznej oraz 
inne urzņdzenia pełniņce służebnņ rolę wo-
bec przeznaczenia podstawowego, 

3) w zakresie ładu przestrzennego: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 

ograniczajņca obszar, na którym dopuszcza 
się wznoszenie budynków,  

b) powierzchnia zabudowy – należy przez to 
rozumień powierzchnię terenu zajętņ przez 
budynek w stanie wykończonym, do po-
wierzchni działki, 

c) wskaźnik zabudowy działki − wartoņń sta-
nowiņca stosunek łņcznej powierzchni zabu-
dowy zlokalizowanej na działce budowlanej, 
do powierzchni tej działki, 

d) wysokość zabudowy – wysokoņń obiektu 
mierzona w metrach w linii elewacji fronto-
wej od poziomu terenu (w odniesieniu do 
gruntu rodzimego) i odnoszņca się do kale-
nicy obiektu oraz wyrażona w iloņci kondy-
gnacji nadziemnych wraz z poddaszem. 

§ 4 

Następujņce oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granica obszaru objętego planem, 
b) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
d) symbol okreņlajņcy przeznaczenie terenu, 

2) oznaczenia dotyczņce zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego zabytków i dóbr kultury 
współczesnej: 
a) granica strefy ochrony krajobrazu kulturo-

wego, 
b) granica strefy ochrony zabytków archeolo-

gicznych, 
c) obszar wyłņczony z zabudowy i obowiņzko-

wo zagospodarowany zieleniņ, w tym ziele-
niņ wysokņ,  

3) oznaczenia pomocnicze, niebędņce obowiņzujņ-
cymi ustaleniami uchwały. 

§ 5 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami MN1, MN2, MN3, dla których obowiņzu-
jņ następujņce rodzaje przeznaczenia: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, 
2) dopuszczalne − usługi podstawowe, rozu-

miane jako lokale będņce częņciņ budynku 
przeznaczenia podstawowego; powierzchnia 
użytkowa usług nie może przekraczań 30% 
powierzchni użytkowej budynków prze-
znaczenia podstawowego, 

3) dopuszczalne − urzņdzenia towarzyszņce 
oraz zieleń. 

2. Okreņla się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) ustala się przeznaczenie co najmniej 40% te-
renu jako powierzchni biologicznie czynnej, 

2) ustala się nieprzekraczalnņ linię zabudowy w 
odległoņci: 
a) 6 m od linii rozgraniczajņcej dróg we-

wnętrznych KDW1 i KDW2, 
b) 8 m od linii rozgraniczajņcej drogi gmin-

nej nr ewid. 96. 
3. Ustala się następujņce zasady kształtowania 

zabudowy i urzņdzania terenu: 
1) dopuszcza się zabudowę w układzie wolno 

stojņcym, 
2) zakazuje się lokalizowania zabudowy 

w układzie szeregowym, bliźniaczym, 
3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-

nosi 20%, 
4) ustala się następujņce zasady lokalizowania 

obiektów garażowych i gospodarczych: 
a) dopuszcza się lokalizację jednego garażu 

jednostanowiskowego lub jednego gara-
żu dwustanowiskowego w ramach jednej 
działki budowlanej, 

b) dopuszcza się garażowanie wyłņcznie 
samochodów osobowych i małych do-
stawczych, 

c) dopuszcza się lokalizację jednego obiektu 
gospodarczego, nie liczņc garażu, 

d) łņczna powierzchnia zabudowy obiektów 
garażowych i gospodarczych nie może 
przekraczań 30% powierzchni zabudowy 
budynku mieszkalnego (nie wlicza się ga-
raży lub pomieszczeń gospodarczych 
wbudowanych), 

e) wysokoņń zabudowy do 5,5 m, 
5) dla obiektów budowlanych należy zapewniń 

miejsca na pojemniki i kontenery służņce do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych, 
które należy urzņdziń w następujņcy sposób: 
a) umożliwiń segregację odpadów, 
b) osłoniń ogrodzeniem o wysokoņci co 

najmniej 1,5 m.  
4. Ustala się następujņce zasady ochrony ņrodo-

wiska, przyrody: 
1) uciņżliwoņń wynikajņca z charakteru prowa-

dzonej działalnoņci nie może przekraczań 
wartoņci dopuszczalnych na granicy własno-
ņci terenu, 

2) zakazuje się odprowadzania ņcieków do wód 
gruntowych, powierzchniowych oraz do gle-
by i gruntów,  

3) obowiņzuje utrzymanie poziomu hałasu po-
niżej dopuszczalnego lub na poziomie okre-
ņlonym w przepisach odrębnych − jak dla te-
renów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

5. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 
1) na częņci terenu oznaczonego symbolem 

MN3, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu, wyznacza się strefę ochrony krajobra-
zu kulturowego oraz strefę ochrony ekspozy-
cji krajobrazu kulturowego, w zasięgu któ-
rych ustala się: 
a) obowiņzek uzgadniania z właņciwymi 

służbami konserwatorskimi formy elewa-
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cji i dachów budynków nowych i podda-
nych przebudowie, 

b) formę nowych i modernizowanych obiek-
tów należy dostosowań do skali, ukształ-
towania bryły i detalu historycznej zabu-
dowy, w tym formy i wysokoņci dachu, 
układu kalenicy, poziomu posadowienia 
parteru, formy i wysokoņci ogrodzenia, 

c) wysokoņń nowej i modernizowanej zabu-
dowy nie może przekroczyń dwóch kon-
dygnacji naziemnych, to jest parter i pod-
dasze użytkowe i nie więcej niż 9 m, liczņc 
od posadowienia budynku do kalenicy 
dachu, 

d) należy stosowań dachy strome, o syme-
trycznych połaciach, pokryte dachówkņ 
lub materiałem imitujņcym dachówkę, kņt 
nachylenia połaci dachowych wynosi od 
40° do 45°, 

e) zakazuje się stosowania dachów o poła-
ciach niesymetrycznych lub mijajņcych 
się na wysokoņci kalenicy, 

f) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych, masztów kolidujņcych z lokalnym 
krajobrazem kulturowym, 

g) przy lokalizacji nowej zabudowy należy 
uwzględniań historyczne zwiņzki prze-
strzenne, 

h) należy chroniń i utrzymywań istniejņce 
układy dróg, miedz, zadrzewień ņródpo-
lnych, szpalerów, cieków wodnych, grobli 
i stawów, 

2) dla terenów oznaczonych symbolami: MN1, 
MN2 oraz pozostałej częņci terenu oznaczo-
nego symbolem MN3, nieobjętej zasięgiem 
stref, o których mowa w pkt 1, ustala się: 
a) nowņ zabudowę, planowanņ poza zabu-

dowanņ częņciņ posesji, należy usytu-
owań w oddaleniu od zabudowy istniejņ-
cej, z pozostawieniem pasa zieleni zgod-
nie z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) wysokoņń nowej i modernizowanej zabu-
dowy nie może przekroczyń dwóch kon-
dygnacji naziemnych, to jest parter i pod-
dasze użytkowe i nie więcej niż 9 m, liczņc 
od posadowienia budynku do kalenicy 
dachu, 

c) należy stosowań dachy strome, pokryte 
dachówkņ lub materiałem imitujņcym da-
chówkę, o kņcie nachylenia połaci da-
chowych w przedziale od 40° do 45°,  

d) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych, masztów kolidujņcych z krajobra-
zem kulturowym obszaru, 

3) wyznacza się strefę ochrony zabytków ar-
cheologicznych, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, dla której ustala się: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņ-

zane z pracami ziemnymi należy uzgodniń 
z właņciwym Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, co do koniecznoņci ich 
prowadzenia pod nadzorem archeolo-
gicznym i za pozwoleniem właņciwego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

b) nadzór archeologiczny i ratownicze bada-
nia archeologiczne, prowadzone przez 

uprawnionego archeologa, odbywajņ się 
na koszt inwestora, 

c) pozwolenie konserwatorskie. o którym 
mowa w lit. a), należy uzyskań przed wy-
daniem pozwolenia na budowę i dla ro-
bót niewymagajņcych pozwolenia na bu-
dowę – przed realizacjņ inwestycji, tj. 
przed uzyskaniem zaņwiadczenia po-
twierdzajņcego akceptację przyjęcia zgło-
szenia wykonywania robót budowlanych. 

6. Ustala się następujņce zasady dotyczņce scala-
nia i warunków podziału nieruchomoņci: 
1) w przypadku podziału nieruchomoņci wiel-

koņń nowo wydzielanych działek nie może 
byń mniejsza niż: 
a) 900 m2 − na terenie oznaczonym symbo-

lem MN1, 
b) 1000 m2 − na terenach oznaczonych sym-

bolami MN2, MN3, 
2) dopuszcza się wydzielanie działek przezna-

czonych pod lokalizację urzņdzeń infrastruk-
tury technicznej; wielkoņń tych działek należy 
ustalań w dostosowaniu do parametrów 
technicznych lokalizowanych urzņdzeń oraz 
potrzeb ich obsługi. 

7. Ustala się następujņce zasady obsługi w zakre-
sie infrastruktury technicznej: 
1) należy zapewniń dostęp do urzņdzeń infra-

struktury technicznej, 
2) dopuszcza się możliwoņń lokalnego wyko-

rzystania istniejņcych sieci, ich rozbudowy 
oraz budowy nowych urzņdzeń, 

3) dopuszcza się możliwoņń realizacji niezależ-
nych systemów zaopatrzenia w infrastruktu-
rę technicznņ, 

4) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy 
obiektami sieciowymi a projektowanym za-
inwestowaniem terenu, dopuszcza się prze-
łożenie lub kablowanie sieci,  

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
nņ − ustala się rozbudowę sieci elektroener-
getycznej w sposób zapewniajņcy obsługę 
wszystkich projektowanych obszarów zabu-
dowy,  

6) ustala się rozbudowę gminnej sieci wodo-
ciņgowej w sposób zapewniajņcy obsługę 
projektowanych obszarów zabudowy, 

7) ustala się rozbudowę gminnej sieci kanaliza-
cyjnej w sposób zapewniajņcy obsługę pro-
jektowanych obszarów zabudowy, z przesy-
łem do oczyszczalni ņcieków,  

8) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej oraz 
budowy oczyszczalni ņcieków, ņcieki należy 
odprowadzań do szczelnych bezodpływo-
wych zbiorników, zgodnie z przepisami od-
rębnymi,  

9) obsługę terenu w zakresie odprowadzania 
wód opadowych należy prowadziń według 
następujņcych zasad: 
a) wody opadowe odprowadzane będņ na 

terenach uzbrojonych do istniejņcych od-
cinków kanalizacji deszczowej, a z pozo-
stałego terenu powierzchniowo w teren 
lub do istniejņcych wód powierzchnio-
wych i urzņdzeń wodnych, 
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b) wody opadowe mogņce ulec zanieczysz-
czeniu zwiņzkami ropopochodnymi z te-
renu powierzchni utwardzonych, miejsc 
postojowych, parkingów należy po 
uprzednim oczyszczeniu w urzņdzeniach 
oczyszczajņcych odprowadziń do systemu 
odprowadzania wód powierzchniowych, 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych, 

c) dopuszcza się zagospodarowanie wód 
opadowych w obrębie działki, 

10) obsługę terenu w zakresie gospodarki odpa-
dami należy zapewniń poprzez wywóz odpa-
dów komunalnych na zorganizowane gmin-
ne wysypisko, 

11) obsługę terenu w zakresie zaopatrzenia w 
ciepło należy zapewniń z indywidualnych lub 
grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w 
oparciu o zasilanie: 
a) energiņ elektrycznņ, 
b) paliwami płynnymi, 
c) paliwami stałymi z zastosowaniem tech-

nologii o wysokiej sprawnoņci grzewczej i 
niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfe-
ry, 

d) odnawialne źródła energii w postaci bate-
rii słonecznych oraz układami mieszanymi 
wykorzystujņcymi odnawialne źródła 
energii i źródeł energii o których mowa w 
lit. a–c, 

12) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci ga-
zowej w sposób niekolidujņcy z istniejņcņ 
zabudowņ, 

13) zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy 
z sieci rozdzielczej, przyłņczenie obiektów 
powinno odbywań się na w oparciu o prze-
pisy odrębne, po spełnieniu warunków tech-
nicznych i ekonomicznych przyłņczenia, 

14) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza 
się korzystanie ze zbiorników stacjonarnych 
lokalizowanych w obrębie własnoņci, zgod-
nie z przepisami odrębnymi, 

15) w zakresie sieci telekomunikacyjnej dopusz-
cza się rozbudowę istniejņcej oraz lokalizo-
wanie nowej, na warunkach uzgodnionych 
z operatorami sieci telekomunikacyjnej. 

8. Ustala się następujņce zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) należy zapewniń dojazd do wszystkich urzņ-

dzeń i budynków w obrębie terenu, 
2) obsługa komunikacyjna będzie się odbywań 

z drogi wewnętrznej, 
3) ustala się obowiņzek wydzielenia w obrębie 

własnoņci miejsc postojowych (w tym w ga-
rażach) dla samochodów użytkowników sta-
łych i przebywajņcych okresowo, w iloņci nie 
mniejszej niż: 
a) 2 miejsca na mieszkanie, 
b) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 

25 m2 powierzchni użytkowej funkcji 
usługowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca 
postojowe, 

4) dopuszcza się poszerzenie drogi gminnej  
nr ewid. 96, na teren przyległy oznaczony 
symbolem MN1, w pasie o szerokoņci 2 m, w 
którym zakazuje się lokalizowania trwałych 
obiektów budowlanych. 

9. Okreņla się wysokoņń stawki procentowej, na 
podstawie której ustala się opłatę, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na 30%. 

§ 6 

1. Ustala się tereny łņk i pastwisk, oznaczone na 
rysunku planu symbolami RZ1, RZ2, dla których 
obowiņzujņ następujņce rodzaje przeznaczenia: 
1) podstawowe – teren łņk i pastwisk oraz wód 

płynņcych, stawów rybnych i zbiorników 
wodnych,  

2) dopuszczalne − urzņdzenia towarzyszņce 
oraz zieleń. 

2. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
zabudowy i urzņdzania terenu: 
1) dopuszcza się lokalizację obiektów: 

a) zwiņzanych z obsługņ stawów rybnych 
i zbiorników wodnych, 

b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
2) wysokoņń zabudowy nie może przekroczyń 

jednej kondygnacji nadziemnej,  
3) w zakresie kształtowania dachów ustala się: 

a) obowiņzek stosowania dachów stromych, 
o symetrycznie nachylonych połaciach,  

b) kņt nachylenia połaci dachowych: 
40°−45°, 

c) stosowanie dachówki lub innego materia-
łu imitujņcego pokrycie ceramiczne, 

d) zakaz stosowania dachów o połaciach mi-
jajņcych się na wysokoņci kalenicy. 

3. Ustala się następujņce zasady ochrony ņrodo-
wiska i przyrody: 
1) zakazuje się odprowadzania ņcieków do wód 

gruntowych, powierzchniowych oraz do gle-
by i gruntów, 

2) nakazuje się utrzymywań we właņciwym sta-
nie i konserwowań istniejņce drzewa oraz 
stosowań nowe nasadzenia w miejscach 
ubytków starych drzew, zgodnie z istniejņ-
cymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. 

4. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 
1) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżo-

wych, masztów kolidujņcych z lokalnym kra-
jobrazem kulturowym, 

2) ustala się strefę ochrony zabytków arche-
ologicznych, dla której ustala się: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņ-

zane z pracami ziemnymi należy uzgodniń 
z właņciwym Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, co do koniecznoņci ich 
prowadzenia pod nadzorem archeolo-
gicznym i za pozwoleniem właņciwego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

b) nadzór archeologiczny i ratownicze bada-
nia archeologiczne, prowadzone przez 
uprawnionego archeologa, odbywajņ się 
na koszt inwestora, 

c) pozwolenie konserwatorskie, o którym 
mowa w lit. a), należy uzyskań przed wy-
daniem pozwolenia na budowę i dla ro-
bót niewymagajņcych pozwolenia na bu-
dowę – przed realizacjņ inwestycji,  
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tj. przed uzyskaniem zaņwiadczenia po-
twierdzajņcego akceptację przyjęcia zgło-
szenia wykonywania robót budowlanych. 

5. Ustala się następujņce zasady obsługi w zakre-
sie infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza się lokalizowanie urzņdzeń infra-

struktury technicznej i komunikacji, 
2) należy zapewniń dostęp do urzņdzeń infra-

struktury technicznej, 
3) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy 

obiektami sieciowymi a projektowanym za-
inwestowaniem terenu, dopuszcza się prze-
łożenie lub kablowanie sieci. 

6. Okreņla się wysokoņń stawki procentowej, na 
podstawie której ustala się opłatę, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na 1%. 

§ 7 

1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami KDW1, 
KDW2, dla których obowiņzuje następujņce 
przeznaczenie:  
1) podstawowe − droga wewnętrzna, rozumia-

na jako droga o parametrach jak dla dróg 
dojazdowych, niezaliczana do żadnej z kate-
gorii dróg publicznych, służņca obsłudze 
wydzielonego terenu i posiadajņca podłņ-
czenie do publicznej drogi gminnej, 

2) dopuszczalne − urzņdzenia towarzyszņce 
oraz zieleń. 

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1, 
następujņce zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
1) minimalna szerokoņń w liniach rozgranicza-

jņcych wynosi 10 m, 
2) dopuszcza się realizację dwustronnych lub 

jednostronnych chodników, a w szczegól-

nych przypadkach brak wyodrębnionej jezd-
ni i chodnika, 

3) dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych ulic, jeżeli sņ one uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inżynierskimi, 

4) dopuszcza się lokalizację urzņdzeń sieci in-
frastruktury technicznej oraz zieleni i ele-
mentów małej architektury, 

5) dla terenu oznaczonego symbolem KDW2, 
dopuszcza się, przy zachowaniu zasady do-
stępnoņci wszystkich działek budowlanych 
do drogi wewnętrznej: 
a) zmianę przebiegu drogi wewnętrznej, 
b) odstņpienie od jej realizacji, 

6) w przypadku zmiany przebiegu drogi we-
wnętrznej, o której mowa w pkt 5, lub w 
przypadku odstņpienia od jej realizacji, wy-
znaczona na rysunku planu nieprzekraczalna 
linia zabudowy staje się nieobowiņzujņca. 

3. Okreņla się wysokoņń stawki procentowej, na 
podstawie której ustala się opłatę, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na 30%. 

§ 8 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Kroņnice. 

§ 9 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Dolnoņlņskiego oraz na stronie in-
ternetowej Gminy Kroņnice. 
 

PRZEWODNICZŅCY 
RADY GMINY 

 
WŁADYSŁAW KLUCZNIK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Krośnice nr XXI/170/09 
z dnia 30 marca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Krośnice nr XXI/170/09 
z dnia 30 marca 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krośnice, 
w miejscowości Bukowice dla działki nr ewid. 73 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy Kro-
ņnice rozstrzyga, co następuje: 
 
W zwiņzku z brakiem uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglņdu do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozņ skutków ustaleń planu na ņrodowi-
sko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Krośnice nr XXI/170/09 
z dnia 30 marca 2009 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. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159,  zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorzņdu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966) Rada Gminy Kroņnice roz-
strzyga, co następuje: 

§ 1 

Zgodnie z „Prognozņ skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na terenie gminy Kroņnice, w miejscowoņci Bukowice dla działki nr ewid. 73”, opracowanņ 
przez firmę „M-Studio Marek Osadca”, ze względu na położenie działki oraz istniejņce zainwestowanie 
i uzbrojenie sieci infrastruktury technicznej, niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych w zakresie 
sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych. 
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