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UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXXV/357/09 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 w obrębie wsi Brzezina 

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.) 
i art. 20 ust. 1, w zwiņzku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.) w zwiņzku z uchwałņ nr XXIII/229/08 Rady Gminy 
w Miękini z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w obrębie wsi Brzezina, po stwierdzeniu zgodnoņci 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miękinia, Rada Gminy Miękinia uchwala, 
co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

PRZEDMIOT UCHWAŁY 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrębie wsi Brzezina, 
w granicach okreņlonych na rysunku planu – za-
łņczniku nr 1 do uchwały, zwanņ dalej planem.  

§ 2 

1. Integralnymi częņciami planu sņ: 
1) tekst planu – stanowiņcy treņń niniejszej 

uchwały; 
2) rysunek planu– stanowiņcy załņcznik nr 1 do 

uchwały. 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu – stanowi załņcznik nr 2 do 
uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należņ do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych – sta-
nowi załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 3 

Plan zawiera ustalenia tekstowe i rysunkowe. Usta-
lenia tekstowe składajņ się z ogólnych 
i szczegółowych. Ustalenia tekstowe ogólne obo-
wiņzujņ dla całego obszaru objętego planem, usta-
lenia tekstowe szczegółowe obowiņzujņ dla po-
szczególnych terenów wyodrębnionych na rysun-
ku planu liniami rozgraniczajņcymi, oznaczonych 
symbolami funkcji. Ustalenia rysunkowe obowiņ-
zujņ w zakresie okreņlajņcym: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnych funkcjach 

lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) funkcje terenów oznaczone symbolami funkcji. 

§ 4 

Następujņce okreņlenia zawarte w tekņcie uchwały 
oznaczajņ: 

1) uchwała – niniejsza uchwała;  
2) rysunek planu – rysunek stanowiņcy załņcznik 

nr 1 do uchwały; 
3) obszar – cały obszar objęty uchwałņ, w grani-

cach okreņlonych na rysunku planu; 
4) teren – teren ograniczony na rysunku planu 

liniami rozgraniczajņcymi tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospodaro-
wania, oznaczony symbolem funkcji; 

5) funkcja podstawowa – przeznaczenie terenu 
ustalone dla danego terenu jako dominujņce; 

6) funkcja uzupełniajņca – przeznaczenie terenu 
dodatkowe w stosunku do przeznaczenia domi-
nujņcego; 

7) linia rozgraniczajņca – linię oddzielajņcņ tereny 
o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospo-
darowania; 

8) linia zabudowy nieprzekraczalna – linię, której 
nie może przekroczyń zewnętrzna ņciana lub na-
roże budynku; 

9) usługi nieuciņżliwe – usługi, których uciņżliwoņń 
nie przekracza granic działki, na której 
sņ zlokalizowane. 

R O Z D Z I A Ł   II 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 5 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 

zagospodarowania 

1. W planie ustala się tereny o następujņcym prze-
znaczeniu: 
1) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbo-

lem 1KDW; 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN; 
3) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej lub wielorodzinnej oznaczony sym-
bolem 1MN/MW; 

4) teren urzņdzeń elektroenergetyki lub usług, 
oznaczony symbolem 1E.  
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2. Położenie i linie rozgraniczajņce ww. terenów 
okreņla rysunek planu. 

§ 6 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego 

1. Zabudowie w obrębie terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczajņcymi, z wyjņtkiem terenu 
oznaczonych symbolem 1E, należy nadań jed-
norodnņ formę architektonicznņ, tj. o zbliżonym 
gabarycie, dachach stromych o symetrycznym 
nachyleniu połaci pod kņtem 35−50° krytych 
dachówkņ w kolorze ceglastym lub materiałem 
imitujņcym takņ dachówkę, z dopuszczeniem 
stosowania naczółków, lukarn i okien połacio-
wych. 

2. Budynkom lokalizowanym wzdłuż tej samej 
pierzei ulicznej należy nadań układ kalenicowy, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Dla budynków garażowych i gospodarczych, 
ganków i innych dobudowanych częņci budyn-
ków lub przylegajņcych do granicy działki do-
puszcza się dachy jednospadowe, oraz zmniej-
szenie kņta nachylenia połaci dachowych, o któ-
rym mowa w ust 1. 

4. Nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń o przę-
słach wykonanych z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych. 

5. Nie dopuszcza się lokalizacji masztów przekaź-
nikowych telefonii komórkowej. 

§ 7 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zdjņń 
warstwę humusu i wykorzystań jņ zgodnie 
z właņciwym dla niej przeznaczeniem. 

2. Należy zachowań wartoņciowņ zieleń istniejņcņ. 
3. Na powierzchnię biologicznie czynnņ należy 

przeznaczyń: 
1) dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej 

50% powierzchni terenu; 
2) dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej 

30% powierzchni terenu. 
4. Usługi dopuszczone do lokalizowania w budyn-

kach mieszkalnych nie mogņ powodowań uciņż-
liwoņci dla mieszkańców. 

5. Na terenach obowiņzujņ standardy akustyczne, 
okreņlone przepisami odrębnymi: 
1) na terenach, na których będzie realizowana 

zabudowa jednorodzinna, jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) na terenach, na których będzie realizowana 
zabudowa wielorodzinna, jak dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.   

6. Do celów grzewczych należy stosowań paliwa 
oraz urzņdzenia o wysokiej sprawnoņci i niskim 
stopniu emisji zanieczyszczeń.  

7. Ņcieki bytowe należy odprowadzań zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w § 11 ust. 3.  

8. Wody opadowe lub roztopowe należy odpro-
wadzań zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11 
ust. 4.  

9. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych na-
leży prowadziń zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 11 ust. 9.  

§ 8 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków 

Na obszarze objętym planem ustala się strefę ob-
serwacji archeologicznej „OW”, w obrębie której 
dla prac ziemnych, zwiņzanych z robotami budow-
lanymi wymagajņcymi pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, obowiņzuje wymóg uzgadniania z wła-
ņciwym organem służby ochrony zabytków ko-
niecznoņci ich prowadzenia pod nadzorem arche-
ologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków. Nadzór archeologiczny i ra-
townicze badania archeologiczne winny byń pro-
wadzone przez uprawnionego archeologa. Powyż-
sze pozwolenie konserwatorskie należy uzyskań 
przed wydaniem pozwolenia na budowę, a dla 
robót wymagajņcych zgłoszenia – przed dokona-
niem zgłoszenia wykonywania robót budowla-
nych.  

§ 9 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki  
                    intensywności zabudowy 

1. Powierzchnia działki budowlanej przeznaczonej 
pod zabudowę mieszkaniowņ:  
1) jednorodzinnņ wolno stojņcņ powinna wy-

nosiń co najmniej 700 m²; 
2) jednorodzinnņ bliźniaczņ powinna wynosiń 

co najmniej 400 m²; 
3) jednorodzinnņ szeregowņ powinna wynosiń 

co najmniej 240 m². 
2. Szerokoņń frontu działki budowlanej przezna-

czonej pod zabudowę:  
1) mieszkaniowņ jednorodzinnņ wolno stojņcņ 

powinna wynosiń co najmniej 20 m; 
2) mieszkaniowņ jednorodzinnņ bliźniaczņ po-

winna wynosiń co najmniej 14 m; 
3) mieszkaniowņ jednorodzinnņ szeregowņ 

powinna wynosiń co najmniej 7,5 m. 
3. Wysokoņń budynków od poziomu terenu do 

najwyższej kalenicy dachu nie może przekra-
czań: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

9 m; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

10 m, z tolerancjņ do 0,5 m ze względów 
np. technologicznych. 

4. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczań: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

30% powierzchni działki; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

40% powierzchni terenu działki.  
5. Powierzchnia użytkowa usług wbudowanych 

lub dobudowanych do budynku mieszkalnego 
nie może przekraczań 30% powierzchni użytko-
wej mieszkań. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN ustala 
się nieprzekraczalnņ linię zabudowy w linii bu-
dynków istniejņcych, tj. odległoņci 7 m od linii 
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rozgraniczajņcej drogę publicznņ przylegajņcņ 
do terenu od strony północnej oraz w odległo-
ņci 3 m od drogi wewnętrznej przylegajņcej do 
terenu od strony zachodniej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 1KDW. 

7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonego symbolem 2MN ustala się 
następujņce nieprzekraczalne linie zabudowy w 
odległoņci 6 m od linii rozgraniczajņcej drogę 
wewnętrznņ oznaczonņ na rysunku planu sym-
bolem 1KDW oraz od każdej innej drogi we-
wnętrznej dopuszczonej na tym terenie. 

8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej lub wielorodzinnej oznaczonego symbo-
lem 1MN/MW ustala się następujņce nieprze-
kraczalne linie zabudowy: 
1) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej − w odległoņci 6 m od linii roz-
graniczajņcej drogę wewnętrznņ oznaczonņ 
na rysunku planu symbolem 1KDW; 

2) w przypadku zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej – w odległoņci 8 m od linii roz-
graniczajņcej drogę wewnętrznņ oznaczonņ 
symbolem 1KDW. 

9. Dla terenu stacji transformatorowej oznaczone-
go symbolem 1E linię zabudowy ustala się nie-
przekraczalnņ linię zabudowy w odległoņci 4 m 
od linii rozgraniczajņcej drogę wewnętrznņ 
oznaczonņ na rysunku planu symbolem 1KDW. 

§ 10 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym 

1. Dopuszcza się scalanie i podział nieruchomoņci. 
2. Przy dokonywaniu scalania i podziału nieru-

chomoņci obowiņzujņ zasady następujņce: 
1) powierzchnia działki przeznaczonej pod bu-

dowę budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego w zabudowie wolno stojņcej − zgodnie 
z ustaleniem § 9 ust. 1 pkt 1; szerokoņń fron-
tu działki – zgodnie z ustaleniem § 9 ust. 2 
pkt 1;  

2) powierzchnia działki przeznaczonej pod bu-
dowę budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego w zabudowie  bliźniaczej – zgodnie z 
ustaleniem § 9 ust. 1 pkt 2; szerokoņń frontu 
działki – zgodnie z ustaleniem § 9 ust. 2 pkt 
2; 

3) powierzchnia działki przeznaczonej pod bu-
dowę budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego w zabudowie szeregowej – zgodnie z 
ustaleniem § 9 ust. 1 pkt 3; szerokoņń frontu 
działki – zgodnie z ustaleniem § 9 ust. 1  
pkt 3; 

4) naroża działek położonych u zbiegu dróg 
wewnętrznych należy ņciņń o bokach 5 x 5 m 
w celu zapewnienia trójkņtów widocznoņci. 

§ 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. W zakresie komunikacji ustala się: 
1) zachowanie dotychczasowej drogi we-

wnętrznej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDW; 

2) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrz-
nych z zastrzeżeniem, że w przypadku drogi 
o ruchu dwukierunkowym jej szerokoņń w 
liniach rozgraniczajņcych nie może byń 
mniejsza niż 8 m, a w przypadku dróg o ru-
chu jednokierunkowym ich jezdniom nale-
ży nadań szerokoņń 5 m z pasem szerokoņci 
co najmniej 6 m do parkowania pojazdów 
usytuowanym pomiędzy jezdniami; do-
puszcza się budowę dróg wewnętrznych 
szerokoņci co najmniej 8 m w liniach roz-
graniczajņcych oraz placów o wymiarach 
co najmniej 12,5 m x 12,5 m do zawracania 
pojazdów;  

3) zapewnienie na terenie własnym inwestora 
co najmniej 1 miejsca parkingowego na 
każde mieszkanie oraz co najmniej 1 miej-
sca parkingowego każde 30 m² powierzchni 
użytkowej usług. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
doprowadzenie wody z gminnej sieci wodo-
ciņgowej, na warunkach uzgodnionych  z za-
rzņdcņ sieci. 

3. W zakresie odprowadzenia ņcieków bytowych 
ustala się: 
1) docelowo odprowadzenie ņcieków do 

gminnej sieci kanalizacyjnej, na warunkach 
uzgodnionych z zarzņdcņ sieci; 

2) do czasu odprowadzenia ņcieków do 
gminnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
się gromadzenie ņcieków w indywidual-
nych, szczelnych zbiornikach ņcieków zlo-
kalizowanych na terenach własnych inwe-
storów, z systematycznym wywozem ņcie-
ków do oczyszczalni gminnej, 
na warunkach uzgodnionych z zarzņdcņ 
oczyszczalni; 

3) po podłņczeniu budynków do gminnej sieci 
kanalizacyjnej szczelne odbiorniki ņcieków 
należy przeznaczyń do retencjonowania 
wody deszczowej, którņ można wykorzy-
stywań na cele gospodarcze. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
lub roztopowych ustala się: 
1) obowiņzek wyposażenia obszaru objętego 

planem w sień kanalizacji deszczowej;  
2) dopuszcza się powierzchniowe odprowa-

dzenie wód opadowych pod warunkiem 
ukształtowania powierzchni działki w spo-
sób uniemożliwiajņcy spływ tych wód na 
działki sņsiednie, lub do indywidualnych 
zbiorników retencyjnych lokalizowanych na 
terenie własnym; 

3) wody powierzchniowe z terenów, na któ-
rych może dojņń do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi, należy odpro-
wadzań z zastosowaniem separatorów ole-
jów i benzyn.  

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycznņ 
ustala się: 
1) zasilanie w energię elektrycznņ obszaru ob-

jętego planem z istniejņcej sieci nN, po jej 
rozbudowie lub w przypadku potrzeby  
z nowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV 
planowanej na terenie oznaczonym symbo-
lem 1E, z zapewnieniem swobodnego do-
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stępu dla obsługi i ņrodków transportu, na 
warunkach uzgodnionych z zarzņdcņ sieci; 

2) dopuszcza się budowę stacji transformato-
rowej na terenie innym niż okreņlony w 
planie, za zgodņ właņciciela terenu i z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci ga-
zowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci, po 
spełnieniu warunków technicznych i ekono-
micznych przyłņczenia, na zasadach okreņlo-
nych przez operatora sieci, zgodnie z ustawņ 
Prawo energetyczne i rozporzņdzeniami wy-
konawczymi do tej ustawy. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplnņ: 
dopuszcza się ogrzewanie budynków z indy-
widualnych kotłowni na terenach własnych 
inwestorów oraz ze źródeł odnawialnych. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się:  
1) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych 

we wspólnych kanałach zbiorczych, w po-
rozumieniu z operatorami sieci; 

2) ze względu na istniejņcņ infrastrukturę te-
lekomunikacyjnņ Telekomunikacji Polskiej 
S.A. wszelkie zadania inwestycyjne i re-
montowe na obszarze objętym planem na-
leży w fazie projektowania uzgadniań w za-
kresie kolizji z ta infrastrukturņ z Teleko-
munikacjņ Polskņ S.A. Pion Technicznej 
Obsługi Klienta Region Zachodni. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
ustala się: 
1) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie 

z systemem przyjętym w gminie; 
2) obowiņzuje stosowanie segregacji odpa-

dów stałych. 
10. W zakresie ochrony przeciwpożarowej: obo-

wiņzujņ przepisy odrębne.   

§ 12 

W planie nie okreņla się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze 

względu na ich brak,  
2) wymagań wynikajņcych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, ze względu na brak 
występowania takich obszarów,  

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych ze względu na brak wy-
stępowania takich terenów,  

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów, ze 
względu na brak takiej potrzeby.  

§ 13 

Jednorazowņ opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w 
wysokoņci 30%. 

R O Z D Z I A Ł   III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 14 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW ustala 
się: 

1. Przeznaczenie podstawowe: teren drogi we-
wnętrznej. 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce: teren zieleni ulicz-
nej i infrastruktury technicznej. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: szerokoņń 
drogi i wymiary placu do zawracania pojazdów 
– zgodnie ze stanem dotychczasowym 

§ 15 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN ustala 
się: 
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wolno stojņca z do-
puszczeniem usług nieuciņżliwych. 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce: zieleń, mała archi-
tektura, dojņcia, dojazdy, parkingi i infrastruktu-
ra techniczna. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się dokonywanie zmian zabudo-

wy istniejņcej pod warunkiem: 
a) powierzchnia zabudowy nie przekroczy 

30% powierzchni działki; 
b) wysokoņń zabudowy nie przekroczy 9 m 

od poziomu terenu do najwyższego punk-
tu dachu; 

c) zabudowa będzie posiadań dachy strome 
o symetrycznym nachyleniu połaci pod 
kņtem 35−50º kryte dachówkņ ceramicznņ 
w kolorze ceglastym lub materiałem imi-
tujņcym takņ dachówkę; 

d) dla budynków gospodarczych i garaży 
dobudowanych do budynków mieszkal-
nych lub przylegajņcych do granicy działki 
dopuszcza się zmniejszenie kņta nachyle-
nia połaci dachowych, o którym mowa w 
lit. c, oraz dachy jednospadowe; 

e) powierzchnia biologicznie czynna będzie 
wynosiń co najmniej 50% powierzchni 
działki; 

2) dopuszcza się lokalizowanie budynków go-
spodarczych i garaży wbudowanych, dobu-
dowanych lub wolno stojņcych.  

§ 16 

Dla terenu oznaczonego symbolem 2MN ustala 
się: 
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług 
nieuciņżliwych. 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce: zieleń, mała archi-
tektura, dojņcia, dojazdy, parkingi i infrastruktu-
ra techniczna. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy nie może przekra-

czań 30% powierzchni działki; 
2) co najmniej 50% powierzchni działki należy 

przeznaczyń na powierzchnię biologicznie 
czynnņ; 

3) wysokoņń zabudowy nie może  przekraczań  
9 m od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu; 

4) zabudowie należy nadań dachy strome 
o symetrycznym nachyleniu połaci pod kņ-
tem 35−50º kryte dachówkņ ceramicznņ w 
kolorze ceglastym lub materiałem imitujņ-
cym takņ dachówkę; 
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5) dla budynków gospodarczych i garaży do-
budowanych do budynków mieszkalnych lub 
przylegajņcych do granicy działki dopuszcza 
się zmniejszenie kņta nachylenia połaci da-
chowych, o którym mowa w ppkt 4, oraz da-
chy jednospadowe; 

6) dopuszcza się lokalizowanie budynków go-
spodarczych i garaży wbudowanych, dobu-
dowanych lub wolno stojņcych; 

7) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych 
z zastrzeżeniem § 11 ust.1 pkt 2; 

8)  wysokoņń ogrodzenia terenu nie może prze-
kraczań 1,5 m; 

9) nie dopuszcza się ogrodzeń o prefabrykowa-
nych przęsłach betonowych; zaleca się ży-
wopłoty. 

§ 17 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/MW 
ustala się: 
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna, 
z dopuszczeniem usług nieuciņżliwych. 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce: zieleń, mała archi-
tektura, dojņcia dojazdy, parkingi i infrastruktu-
ra techniczna.  

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej nie może przekraczań 30% po-
wierzchni działki; zabudowy wielorodzinnej 
40% powierzchni działki; 

2) powierzchnia biologicznie czynna powinna 
wynosiń co najmniej 50% powierzchni tere-
nu dla zabudowy jednorodzinnej i co naj-
mniej 30% powierzchni terenu dla zabudowy 
wielorodzinnej; 

3) powierzchnia użytkowa usług wbudowanych 
lub dobudowanych do budynku mieszkalne-
go nie może przekraczań 30 % powierzchni 
użytkowej mieszkań; 

4) zabudowie należy nadań dachy strome 
o symetrycznym nachyleniu połaci pod ka-
tem 35−50º, kryte dachówkņ ceramicznņ w 
kolorze ceglastym lub materiałem imitujņ-
cym takņ dachówkę; 

5) dla budynków gospodarczych i garaży do-
budowanych do budynków mieszkalnych lub 
przylegajņcych do granicy działki dopuszcza 
się zmniejszenie kņta nachylenia połaci da-
chowych, o którym mowa w pkt 5, oraz da-
chy jednospadowe; 

6) wysokoņń ogrodzenia nie może przekraczań 
1,5 m; 

7) nie dopuszcza się ogrodzeń o prefabrykowa-
nych przęsłach betonowych; zaleca się ży-
wopłoty; 

8) miejsca postojowe dla pojazdów należy, w 
iloņci wynikajņcej z potrzeb, w tym co naj-
mniej 1 miejsce na każde mieszkanie i co 
najmniej 1 miejsce na każde 30 m² po-
wierzchni użytkowej usług, zapewniń na te-
renie własnym; 

9) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych 
z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 2.  

§ 18 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1E ustala się: 
1. Przeznaczenie podstawowe: teren urzņdzeń 

elektroenergetyki – stacja transformatorowa lub 
usługi. 

2. Przeznaczenie uzupełniajņce: teren zieleni, doj-
ņcia, dojazdu i infrastruktury technicznej. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy nie może przekra-

czań 60% powierzchni działki; 
2) budynkowi stacji transformatorowej należy 

nadań dach stromy o symetrycznym nachy-
leniu połaci; 

3) nie dopuszcza się ogrodzenia o prefabryko-
wanych przęsłach betonowych; 

4) w przypadku rezygnacji z lokalizacji stacji 
transformatorowej dopuszcza się włņczenie 
terenu do terenu sņsiadujņcego lub przezna-
czenie na zieleń albo lokalizację małego 
obiektu usługowego.   

R O Z D Z I A Ł   IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnoņlņskiego. 
 
 

PRZEWODNICZŅCY RADY 
 

CZESŁAW OSIECKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Miękinia nr XXXV/357/09 z dnia  
24 kwietnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Miękinia nr XXXV/357/09 z dnia  
24 kwietnia 2009 r. 
 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Brzezina 

 
§ 1 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Brzezina gmi-
na Miękinia w granicach okreņlonych na rysunku planu – załņczniku nr 1 do uchwały, wyłożonego 
do wglņdu publicznego w dniach od 12.11.2008 r. do 12.12.2008 r., oraz w okresie 14 dni od dnia zakoń-
czenia okresu wyłożenia, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajņce osobo-
woņci prawnej nie wniosły uwag. 

§ 2 

Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w § 1 nie zachodzņ przesłanki do podejmowania rozstrzygnięcia 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w obrębie wsi Brzezina w granicach okreņlonych na rysunku planu stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały.  
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Miękinia nr XXXV/357/09 z dnia  
24 kwietnia 2009 r. 

 
 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należņ do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

§ 1 

Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Brzezina 
w granicach okreņlonych na rysunku planu stanowiņcym załņcznik nr 1 do uchwały nie przewidujņ po-
trzeby ani obowiņzku realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które stanowiłyby zadania 
własne gminy. 

§ 2 

Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w § 1 nie zachodzņ przesłanki do podejmowania rozstrzygnięcia 
o sposobie 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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