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UCHWAŁA Nr XXXI/225/2009 
 RADY MIEJSKIEJ w SKBPźM 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SkCpe w obszarze połoconym 
w miejscowoWci Turka. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, 
Nr 167, poz. 1759), z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz 
w zwi>zku z uchwał> nr XXVIII/199/2006 Rady 
Miejskiej w SkCpem z dnia 11 kwietnia 2006 r. 
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
SkCpe w obszarze połoconym w miejscowoWci Turka, 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
CzCWć I 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obszaru połoconego 
w miejscowoWci Turka, zwany dalej planem, zgodnie 
z uchwał> nr XXVIII/199/2006 z dnia 11 kwietnia 
2006 r. żranica obszaru objCtego planem pokazana 
została na rysunku planu stanowi>cym zał>cznik nr 1 do 
uchwały. 

1. Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej 
uchwały. 

2. Integraln> czCWci> planu s>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś2000, stanowi>cy zał>cznik 

nr 1 do uchwałyś 
2) wyrys ze studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta, wskazany 
na zał>czniku nr 1 do uchwałyś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu wniesionych w okresie wyłocenia do 
publicznego wgl>du, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
uchwałyś 

4) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
– stanowi>ce zał>cznik nr 3 do uchwały. 
3. Stwierdza siC zgodnoWć planu z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy SkCpe, uchwalonym 
uchwał> nr XXXII/227/2006 Rady Miejskiej w SkCpem, 
z dnia 25 paadziernika 2006 r. 
 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 
1) adaptacji – nalecy przez to rozumieć przebudowC 

pomieszczeM lub budowli w celu przystosowania ich 
do potrzeb innych nic dot>d funkcji ucytkowych, 
przy zachowaniu wszelkich walorów stylowych 
istniej>cego obiektuś 

2) drobnych formach architektury - nalecy przez to 
rozumieć wszelkie elementy zagospodarowania 
terenu nie bCd>ce budowlami, takie jak murki 
oporowe, schody terenowe, rampy, pochylnie, 
siedziska, piaskownice, fontanny oraz inne 
urz>dzenia terenoweś 

3) minimalnej wielkoWci działki budowlanej – nalecy 
przez to rozumieć minimaln> powierzchniC nowo 
tworzonej działki pod zabudowCś 

4) modernizacji – nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnianie i przystosowywanie do 
współczesnych wymogów ucytkowych poprzez 
wymianC elementów budowli i jej wyposaceniaś 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu 
okreWlaj>c> dopuszczalne zblicenie elewacji 
budynku do linii rozgraniczaj>cej teren, dopuszcza 
sie wysuniCcia przed wyznaczon> liniCŚ schodów, 
ganków, daszków, wykuszy, balkonów itp., przy 
czym elementy te nie mog> pomniejszać tej 
odległoWci o wiCcej nic 1,5 mś 

6) obiektach małej gastronomii – nalecy przez to 
rozumieć obiekty usług cywienia zbiorowego, 
kawiarnie z sal> konsumpcji do 30 osób, posiadaj>ce 
nie wiCcej nic 5 osób obsługiś 

7) obszarze planu – nalecy przez to rozumieć obszar 
bCd>cy przedmiotem ustaleM niniejszej uchwałyś 

8) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC zewnCtrznego obrysu kondygnacji 
przyziemia budynków znajduj>cych siC na działce 
budowlanej; 

9) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

 10) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe lub 
uzupełniaj>ce, którego realizacja na danym terenie 
wynika z niezbCdnego uzupełnienia infrastruktury 
przestrzennej lub technicznej, i która nie koliduje 
z funkcjami podstawowymi; 
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 11) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przewaca na 
danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymi tzn. zajmuje wiCcej nic 50% 
powierzchni terenu; 

 12) przeznaczeniu uzupełniaj>cym - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które nie koliduje 
z przeznaczeniem podstawowym oraz stanowi 
uzupełnienie i wzbogacenie terenu, nie dominuj>c 
przestrzennie i ucytkowo nad przeznaczeniem 
podstawowym; 

 13) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć ustalenia 
planu przedstawione graficznie na mapie w skali, 
stanowi>ce zał>cznik do niniejszej uchwałyś 

 14) obszarze ograniczonego ucytkowania - nalecy przez 
to rozumieć strefC wyznaczon> przepisami 
odrCbnymi i powoduj>c> ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenówś 

 15) strefie technicznej – nalecy przez to rozumieć strefC 
ograniczonych mocliwoWci zagospodarowania terenu 
wokół sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

 16) tablicy reklamowej i noWniku reklamowym – nalecy 
przez to rozumieć tymczasowe obiekty wolnostoj>ce 
b>da poł>czone z obiektami przeznaczenia 
podstawowego, zawieraj>ce informacje graficzne 
lub tekstowe o wartoWciach rócnych towarów 
i usług, oraz mocliwoWciach ich nabyciaś 

 17) terenie - nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi. 

 18) urz>dzeniach pomocniczych - nalecy przez to 
rozumieć wyposacenie techniczne dróg, miejsca 
parkingowe, a takce oznaczenia słuc>ce organizacji 
ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urz>dzenia 
ochrony przeciwpocarowej i obrony cywilnej, 
urz>dzenia słuc>ce informacji o terenieś 

 19) usługach lub obiektach usługowych - nalecy przez to 
rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia 
w budynkach i urz>dzenia słuc>ce uzupełnieniu b>da 
wzbogaceniu funkcji dominuj>cej na obszarze planu, 
a nie wytwarzanie bezpoWrednio metodami 
przemysłowymi dóbr materialnych. 

 
§ 3. Plan ustala: 

1) podstawowe przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania terenów wyznaczonych na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi tereny 
o rócnym przeznaczeniu i rócnym sposobie 
zagospodarowania, okreWlone symbolami literowo-
cyfrowymi; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego z okreWleniem nakazów, zakazów, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenówś 

4) zasady kształtowania przestrzeni publicznych 
z okreWleniem lokalizacji obiektów małej 
architektury i noWników reklamowychś 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu z uwzglCdnieniemŚ 
a) linii zabudowy, 
b) wielkoWci powierzchni zabudowy, 

c) gabarytów i wysokoWci obiektu, 
d) geometrii dachu; 

6) zasady i warunki podziału nieruchomoWci 
z okreWleniem parametrów uzyskanych działek 
(tj. powierzchni, geometrii i obsługi 
komunikacyjnej); 

7) zasady rozbudowy i budowy systemu komunikacji 
i infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami 
oraz klasyfikacj> dróg i innych szlaków 
komunikacji; 

8) tereny niezbCdne do realizacji celów publicznych 
oraz linie rozgraniczaj>ce te terenyś 

9) stawkC procentow>, na podstawie której okreWla siC 
jednorazowa opłatC wynikaj>ca ze wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem planuś 

 10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej z okreWleniem 
nakazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów. 

 
§ 4.1. Rysunek planu w skali 1Ś2000 (zał>cznik 

graficzny nr 1 do uchwały) obowi>zuje w zakresieŚ 
1) granic obszaru objCtego ustaleniami planuś 
2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnym sposobie 
zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy 
4) podstawowego przeznaczenia i zagospodarowania 

terenówś 
5) przebiegu dróg publicznych i ich klas, oraz 

w zakresie funkcjonowania układu 
komunikacyjnego; 

6) planowanych urz>dzeM infrastruktury technicznej. 
7) obszarów ograniczonego ucytkowaniaŚ 

a) „Obszaru Chronionego Krajobrazu – Jeziora 
SkCpskie”. 

2. Inne oznaczenia na rysunku planu posiadaj> 
charakter informacyjny. 
 

§ 5. Ustala siC nastCpuj>ce symbole okreWlaj>ce 
w planie podstawowe przeznaczenia 
i zagospodarowania terenówŚ 
MN -L – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na działkach zadrzewionychś 
UT – tereny usług turystyki i rekreacjiś 
ZL – tereny zieleni leWnejś 
WS – tereny wód powierzchniowych i cieków 
wodnych; 
KDD – drogi dojazdowe. 
 

§ 6. Na obszarze objCtym planem ustala siCŚ 
1) jako tereny przeznaczone dla realizacji celów 

publicznych: 
a) tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 

KDD, jako nowe i istniej>ce drogi publiczne, 
wymagaj>ce przebudowy i dostosowania do 
parametrów okreWlonych w przepisach 
odrCbnych i niniejszej uchwale. 

 
§ 7. W zakresie kształtowania ładu przestrzennego 

i zagospodarowania terenów ustala siCŚ 
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1) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych urz>dzeM 

reklamowych w ramach przestrzeni publicznych i na 
terenach zieleni; 

2) zakaz lokalizacji urz>dzeM reklamowych na 
urz>dzeniach infrastruktury technicznejś 

3) budynki, drobne formy architektury, ogrodzenia 
lokalizowane w pasach terenów przylegaj>cych do 
dróg wyznaczonych w planie nie mog> być w swych 
formach podporz>dkowane wył>cznie wymogom 
technologicznym, ale musz> podlegać zasadom 
kompozycji uwzglCdniaj>cym powi>zanie 
z krajobrazem, projektowan> zieleni>, mocliwoWci> 
wgl>du we wnCtrze terenuś 

4) maksymalna powierzchnia ucytkowa przeznaczenia 
uzupełniaj>cego – 30% powierzchni ucytkowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym  
w granicach danej działki nettoś 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 
o przeznaczeniu uzupełniaj>cym - 30% powierzchni 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym 
w granicach danej działki nettoś 

6) obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy, 
zgodnie z rysunkiem planu, jeceli plan nie okreWla 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznacza siC j> na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

7) na terenach publicznie dostCpnych ustala siC 
obowi>zek uwzglCdnienia potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
w decyzjach administracyjnych dotycz>cych 
obiektów budowlanych i zagospodarowania terenuś 

8) na obszarze planu obowi>zuje zakaz lokalizowania 
obiektów o wysokoWci równej i wiCkszej nic 50 m 
nad poziom terenu; 

9) na obszarze planu zakazuje siC lokalizowania 
działalnoWci zwi>zanej z wielkoprzemysłowym 
chowem, hodowl> i ubojem zwierz>t ani obsług> 
produkcji rolnej; 

 10) zakazuje siC na obszarze objCtym planem 
lokalizowania obiektów handlu 
wielkopowierzchniowego (o gabarytach okreWlonych 
w przepisach odrCbnych); 

 11) w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego plan ustala odpowiednie parametry 
i wskaaniki kształtowania zabudowy okreWlone 
w ustaleniach szczegółowych. 

 
§ 8. Ustala siC nastCpuj>ce ogólne zasady zwi>zane 

z podziałem nieruchomoWci na odrCbne działki 
budowlane: 
1) dla terenów oznaczonych odpowiednim symbolem, 

szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci na 
odrCbne działki budowlane ustala siC w przepisach 
szczegółowychś 

2) przeprowadzony podział nie moce ograniczać 
prawidłowego zagospodarowania działek 
s>siaduj>cych – zgodnie z funkcjami i warunkami 
zagospodarowania terenu oraz przepisami 
odrCbnymiś 

3) podział poszczególnych terenów funkcjonalnych na 
działki budowlane musi być poprzedzony 
wydzieleniem niezbCdnych terenów dla realizacji 
obiektów obsługi technicznejś 

4) wydzielone działki geodezyjne nie mog> tracić 
wartoWci ucytkowych oraz musz> mieć zapewniony 
dojazd do dróg publicznych i dostCp do 
infrastruktury technicznej; 

5) ustala siC zakaz realizacji zabudowy bez 
uprzedniego zapewnienia dojazdu do wydzielonej 
działki budowlanejś 

6) za dostCp do drogi publicznej uwaca siC takie 
ukształtowanie działki budowlanej, które umocliwia 
prawidłowy wjazd na działkC budowlan> z terenów 
oznaczonych symbolem KDD lub siCgaczy 
dojazdowych; 

7) dopuszcza siC lokalizowanie nowej zabudowy 
(zgodnie z dotychczasowym obowi>zuj>cym 
przeznaczeniem terenu) na działkach istniej>cych 
w dniu uchwalenia planu, o ile posiada ona wymiary 
umocliwiaj>ce sytuowanie budynków zgodnie 
z ustaleniami niniejszej uchwały i przepisami 
odrCbnymi. 

 
§ 9. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

ustala siCŚ 
1) w przypadku odkrycia na obszarze planu, w trakcie 

prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury 
materialnej, nalecy wstrzymać prace i zawiadomić 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
§ 10. W zakresie zasad dotycz>cych ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
i zdrowia ludzi, ustala siCŚ 
1) na obszarze planu brak jest terenów górniczych, 

a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi 
oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych; 

2) w zakresie wykrywania zagroceM, ostrzegania 
i alarmowania ustala siC pokrycie obszaru zasiCgiem 
sygnałów dawiCkowych syren alarmowych 
działaj>cych w gminnym systemie wykrywania 
i alarmowania; 

3) teren objCty planem znajduje siC w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skepskie” ze 
wszystkimi konsekwencjami jego ochrony, 
ustalonymi na podstawie przepisów odrCbnych 
(Rozporz>dzenie Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu); 

4) w zakresie ochrony Wrodowiska i przyrody zakazuje 
siCŚ 
a) lokalizacji obiektów potencjalnie uci>cliwych dla 

wód podziemnychś 
b) rolniczego wykorzystania Wcieków, 
c) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów 

komunalnych i przemysłowych oraz 
oczyszczalni Wcieków, 

d) lokalizowania mogilników Wrodków ochrony 
roWlin i lokalizowania mogilników zwierz>tś 

e)  składowania substancji chemicznychś 
f) lokalizowania obiektów uci>cliwych, 

z wyj>tkiem takich, których lokalizacja okace siC 
niezbCdna do obsługi funkcji podstawowych na 
tym terenie, pod warunkiem uzyskania 
pozytywnego wyniku oceny oddziaływania na 
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Wrodowisko sporz>dzonej w trybie 
obowi>zuj>cych przepisówś 

5) w przypadku lokalizacji obiektów, których 
działalnoWć wi>ce siC z produkcj> Wcieków 
mog>cych stanowić zagrocenie dla Wrodowiska, 
ustala siC wykonanie urz>dzeM oczyszczaj>cych tego 
typu Wcieki i zapewniaj>cych bezpieczeMstwo 
Wrodowisku naturalnemu, na terenie działki 
inwestycyjnej, na zasadach ustalonych w dalszych 
przepisach; 

6) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów powoduj>cych 
przekroczenie dopuszczalnych, okreWlonych 
w przepisach odrCbnych stCceM substancji 
zanieczyszczaj>cych powietrze, gleby, wody 
powierzchniowe i podziemne; 

7) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów powoduj>cych 
przekroczenie emisji hałasu, wibracji 
i promieniowania elektromagnetycznego 
okreWlonych przepisami odrCbnymiś 

8) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów objCtych 
planem okreWla siC na podstawie przepisów 
odrCbnychś 

9) w projektach budowlanych obiektów nakazuje siC 
stosowanie nowoczesnych, dostCpnych rozwi>zaM 
technicznych 
i technologicznie umocliwiaj>cych eliminowanie 
niekorzystnego oddziaływania inwestycji na 
Wrodowisko, zapewniaj>ce ograniczenie uci>cliwoWci 
do granic władania poszczególnych inwestycji. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 

 
§ 11. W zakresie lokalizacji urz>dzeM sieciowych 

infrastruktury technicznej: 
1) plan ustala budowC urz>dzeM incynieryjnych 

w liniach rozgraniczaj>cych dróg w uzgodnieniu 
z odpowiednim zarz>dc> ulicy i w oparciu 
o przepisy odrCbneś 

2) zakaz lokalizacji sieci infrastruktury podziemnej pod 
jezdni>, za wyj>tkiem kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej oraz przypadków szczególnych, kiedy 
zabudowa lub szerokoWć linii rozgraniczaj>cych 
drogi uniemocliwia inn> lokalizacjC, w uzgodnieniu 
z zarz>dc> drogiś 

3) plan dopuszcza lokalizowanie urz>dzeM 
incynieryjnych poza terenami połoconymi w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg, na terenach działek do nich 
przyległych, pod warunkiem uzgodnienia 
z właWciwym operatorem podsystemu 
i uzyskania słucebnoWci terenu od właWciciela lub 
ucytkownika nieruchomoWci gruntowejś 

4) plan dopuszcza rozbudowC a takce remont, 
modernizacjC oraz przełocenie (w uzasadnionych 
przypadkach) istniej>cych sieci uzbrojenia 
przeznaczonego do bezpoWredniej obsługi 
incynieryjnej obszaru planu na warunkach 
właWciwego operatora podsystemu i bez zmiany 
planu; 

5) trasy dla projektowanych sieci nalecy projektować 
w liniach rozgraniczaj>cych dróg lub ci>gów 

o utwardzonej nawierzchni, o uregulowanym stanie 
prawnym i w miejscach dostCpnych dla właWciwych 
słucb eksploatacyjnych; 

6) utrzymanie rezerwy terenu w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg dla istniej>cych, 
remontowanych, przebudowywanych i nowo-
realizowanych sieci infrastruktury technicznej: 
wodoci>gu rozbiorczego, gazoci>gu rozbiorczego, 
kabli elektroenergetycznych, kanalizacji 
telefonicznej – poza jezdniami, oraz kanalizacji 
sanitarnej – pod jezdniami. 

 
§ 12. W zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siCŚ 

1) zaopatrzenie w wodC z istniej>cego wodoci>gu 
komunalnego; 

2) zakaz budowy nowych ujCć wody podziemnej 
w obszarze planu przeznaczonych dla zaopatrzenia 
w wodC ludnoWciś 

3) zachowanie, modernizacjC, przebudowC i rozbudowC 
istniej>cej sieci wodoci>gowejś 

 
§ 13. W zakresie odprowadzania Wcieków 

sanitarnych ustala siCŚ 
1) skanalizowanie przez miejski system kanalizacji 

rozdzielczej; 
2) odprowadzenie Wcieków sanitarnych z obszaru planu 

do zlewni istniej>cego układu kanalizacyjnegoś 
3) do czasu budowy układów kanalizacji zbiorczej na 

terenach planowanych do objCcia obsług> 
kanalizacyjn> oraz na stałe na pozostałych terenach 
ustala siC budowC szamb szczelnych oraz 
atestowanych zbiorników na Wcieki z koniecznoWci> 
wywozu do punktu zlewnego przy oczyszczalni; 

4) ustala siC, po doprowadzeniu kanalizacji, obowi>zek 
przył>czenia do niejś 

5) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych Wcieków 
powstaj>cych w obszarze planu do wód 
powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz 
wprost do gruntu; 

6) zakaz stosowania betonowych zbiorników na Wcieki 
przy nowo budowanych budynkach, w przypadku 
braku mocliwoWci podł>czenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

7) zachowanie, modernizacjC, przebudowC i rozbudowC 
istniej>cej sieci kanalizacyjnej. 

 
§ 14. W zakresie odprowadzania wód opadowych 

ustala siCŚ 
1) obowi>zek odprowadzania wód deszczowych 

zgodnie ze stanem prawnym i na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych. 

 
§ 15. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siCŚ 

1) realizacjC sieci gazowej na obszarze planu na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

2) zaopatrzenie odbiorców gazu w obszarze planu 
w gaz bezprzewodowy a docelowo w gaz ziemny 
wysokometanowy na zasadach okreWlonych przez 
dostawcC gazuś 

3) zasady zagospodarowania terenu w s>siedztwie sieci 
gazowej, w tym odległoWci podstawowe od obrysów 
obiektów terenowych, ustala siC na podstawie 
przepisów odrCbnych. 
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§ 16. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siC: 
1) dla budynków mieszkalnych i obiektów usługowych 

realizacjC własnych kotłowni, o ile spełniaj> wymogi 
ochrony Wrodowiskaś 

2) zachowanie, modernizacjC, przebudowC i rozbudowC 
urz>dzeM grzewczych w celu zastosowania paliw 
o niskiej emisji zanieczyszczeMś 

3) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
i indywidualnych gospodarstwach, nalecy stosować 
systemy grzewcze preferuj>ce paliwa ekologiczneś 

4) dopuszcza siC stosowanie odnawialnych aródeł 
energii (np. kolektory słoneczne i pompy ciepła) 
oraz innych noWników energii, w tym elektrycznej. 

 
§ 17. W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

ustala siCŚ 
1) pełne pokrycie potrzeb z miejskiej sieci Wredniego 

i niskiego napiCciaś 
2) Istniej>ce napowietrzne i kablowe sieci 

elektroenergetyczne nalecy adaptować do nowego 
zagospodarowania terenu; 

3) zasilanie obszaru planu z napowietrznej sieci 
elektroenergetycznej nn i rozbudowC tej sieciś 

4) rozbudowC systemu wył>cznie z zastosowaniem linii 
kablowych; 

5) przył>czenie odbiorców do sieci 
elektroenergetycznej nastCpować bCdzie w oparciu 
o przepisy odrCbne. 

 
§ 18. W zakresie telekomunikacji ustala siC: 

1) obsługC telekomunikacyjn> obszaru planu przez 
centrale operatorów telefonii przewodowej oraz 
przez radiowe sieci telekomunikacyjne; 

2) zakaz lokalizowania nowych masztów technicznych 
oraz stacji bazowych telefonii komórkowej 
w obszarze planu; 

3) przy opracowywaniu projektów budowlanych nalecy 
uwzglCdnić istniej>c> infrastrukturC 
telekomunikacyjn> podziemn> i nadziemn>, od 
której nalecy zachować odległoWci okreWlone 
w przepisach odrCbnychś 

4) wszystkie kolizje z istniej>c> sieci> nalecy 
przebudować poza pas planowanej zabudowy lub 
dostosować, przestrzegaj>c obowi>zuj>cych norm, 
do nowych warunków zabudowyś 

5) realizacjC nowych sieci telekomunikacyjnych jako 
kablowych i sukcesywn> przebudowC istniej>cych 
sieci napowietrznych na kablowe. 

 
§ 19. W zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ 

1) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych w systemie obsługi zorganizowanym 
przez gminCś 

2) usuwanie odpadów z obiektów usługowych 
w systemie obsługi zorganizowanym przez 
wytwórców tych odpadów na zasadach okreWlonych 
w przepisach odrCbnychś 

3) wprowadzanie pojemników na odpady na 
poszczególnych działkachś 

4) ustala siC obowi>zek segregacji odpadów 
w granicach własnoWci. 

 

§ 20. Za zgodne z planem uznaje siC przebiegi sieci 
infrastruktury technicznej nie uwidocznione na rysunku 
planu lecz zwi>zane z uzasadnionymi potrzebami 
obsługi terenów objCtych planem lub terenów 
przyległych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia ogólne dotycz>ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

 
§ 21. Ustala siC adaptacjC i modernizacjC istniej>cych 

oraz budowC nowych dróg publicznych. 
 
§ 22. Ustala siC obowi>zek realizacji nawierzchni 

utwardzonych dla dróg publicznych, znajduj>cych siC 
w zasiCgu oddziaływania planu. 

 
§ 23. Parkingi: 

1) potrzeby parkingowe dla istniej>cych, 
rozbudowywanych i projektowanych obiektów 
nalecy realizować wył>cznie na terenie lokalizacji 
własnej, w iloWci nie mniejszej nic wynikaj>cej 
z nastCpuj>cych wskaanikówŚ 
a) dla funkcji usługowych i handlowych oraz 

wszelkiej działalnoWci komercyjnej – 30 miejsc 
postojowych/1000 m2 p.uc, 

b) dla mieszkalnictwa jednorodzinnego – min. 
2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny; 

2) zakazuje siC lokalizacji parkingów 
ogólnodostCpnych w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
publicznych. 

 
§ 24. Podstawowy układ komunikacyjny tworz> 

drogi nastCpuj>cych klas technicznychŚ 
a) dojazdowe – oznaczone symbolem KDD. 
 

§ 25. Jako uzupełniaj>c> sieć dostCpu 
komunikacyjnego do poszczególnych działek ustala siC 
realizacjC siegaczy dojazdowych, wyznaczonych na 
rysunku planu. 

 
§ 26. Zakazuje siC realizacji urz>dzeM dla obsługi 

i prowadzenia komunikacji autobusowej na terenach 
dróg publicznych znajduj>cych siC na obszarze planu. 
 

§ 27. W granicach terenu objCtego planem dopuszcza 
siC lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu 
urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej, w tym 
komunikacyjnych, niezbCdnych dla obsługi terenu. 

 
§ 28. Na terenach oznaczonych symbolami KDD 

zakazuje siC wprowadzania wszelkich urz>dzeM, 
budowli, obiektów budowlanych z wyj>tkiem 
zwi>zanych z przeznaczeniem terenu, urz>dzeniami 
miejskiej infrastruktury technicznej, z funkcj> drogi 
oraz urz>dzeniami pomocniczymi zwi>zanymi 
z prowadzeniem, organizacj> i obsług> ruchu 
drogowego. 

 
§ 29. Rozwi>zania wynikaj>ce z etapowej realizacji 

układu komunikacyjnego (ulic, Wciecek rowerowych) 
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i rócni>ce siC od rozwi>zaM docelowych uznaje siC za 
tymczasowe. 

 
§ 30. Ustala siC realizacjC ci>gów infrastruktury oraz 

odcinków przył>czy zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami i w oparciu o warunki zarz>dcy drogi. 
 

§ 31. Dla terenów oznaczonych symbolem KDD 
(postulowanych dróg gminnych) ustala siC nastCpuj>ce 
warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu: 
1) szerokoWć jezdni nie moce być mniejsza nic 5.0 m; 
2) szerokoWć terenu dróg w liniach rozgraniczaj>cych 

nie mniejsza nic 15.0 m; 
3) drogi powinny być wyposacone w chodniki 

(co najmniej jednostronne); 
4) dopuszcza siC realizacjC Wciecek rowerowych 

w pasie drogowym. 
 

§ 32. Ustalenia w zakresie siCgaczy dojazdowych, 
realizowanych na terenach: 
1) minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 

siCgacza dojazdowego o długoWci do 50 m wynosi 
8,0 m, minimalna szerokoWć siCgacza o długoWci od 
51 m do 100 m wynosi 10,0 m; 

2) zakaz realizacji siCgaczy dojazdowych dłucszych nic 
100 m. 

 
§ 33. Na terenach oznaczonych symbolami 

przeznaczenia KDD zakazuje siC dokonywania 
podziałów za wyj>tkiem porz>dkuj>cych stan 
własnoWciowy zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi, 
stanowi>cymi ustalenia planu. 

 
CzCWć II 

Przepisy szczegółowe 
 

Rozdział 4 
Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

 
§ 34. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1.UT/MN-L (o pow. ± 0,32 ha) ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenu. 

1) tereny usług turystyki i rekreacjiś 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 

działkach zadrzewionychś 
3) dopuszcza siC usługi handlu, zabudowC 

pensjonatow> i usługi małej gastronomiiś 
4) dopuszcza siC obiekty rekreacji indywidualnej, 

ekstensywnej; 
5) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów infrastruktury 

technicznej, z wyj>tkiem obiektów uci>cliwych. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
1) elementy zagospodarowania przestrzennego 

podlegaj>ce ochronieŚ 
a) nie ustala siCś 

2) elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj>ce ukształtowaniaŚ 
a) na kacdej działce o funkcji mieszkaniowej 

dopuszcza siC lokalizacjC jednego budynku 

mieszkalnego oraz jednego budynku 
gospodarczego lub garacowego wolnostoj>cego, 

b) budynki lokalizowane na jednej działce musz> 
mieć wzajemnie zharmonizowan> geometriC 
dachów, formC i wystrój elewacji, 

c) w ramach zagospodarowania terenu kacdej 
działki budowlanej, drobne formy architektury, 
noWniki reklamowe i informacyjne, tymczasowe 
obiekty usługowo-handlowe, ogrodzenia, 
powinny być projektowane według jednolitego 
projektu architektonicznego przy zastosowaniu 
elementów ujednoliconych kolorystycznie 
i materiałowo i posiadaj>cych te same lub 
zblicone cechy kompozycji, 

d) ustala siC stosowanie ogrodzeM do wysokoWci 
2,0 m wzdłuc wewnCtrznych granic działki, oraz 
do wysokoWci 1,5 m wzdłuc dróg publicznych, co 
najmniej w 50% acurowychś bez podmurówki, 
b>da z jej ukształtowaniem zapewniaj>cym 
mocliwoWć migracji małych zwierz>t, 

e) ustala siC stosowanie ujednoliconych 
materiałowo i kolorystycznie nawierzchni 
utwardzonych, z uwzglCdnieniem wymogów 
technologicznych, 

f) ustala siC obiekty rekreacji indywidualnej jako 
murowane lub drewniane na fundamentach 
murowanych; 

3) elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj>ce rewaloryzacjiś 
a) nie ustala siCś 

4) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenówŚ 
a) ustala siC ograniczon> wycinkC drzew, tylko 

w zakresie koniecznym do realizacji 
przewidzianej planem zabudowy, 

b) zakazuje siC stosowania pokryć dachowych 
i okładzin elewacyjnych wykonanych 
z materiałów łatwopalnych lub/i 
rozprzestrzeniaj>cych ogieM, 

c) zakaz realizacji ogrodzeM z betonowych 
elementów prefabrykowanych, 

d) zakaz składowania odpadów poza pojemnikami 
oraz drobnymi formami architektury 
przeznaczonymi na ten cel, 

e) zakaz stosowania saidingu oraz wykładania 
elewacji agresywnymi elementami 
dekoracyjnymi tworz>cymi rócnego rodzaju 
mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp., 

f) nakaz lokalizacji ogrodzeM frontowych w liniach 
rozgraniczaj>cych ulic wyznaczonych planem, 

g) dopuszcza siC lokalizowanie urz>dzeM 
reklamowych na budynkach pod warunkiem, ce 
zajmowana przez nie powierzchnia nie 
przekroczy 5% powierzchni danej elewacji 
i bCdzie spójn> kompozycj> plastyczn>, 

h) zakaz stosowania agresywnych odcieni rócu, 
fioletu, błCkitu, zieleni i cółci w kolorystyce 
elewacji, dachów oraz drobnych form 
architektury. Ustala siC stosowanie kolorystyki 
stonowanej i wkomponowanej w krajobraz, 

i) dopuszcza siC umieszczanie reklam i informacji 
o usługach dostCpnych na terenie w formie 
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tabliczek o powierzchni do 0,7 m2, 
umocowanych do ogrodzenia, bez wykraczania 
poza jego wysokoWć. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, 
krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi: 
1) ustala siC zgodnie z § 10; 
2) ustala siC, ce wszelkie uci>cliwoWci zwi>zane 

z prowadzon> działalnoWci> usługow> na tych 
terenach musz> siC zamkn>ć w granicach władania 
działk> przez inwestora. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków i dóbr kultury współczesnej. 
1) ustala siC zgodnie z § 9; 
2) obiekty i tereny chronione 

a) nie ustala siC. 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) linie zabudowy: 

a) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy 
w odległoWci 5 m od linii rozgraniczaj>cych dróg 
publicznych, 

b) ustala siC lokalizacjC zabudowy w odległoWci 
minimum 4 m od granicy z działk> s>siedni>, 

c) ustala siC zgodnie z § 7, pkt 6; 
2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działkiŚ 
a) nie wiCcej nic 40%ś 

3) powierzchnia biologicznie czynna: 
a) nie mniej nic 50%ś 

4) gabaryty zabudowy: 
a) ustala siC wysokoWć budynków mieszkalnych 

oraz budynków usług turystyki i rekreacji do 
10 m i nie wiCcej nic 7-8 m do krawCdzi 
najwycej połoconego gzymsu, 

b) ustala siC wysokoWć wolnostoj>cych budynków 
usługowo-handlowych, budynków 
gospodarczych i garacowych do 5 m; 

5) geometria dachu: 
a) dachy wielospadowe i kombinacje tych dachów, 

o spadku do 45º, 
b) ograniczenia spadku nie dotycz> dachów 

łamanych. 
6. Zasady i warunki podziału nieruchomoWci: 

1) ustala siC zgodnie z ustaleniami § 8; 
2) wielkoWć powierzchni działkiŚ 

a) dla funkcji usług turystyki i rekreacjiŚ 
- ustala siC minimaln> powierzchniC działek 

równ> 2400 m2, 
- ustala siC minimaln> szerokoWć frontu działki 

równ> 25 mb., 
b) dla funkcji mieszkaniowej: 

- ustala siC minimaln> powierzchniC działek 
równ> 1500 m2, 

- ustala siC minimaln> szerokoWć frontu działki 
równ> 23 mb., 

c) dla funkcji rekreacji indywidualnej: 
- ustala siC minimaln> powierzchniC działek 

równ> 600 m2, 
- ustala siC minimaln> szerokoWć frontu działki 

równ> 12 mb. 
7. Obsługa komunikacyjna 

1) teren bCdzie obsługiwany komunikacyjnie 
z projektowanych dróg 01KDD i 02KDD. 

 
§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2.ZL (o pow. ± 1,29 ha) ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenu 

1) tereny zieleni leWnejś 
2) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM zwi>zanych 

z gospodark> leWn>ś 
3) dopuszcza siC realizacjC Wciecek rowerowych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 
1) elementy zagospodarowania przestrzennego 

podlegaj>ce ochronie: 
a) siedliska zieleni leWnejś 

2) elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj>ce ukształtowaniaŚ 
a) podłoce siedliska zieleni leWnejś 

3) elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj>ce rewaloryzacjiŚ 
a) podłoce siedliska zieleni leWnejś 

4) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów. 
a) pozostawia siC dotychczasowe ucytkowanie, bez 

prawa zabudowy z wyj>tkiem urz>dzeM 
zwi>zanych z gospodark> leWn>, 

b) zakaz naruszania naturalnego charakteru zieleni 
leWnej, 

c) zakaz grodzenia. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, 

krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi: 
1) ustala siC zgodnie z § 10; 
2) prowadzenie gospodarki leWnej na zasadach 

okreWlonych w przepisach odrCbnychś 
3) teren graniczy z urz>dzeniem melioracji 

szczegółowej (rowem melioracyjnym). Istniej>ce na 
terenie urz>dzenia melioracyjne nalecy zachować 
lub przebudować w sposób zapewniaj>cy 
prawidłowe funkcjonowanie. Wszelkie działania 
w obrCbie rowu nalecy uzgadniać z właWciw> 
żminn> Spółk> Wodn>, oraz właWciwym 
Wojewódzkim Zarz>dem Melioracji i Urz>dzeM 
Wodnych, oraz stosować siC do przepisów 
odrCbnych. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków i dóbr kultury współczesnejŚ 
1) nie ustala siCś 
2) obiekty i tereny chronione: 

a) nie ustala siC. 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu. 
1) powierzchnia biologicznie czynna: 

a) nie mniej nic 95%. 
6. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ 

1) nie ustala siC. 
7. Obsługa komunikacyjnaŚ 

1) ustala siC na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych; 

2) teren bCdzie obsługiwany komunikacyjnie 
z projektowanej drogi 02KDD. 
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§ 36. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3.UT (o pow. ± 0,64 ha), 4.UT (o pow. 
± 1,52 ha) ustala siCŚ 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) tereny usług turystyki i rekreacji (oWrodki 

wypoczynkowe, pensjonaty); 
2) tereny obiektów rekreacji indywidualnej, 

ekstensywnej; 
3) jako przeznaczenie uzupełniaj>ce zabudowC 

mieszkaniow> na działkach zadrzewionychś 
4) dopuszcza siC lokalizacje na terenie pól 

namiotowych, boisk oraz drobnych form 
architektury, 

5) dopuszcza siC realizacjC usług małej gastronomiiś 
6) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecek rowerowych; 
7) dopuszcza siC lokalizacji obiektów infrastruktury 

technicznej, z wyj>tkiem obiektów uci>cliwychś 
8) zakazuje siC lokalizowania na terenie usług handlu, 

oraz realizacji kubaturowych obiektów sportowychś 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
1) elementy zagospodarowania przestrzennego 

podlegaj>ce ochronieś 
a) nie ustala siC. 

2) elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj>ce ukształtowaniaŚ 
a) zabudowa lokalizowana na jednej działce musi 

mieć wzajemnie zharmonizowan> geometriC 
dachów, formC i wystrój elewacji, 

b) w ramach zagospodarowania terenu kacdej 
działki, drobne formy architektury, ogrodzenia 
itd. nalecy projektować według jednolitego 
projektu architektonicznego. przy zastosowaniu 
elementów ujednoliconych kolorystycznie 
i materiałowo i posiadaj>cych te same lub 
zblicone cechy kompozycji, 

c) ustala siC stosowanie ogrodzeM do wysokoWci 
1,70 m wzdłuc wewnCtrznych granic działki, 
oraz do wysokoWci 1,5 m wzdłuc dróg 
publicznych, co najmniej w 50% acurowychś bez 
podmurówki, b>da z jej ukształtowaniem 
zapewniaj>cym mocliwoWć migracji małych 
zwierz>t, 

d) zaleca siC ogrodzenia w formie cywopłotów 
formowanych, 

e) ustala siC obiekty rekreacji indywidualnej jako 
murowane lub drewniane na fundamentach 
murowanych; 

3) elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj>ce rewaloryzacjiŚ 
a) nie ustala siC. 

4) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów: 
a) zakazuje siC lokalizacji na terenie budynków 

podpiwniczonych oraz wszelkich podziemnych 
obiektów kubaturowych nie zwi>zanych 
z infrastruktur> techniczn>, 

b) zakaz osuszania i podejmowania działaM 
mog>cych wpłyn>ć niekorzystnie na równowagC 
hydrologiczn> terenu, z wyj>tkiem działaM 
maj>cych na celu zapewnienie bezpieczeMstwa 
cycia, zdrowia i mienia ludzi, 

c) ustala siC ograniczon> wycinkC zieleni leWnej, 
w zakresie koniecznym do realizacji 
przewidzianej planem zabudowy, 

d) zakaz realizacji ogrodzeM z betonowych 
elementów prefabrykowanych, 

e) zakaz składowania odpadów poza pojemnikami 
oraz drobnymi formami architektury 
przeznaczonymi na ten cel, 

f) zakaz stosowania saidingu oraz wykładania 
elewacji agresywnymi elementami 
dekoracyjnymi tworz>cymi rócnego rodzaju 
mozaiki, np. z lusterek, stłuczek itp., 

g) nakaz lokalizacji ogrodzeM frontowych w liniach 
rozgraniczaj>cych ulic wyznaczonych planem, 

h) zakaz stosowania agresywnych odcieni rócu, 
fioletu, błCkitu, zieleni i cółci w kolorystyce 
elewacji, dachów oraz drobnych form 
architektury. Ustala siC stosowanie kolorystyki 
stonowanej i wkomponowanej w krajobraz, 

i) zakazuje siC stosowania pokryć dachowych 
i okładzin elewacyjnych wykonanych 
z materiałów łatwopalnych lub/i 
rozprzestrzeniaj>cych ogieM, 

j) dopuszcza siC umieszczanie reklam i informacji 
o usługach dostCpnych na terenie w formie 
tabliczek o powierzchni do 0,7 m2, 
umocowanych do ogrodzenia, bez wykraczania 
poza jego wysokoWć, 

k) nie dopuszcza siC lokalizacji urz>dzeM 
reklamowych na budynkach ani wolnostoj>cych 
noWników reklamowych. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, 
krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi: 
1) ustala siC zgodnie z § 10; 
2) tereny granicz> z urz>dzeniem melioracji 

szczegółowej (rowem melioracyjnym). Istniej>ce na 
terenie urz>dzenia melioracyjne nalecy zachować 
lub przebudować w sposób zapewniaj>cy 
prawidłowe funkcjonowanie. Wszelkie działania 
w obrCbie rowu nalecy uzgadniać z właWciw> 
żminn> Spółk> Wodn>, oraz właWciwym 
Wojewódzkim Zarz>dem Melioracji i Urz>dzeM 
Wodnych, oraz stosować siC do przepisów 
odrCbnych. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków i dóbr kultury współczesnej. 
1) ustala siC zgodnie z § 9; 
2) obiekty i tereny chronione: 

a) nie ustala siC. 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) linie zabudowy; 

a) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy 
w odległoWci 10 m od linii rozgraniczaj>cych 
dróg publicznych, oraz w odległoWci 5 m od linii 
rozgraniczaj>cych siCgaczy dojazdowych, 

b) ustala siC lokalizacjC zabudowy w odległoWci 
minimum 5 m od granicy z działk> s>siedni>, 

c) ustala siC zgodnie z § 7, pkt 6; 
2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działkiś 
a) nie wiCcej nic 15%ś 
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3) powierzchnia biologicznie czynna: 

a) nie mniej nic 75%ś 
4) gabaryty zabudowy: 

a) ustala siC wysokoWć zabudowy letniskowej do 
6 m. 

b) ustala siC wysokoWć zabudowy mieszkaniowej 
oraz usług turystyki i rekreacji do 8 m; 

5) geometria dachu: 
a) dachy wielospadowe i kombinacje tych dachów, 

o spadku do 45º, 
b) ograniczenia spadku nie dotycz> dachów 

łamanych. 
6. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ 

1) ustala siC podział terenu na działki budowlane 
zgodnie z ustaleniami § 8; 

2) wielkoWć powierzchni działkiś 
a) dla funkcji usług turystyki i rekreacji oraz dla 

funkcji mieszkaniowej: 
- ustala siC minimaln> powierzchniC działek 

równ> 2400 m2, 
- ustala siC minimaln> szerokoWć frontu działki 

równ> 25 mb, 
- w przypadku działek dostCpnych z siCgaczy 

dojazdowych, wydzielonych na terenie, 
dopuszcza siC zmniejszenie szerokoWci frontu 
działki do15 m. 

b) dla funkcji rekreacji indywidualnej: 
- ustala siC minimaln> powierzchniC działek równ> 

600 m2, 
- ustala siC minimaln> szerokoWć frontu działki 

równ> 12 mb. 
8. Obsługa komunikacyjna. 

1) teren bCdzie obsługiwany komunikacyjnie z drogi 
01KDD, 03KDD oraz za pomoc> wydzielonych 
siegaczy dojazdowych. 

2) ustala siC wydzielenie siCgacza dojazdowego, nie 
bCd>cego drog> publiczn>, zgodnie z rysunkiem 
planu i zasadami okreWlonymi w przepisach 
odrCbnychś 

3) ustala siC realizacjC siegacza w zalecnoWci od 
potrzeb inwestorów i wtórnych podziałów terenów 
na działki budowlane. 

 
§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5.WS ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny wód powierzchniowychś 
2) rów melioracyjnyś 
3) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM wodnych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) elementy zagospodarowania przestrzennego 

podlegaj>ce ochronieŚ 
a) nie ustala siC. 

2) elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj>ce ukształtowaniaŚ 
a) nie ustala siCś 

3) elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagaj>ce rewaloryzacjiŚ 
a) nie ustala siCś 

4) zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenówŚ 
a) zakaz zabudowy, z wyj>tkiem urz>dzeM 

wodnych, 
b) zakaz naruszania naturalnego charakteru 

ucytków zielonych przywodnych, 
c) zakaz odprowadzania Wcieków, 
d) zakaz grodzenia, 
e) zakaz osuszania i podejmowania działaM 

mog>cych wpłyn>ć niekorzystnie na równowagC 
hydrologiczn> przyległych terenów, z wyj>tkiem 
działaM maj>cych na celu zapewnienie 
bezpieczeMstwa cycia, zdrowia i mienia ludzi. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, 
krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi: 
1) ustala siC zgodnie z § 10; 
2) istniej>ce urz>dzenia wodne nalecy zachować lub 

przebudować w porozumieniu z właWciw> żminn> 
Spółk> Wodn>, oraz właWciwym Wojewódzkim 
Zarz>dem Melioracji i Urz>dzeM Wodnych, 
w sposób zapewniaj>cy ich prawidłowe 
funkcjonowanie. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabytków i dóbr kultury współczesnej. 
1) nie ustala siCś 
2) obiekty i tereny chronione: 

a) nie ustala siC. 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siC. 

6. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ 
1) nie ustala siCś 
2) wielkoWć powierzchni działki 

a) nie ustala siC. 
 

Rozdział 5 
Przepisy koMcowe 

 
§ 38. W zwi>zku ze wzrostem wartoWci 

nieruchomoWci w wyniku uchwalenia planu, ustanawia 
siC opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
WartoWć stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, 
o której mowa w ust. 1 okreWla siC nastCpuj>coŚ 
1) dla terenu MN-L w wysokoWci 30%ś 
2) dla terenów UT w wysokoWci 30%ś 
3) dla terenów ZL i WS w wysokoWci 0,1%. 
 

§ 39. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczCtych przed dniem wejWcia 
w cycie planu, a nie zakoMczonych decyzj> ostateczn>, 
stosuje siC ustalenia planu. 

 
§ 40. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>ca 
Rady Miejskiej 

Anna Smucewska 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXXI/225/2009 

Rady Miejskiej w SkCpem 
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obszaru połoconego w miejscowoWci 
Turka. 
 
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenu połoconego w miejscowoWci 
Turka wyłocony został do publicznego wgl>du w dniach 
od 5 stycznia 2009 r. do 4 lutego 2009 r. i w dniach 
od 30 kwietnia 2009 r. do 2 czerwca 2009 r. 
W wyznaczonym terminie składania uwag – do dnia 
25 lutego 2009 r. i do dnia 17 czerwca 2009 r., nie 
wpłynCły cadne uwagi. 
 

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr XXXI/225/2009 
Rady Miejskiej w SkCpem 
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zadaM z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, 
zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i żminy SkCpe w obszarze 
połoconym w miejscowoWci Turka. 
 
Jako podstawC prawn> przyjCtoŚ 
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póan. zm.), 

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póan. zm.), 

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorz>du terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. 
Nr 88, poz. 539 z póan. zm.) 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoWciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z póan. zm.), 

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póan. zm.). 

 
Celem opracowania jest okreWlenie sposobu realizacji 
inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
terenu objCtego planem, które nalec> do zadaM własnych 
gminy oraz zasady ich finansowania. 
Opracowanie sporz>dzono po analizie wszystkich 
obowi>zuj>cych w zakresie budcetu gmin/miast ustaw 
i przepisów wykonawczych do nich, jak 
i sporz>dzonych materiałów planistycznych, 
a w szczególnoWci w oparciu o prognozC skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy SkCpe. 
 

W celu umocliwienia realizacji inwestycji 
kubaturowych na terenach przeznaczonych pod rócne 
formy zainwestowania jak zabudowa: mieszkaniowa, 
usługowa, produkcyjna, magazynowa, które obecnie 
stanowi> nieucytki oraz ucytkowane s> rolniczo - 
konieczna bCdzie budowa infrastruktury, która 
wymagać bCdzie znacznych nakładów finansowych. 
Żinansowanie realizacji zadaM zapisanych w planie 
inwestycji infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy/miasta jest uzalecnione od 
zdolnoWci finansowej gminy/miasta i bCdzie okreWlona 
w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowi>cych 
zał>czniki do uchwał budcetowych w kolejnych 
okresach czasowych. 
Do zadaM z zakresu infrastruktury technicznej 
nalec>cych do zadaM własnych gminy/miasta, nalecyŚ 
- wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi gminne, 

b>da poszerzenie istniej>cych, 
- uzbrojenie terenu w sieć wodoci>gow>, sanitarn> 

i sieć oWwietlenia ulicznego, 
- budowa jezdni, chodników na drogach gminnych. 
 
OdrCbnym problemem jest zaopatrzenie obszaru 
w energiC elektryczn>. Zgodnie z prawem 
energetycznym, realizacja głównych sieci przez zakład 
energetyczny uzalecniona jest od wczeWniej 
sporz>dzonych planów zaopatrzenia w energiC 
(z trzyletnim wyprzedzeniem). W sytuacji potrzeb 
zasilania w energiC obszaru okreWlonego w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zasilanie w energiC ma być zagwarantowane 
z istniej>cych, a całoWć potrzeb wynikaj>cych 
z projektowanego zagospodarowania terenu zostanie 
pokryta w drodze budowy sieci napowietrznej lub 
kablowej sieci NN. 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujCte 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy SkCpe w obszarze 
połoconym w miejscowoWci Turka, nalec>ce do zadaM 
własnych gminy obejmuj>Ś 
1) poszerzenie i budowC nawierzchni istniej>cych dróg 

dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 01KDD, 02KDD i 03KDD o ł>cznej 
długoWci ok. 0,61 km, 

 
Koniecznym bCdzie wybudowanieŚ 
1) około – 240 mb sieci wodoci>gowej dla obsługi 

nowych terenów wyznaczonych planem; 
2) około – 280 mb sieci kanalizacji sanitarnej dla 

obsługi nowych terenów wyznaczonych planem; 
3) około – 200 mb kablowej linii elektroenergetycznej 

NN dla obsługi nowych terenów wyznaczonych 
planem. 

 
Vrodki finansowe na te cele bCd> pochodzić ze Wrodków 
własnych gminy ustalanych w poszczególnych 
budcetach na dany rok oraz z funduszy pomocowych 
Unii Europejskiej. 
Kolejnym aródłem dochodu gminy bCdzie renta 
planistyczna płacona na rzecz gminy, wynikaj>ca ze 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
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Mocna załocyć, ce programy unijne zwi>zane  
z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które 
wdrocono w gminie pozwol> na przyspieszenie prac 
zwi>zanych z realizacj> zadaM inwestycyjnych 
nalec>cych do zadaM własnych. 
Gmina wykorzysta wszystkie mocliwoWci dla 
pozyskania funduszy w celu realizacji zapisanych  
w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które 
nalec> do jego zadaM własnych. Prognozowane wydatki 
zwi>zane z realizacj> ww. projektu winny stanowić 
podstawC do podjCcia prac nad ujCciem ich  
w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych Miasta  
i żminy SkCpe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1636 

1637 
 

1637 

UCHWAŁA Nr XXXI/226/2009 
 RADY MIEJSKIEJ w SKBPźM 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SkCpe w obszarze połoconym 
w miejscowoWci Józefkowo, obrCb bagno. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, 
Nr 167, poz. 1759), z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz 
w zwi>zku z uchwał> nr XXVII/185/2006 Rady 
Miejskiej w SkCpem z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SkCpe 
w obszarze połoconym w miejscowoWci Józefkowo, 
obrCb bagno i w zwi>zku z uchwał> nr X/58/2007 Rady 
Miejskiej w SkCpem z dnia 31 sierpnia 2007 r. 
zmieniaj>c> uchwałC nr XXVII/185/2006 Rady 
Miejskiej w SkCpem z dnia 24 lutego 2006 r. uchwala 
siC, co nastCpujeŚ 

 
CzCWć I 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 
w miejscowoWci Józefkowo, obrCb bagno, zwany dalej 
planem, zgodnie z uchwał> nr XXVII/185/2006 z dnia 

24 lutego 2006 r. i z uchwał> nr X/58/2007 z dnia 
31 sierpnia 2007 r. żranica obszaru objCtego planem 
pokazana została na rysunku planu stanowi>cym 
zał>cznik nr 1 do uchwały. 

1. Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej uchwały. 
2. Integraln> czCWci> planu s>Ś 

1) rysunek planu w skali 1Ś2000, stanowi>cy zał>cznik 
nr 1 do uchwałyś 

2) wyrys ze studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, 
wskazany na zał>czniku nr 1 do uchwałyś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu wniesionych w okresie wyłocenia do 
publicznego wgl>du, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
uchwałyś 

4) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
– stanowi>ce zał>cznik nr 3 do uchwały. 
3. Stwierdza siC zgodnoWć planu z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy SkCpe, uchwalonym 
uchwał> nr XXXII/227/2006 Rady Miejskiej w SkCpem, 
z dnia 25 paadziernika 2006 r. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) adaptacji – nalecy przez to rozumieć przebudowC 
pomieszczeM lub budowli w celu przystosowania ich 
do potrzeb innych nic dot>d funkcji ucytkowych, 
przy zachowaniu wszelkich walorów stylowych 
istniej>cego obiektuś 

2) drobnych formach architektury - nalecy przez to 
rozumieć wszelkie elementy zagospodarowania 
terenu nie bCd>ce budowlami, takie jak murki 
oporowe, schody terenowe, rampy, pochylnie, 
siedziska, piaskownice, fontanny oraz inne 
urz>dzenia terenoweś 

 


