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UCHWAŁA Nr XXV/185/09 
 RADY GMINY CEKCYN 
 z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie okreWlenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania 
zwolnieM i ulg w tej opłacie oraz terminów płatnoWci i sposobu jej poboru. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 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 oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, art. 17 ust. 1 
i 2 i art. 19 pkt 1 lit. b pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, 
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,  
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93,  
poz. 585 i Nr 116, poz. 730) uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

 

§ 1. Traci moc uchwała nr XXIII/203/93 Rady 
Gminy w Cekcynie z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie 
okreWlenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad 
stosowania zwolnieM i ulg w tej opłacie oraz terminów 
płatnoWci i sposobu jej poboru. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
i wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Tomasz Borta 
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UCHWAŁA Nr XXXI/153/2009 

 RAŹY GMINY ŁUBIANKA 
 z dnia 12 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka w sołectwie Pigca. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.)  
i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.), uchwala siC co 
nastCpujeŚ 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łubianka uchwalonego uchwał> 
nr XXXV/233/2006 Rady Gminy Łubianka z dnia  
27 paadziernika 2008 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka  
w sołectwie Pigca. 

 
§ 2.1. Obszar planu obejmuje tereny obrCbu Pigca 

w gminie Łubianka. 
2. Powierzchnia planu wynosi ok. 45,55 ha. 
 
§ 3.1. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 

1) zał>cznik nr 1.1 stanowi>cy orientacjC połocenia 
terenów objCtych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka  

w sołectwie Pigca w skali 1Ś15 000 wraz z układem 
arkuszy A, B, C, D, E, F, G i H; 

2) zał>cznik nr 1.2 stanowi>cy wyrys ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy w skali 1:15 000  
z naniesionymi granicami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

3) zał>cznik A – arkusz z rysunkiem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubianka w sołectwie Pigca w skali 1Ś1000ś 

4) zał>cznik B – arkusz z rysunkiem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubianka w sołectwie Pigca w skali 1Ś1000ś 

5) zał>cznik C – arkusz z rysunkiem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubianka w sołectwie Pigca w skali 1Ś1000ś 

6) zał>cznik D – arkusz z rysunkiem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubianka w sołectwie Pigca w skali 1Ś1000ś 

7) zał>cznik E – arkusz z rysunkiem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubianka w sołectwie Pigca w skali 1Ś1000ś 
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8) zał>cznik F – arkusz z rysunkiem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubianka w sołectwie Pigca w skali 1Ś1000ś 

9) zał>cznik G – arkusz z rysunkiem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubianka w sołectwie Pigca w skali 1Ś1000ś 

 10) zał>cznik H – arkusz z rysunkiem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubianka w sołectwie Pigca w skali 1Ś1000ś 

 11) zał>cznik nr 2 stanowi>cy rozstrzygniCcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

 12) zał>cznik nr 3 stanowi>cy rozstrzygniCcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 
§ 4.1. Na ustalenia planu miejscowego składaj> siCŚ 

1) ustalenia tekstowe, w skład których wchodz>Ś 
a) ustalenia ogólneś 
b) ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenuś 

2) rysunki planu stanowi>cyŚ 
a) zał>cznik nr 1.1, 
b) zał>cznik nr 1.2, 
c) zał>cznik A, 
d) zał>cznik B, 
e) zał>cznik C, 
f) zał>cznik D, 
g) zał>cznik E, 
h) zał>cznik F, 
i) zał>cznik G, 
j) zał>cznik H. 

 
Rozdział I 

Ustalenia ogólne 
 

§ 5.1. Definicje ucytych pojCć w ustaleniach 
niniejszego planu s> nastCpuj>ceŚ 
1) uchwała – niniejsza uchwałaś 
2) karta terenu – szczegółowe ustalenia tekstowe dla 

jednego lub kilku terenów ujCte w formie 
tabelarycznej; 

3) teren – czCWć obszaru objCtego planem, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi  
o jednakowym przeznaczeniu oznaczony numerem 
porz>dkowym i symbolemś 

4) przepisy odrCbne – przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

5) wysokoWć zabudowy – wysokoWć budynku mierzona 
od powierzchni terenu przy najnicej połoconym 
wejWciu do budynku do najwycszego punktu 
kalenicy (nie dotyczy kominów anten, masztów, 
murów ogniowych i akcentów architektonicznych)ś 

6) modernizacja – działania maj>ce na celu poprawC 
jakoWci obiektów i urz>dzeMś ich unowoczeWnienie  
w ramach istniej>cych gabarytówś 

7) powierzchnia zabudowy – okreWla maksymaln> 
dopuszczaln> wielkoWć powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działkiś 

8) proponowane podziały wewnCtrzne – propozycja 
podziału terenu na działki, z któr> moce być zgodny 
projekt podziału nieruchomoWciś przy innym 

podziale zachować parametry działki okreWlone  
w poszczególnych kartach terenuś 

9) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona 
na rysunku planu, której nie moce przekroczyć 
Wciana budynkuś 

 10) droga wewnCtrzna – droga w rozumieniu ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przy 
czym dojazd do działek z dróg wewnCtrznych 
wymaga prawnego zapewnienia dostCpu do drogi 
publicznej poprzez tC drogC wewnCtrzn>ś 

 11) stan istniej>cy – stan na rok 2009; 
 12) wielkoformatowy noWnik reklamowy – noWnik 

reklamowy, którego powierzchnia przekracza  
2,0 m2; 

 13) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia 
niezabudowana i nieutwardzona, pokryta 
roWlinnoWci> urz>dzon> lub naturaln>, a takce wod>. 

 
§ 6.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne 

zastosowane na rysunku planu s> obowi>zuj>cymi 
ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objCtego planem miejscowymś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
3) symbole literowe oznaczaj>ce przeznaczenie terenu, 

a w odniesieniu do ulic – oznaczenie klasy; 
4) granice stref i oznaczenia obiektów objCtych 

ochron> prawn> na podstawie przepisów odrCbnychś 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla 

nowoprojektowanej zabudowy. 
 

§ 7.1. Ustala siC podział terenu objCtego 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
na tereny wydzielone liniami rozgraniczaj>cymi tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, które s> nastCpuj>ceŚ 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
2) U – tereny zabudowy usługowejś 
3) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynówś 
4) KDZ – tereny komunikacji – tereny dróg zbiorczych 
5) KDL – tereny komunikacji – tereny dróg lokalnychś 
6) KDD – tereny komunikacji – tereny dróg 

dojazdowych; 
7) KDW – tereny komunikacji – tereny dróg 

wewnCtrznychś 
8) KDX – tereny komunikacji – tereny ci>gów pieszo-

jezdnych. 
2. Ustala siC oznaczenie terenów, o których mowa 

w pkt 1 nastCpuj>cymi symbolami literowymi  
i cyfrowymi wystCpuj>cymi w nastCpuj>cej kolejnoWciŚ 
1) litera alfabetu od A do H z kropk> – okreWlaj>ca 

przynalecnoWć terenu do poszczególnego zał>cznika 
do uchwały od A do Hś 

2) liczba – okreWlaj>ca numer porz>dkowyś 
3) litera lub litery – okreWlaj>ca przeznaczenie terenów.  
 

§ 8.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) wszelkie działania inwestycyjne nalecy realizować  

z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania 
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ładu przestrzennego w myWl ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym okreWlonych w uchwale. 

 
§ 9.1. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) południowa czeWć obrCbu Pigca połocona jest  

w Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy 
KrawCdziowej Kotliny ToruMskiej, teren objCty 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego lecy poza ww. obszarem; 

2) południowa czeWć obrCbu Pigca połocona jest  
w strefie zasobowych ujCć wód czwartorzCdowych 
objCtych wysok> ochron> głównego zbiornika wód 
podziemnych (GZWP) Nr 141 – „Zbiornik rzeki 
dolna Wisła”ś teren objCty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego lecy poza 
terenem w/w zbiornika; 

3) ustala siC, ce uci>cliwe oddziaływanie działalnoWci 
gospodarczej nie moce przekraczać granic terenu, do 
którego właWciciel ma tytuł prawnyś 

4) projektowane ucytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie moce stanowić aródła zanieczyszczeM dla 
Wrodowiska wodno-gruntowego; 

5) nalecy zastosować takie rozwi>zania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać 
zagroceniom Wrodowiskowym z racji dopuszczonej 
funkcji; 

6) ustala siC zachowanie istniej>cych na obszarze planu 
wód Wródl>dowych. 

 
§ 10.1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) na terenie sołectwa Pigca znajduj> siC stanowiska 

archeologiczne nie eksponowane z nawarstwieniami 
kulturowy, w tym na czCWci terenu H.01 MN  
i H.01 KDW; 

2) teren przez nie zajmowany jest dostCpny do celów 
inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia 
niezbCdnego zakresu badaM archeologicznych 
zapewniaj>cych odpowiednie warunki ochrony 
konserwatorskiej; 

3) zakres prac archeologicznych okreWli w swoim 
uzgodnieniu Kujawsko-Pomorski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, w zalecnoWci od charakteru 
planowanych inwestycji 

4) w rejonie stanowiska zlokalizowanego na terenie 
H.01 MN i H.01 KDW; wszelkie prace ziemne 
mocna wykonać po uzgodnieniu i za pozwoleniem 
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 

5) pozwolenie na badanie archeologiczne inwestor 
winien uzyskać przed pozwoleniem na budowC. 

6) na terenie E.01 MN znajduje siC obiekt o wartoWci 
historyczno-kulturowej podlegaj>cy ochronie 
konserwatorskiej - budynek dworca kolejowego; 
ustala siCŚ 
a) zachowanie wygl>du architektonicznego dworca 

w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, 
wystroju i kompozycji elewacji,  

b) koniecznoWć uzgadniania z Kujawsko-
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków wszelkich prac budowlanych 
maj>cych wpływ na wygl>d zewnCtrzny dworca,  

c) zachowanie kamiennej nawierzchni podjazdu do 
dworca. 

 
§ 11.1. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
1) na terenie planu nie wystCpuj> przestrzenie 

publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z póan. zm.)ś 

2) w zakresie oddziaływania przestrzeni prywatnych 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow> na 
przestrzeM publiczn> ustala siCŚ 
a) zakaz lokalizacji wielkoformatowych noWników 

reklamowych; 
b) inne noWniki reklamowe musz> być WciWle 

zwi>zane z wykonywan> na miejscu 
działalnoWci>. 

 
§ 12.1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji s> nastCpuj>ceŚ 
1) dostCpnoWć drogowa terenów jest okreWlona  

w kartach terenu; 
2) ustala nastCpuj>ce minimalne wskaaniki parkingowe 

do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca 
postojowe dla samochodów osobowychŚ 
a) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie; 
b) 1 miejsce postojowe na 50,0 m2 powierzchni 

ucytkowej usług lecz nie mniej nic 1 miejsce 
postojowe na 1 obiekt i nie mniej nic 1 miejsce 
postojowe na 5 zatrudnionych; 

3) sieci infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczaj>cych terenu dróg nalecy lokalizować 
poza pasem drogowym i na warunkach okreWlonych 
przez zarz>dcC drogiś 

4) dla terenów zlokalizowanych wzdłuc dróg 
wojewódzkich i powiatowych ustala siC obowi>zek 
pozostawienia rezerwy terenu dla Wciecek pieszo-
rowerowych. 

 
§ 13.1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej s> nastCpuj>ceŚ 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 

a) z gminnej sieci wodoci>gowejś 
2) w zakresie zaopatrzenia w energiC ciepln>Ś 

a) z urz>dzeM indywidualnych, 
b) zaleca siC stosowanie do celów grzewczych 

paliw charakteryzuj>cych siC niskimi 
wskaanikami emisyjnymi, takich jakŚ paliwa 
płynne, gazowe i stałe (np. biomasa, drewno) 
oraz wykorzystanie alternatywnych aródeł 
energii, takich jak baterie słoneczne lub pompy 
cieplne,  

3) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub 

Wredniego napiCcia, 
b) podział nowych terenów budowlanych nalecy 

zaopiniować u zarz>dcy sieci energetycznej  
w celu wyznaczenia terenów pod stacje 
transformatorowe, przyjmuje siC mocliwoWć 
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budowy stacji transformatorowych na obszarze 
planu, o ile nie naruszy to innych ustaleM planu 
oraz interesów prawnych właWcicieli terenów, 

c) zagospodarowanie terenu w strefie 
bezpieczeMstwa linii elektroenergetycznej nN 0,4 
kV o szerokoWci 8,0 m (po 4,0 m od osi) winno 
być uzgodnione z zarz>dc> sieci, 

d) zagospodarowanie terenu w strefie 
bezpieczeMstwa linii elektroenergetycznej SN 15 
kV o szerokoWci 15,0 m (po 7, 5 m od osi) winno 
być uzgodnione z zarz>dc> sieci, 

e) sieci SN i nN nalecy realizować w pasach 
drogowych poza jezdni>ś 

f) ustala siC mocliwoWć przebudowy i zastCpowanie 
istniej>cych sieci elektroenergetycznych nowymi 
odcinkami sieci, 

g) zaleca siC skablowanie istniej>cych na terenie 
planu napowietrznych linii elektroenergetycznych 
nN na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
sieci; 

h) usuniCcie wszelkich kolizji istniej>cych sieci 
elektroenergetycznej z obiektami 
projektowanymi winno odbywać siC na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieciś 

4) w zakresie odprowadzenia WciekówŚ 
a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej; 
b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni z bezwarunkowym 
obowi>zkiem podł>czenia do sieci kanalizacyjnej 
po jej zrealizowaniu; 

c) nalecy d>cyć do wyprzedzaj>cej w stosunku do 
wprowadzania nowego zainwestowania, 
realizacji systemu zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej; 

d) dopuszcza siC wydzielenie terenów pod 
przepompownie Wcieków uWciWlonych na etapie 
koncepcji skanalizowania; 

5) w zakresie odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych: 
a) z dachów obiektów budowlanych ustala siC 

lokalne odprowadzenie powierzchniowe; 
b) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, 

placów manewrowych przed odprowadzeniem 
do odbiornika winny być podczyszczane  
w stopniu zapewniaj>cym spełnienie wymagaM 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisachś 

6) w zakresie utylizacji odpadów stałychŚ 
a) po segregacji wywóz na składowisko odpadów 

za poWrednictwem specjalistycznych jednostek. 
 

§ 14. Na terenie s>siaduj>cym z obszarem H.01.MN 
objCtym niniejszym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Pigca 
znajduj> siC obiekty zwi>zane z hodowl> bydła maj>ce 
potencjalny wpływ na stan aerosanitarny terenów 
znajduj>cych siC w ich s>siedztwie. 

 
§ 15. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy, szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym, 
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
oraz stawki procentowe zawarte s> w poszczególnych 
kartach terenów zawartych w ustaleniach 
szczegółowych. 
 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 16.1. Ustalenia szczegółowe dla terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi i znajduj>cych 
siC na zał>czniku A do uchwały s> nastCpuj>ceŚ 

 
Karta terenu nr 1  do zał>cznika A 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

A.01 MN   

2. Powierzchnia ok. 0,60 ha   

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 6,0 m od terenu drogi gminnej nr 100414 i terenu A.04 KDW, jak 

na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
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dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z terenu drogi gminnej nr 100414 i z terenu A.04 KDW 
 9.2. Parkingi i miejsca 

postojowe 
zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

 11.2. Dopuszcza sie remont i modernizacjC oraz odbudowC, rozbudowC, nadbudowC, dobudowC i przebudowC 
istniej>cej zabudowy zgodnie z parametrami okreWlonymi w niniejszej karcie terenu 

 11.3. Na terenie A.01 MN budynki mieszkalne nalecy lokalizować poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10% 

 

Karta terenu nr 2  do zał>cznika A 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

A.02 MN   

2. Powierzchnia ok. 1,49 ha   

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 6,0 m od terenu A.04 KDW, jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 
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7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z terenu A.04 KDW 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 
 10.5. Odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych 
zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 3  do zał>cznika A 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

A.03 MN A.04 MN A.05 MN 

2. Powierzchnia ok. 1,88 ha ok. 2,33 ha ok. 3,68 ha 

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy dla terenu A.03 

MN 
nieprzekraczalne 6,0 m od terenów A.02 KDD i A.03 KDW, 
jak na rysunku planu 

   dla terenu A.04 
MN 

nieprzekraczalne 6,0 m od terenu A.03 KDW, jak na rysunku 
planu 

   dla terenu A.05 
MN 

nieprzekraczalne 6,0 m od terenu A.03 KDW i drogi gminnej 
nr 100414, jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
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odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 
 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m, jak na rysunku planu 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa dla terenu 

A.03 MN 
z terenów A.02 KDD i A.03 KDW 

   dla terenu 
A.04 MN 

z terenu A.03 KDW 

   dla terenu 
A.05 MN 

z terenu A.03 KDW 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 4 do zał>cznika A 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

A.01 KDD   

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg dojazdowych – tereny wł>czenia terenu do drogi gminnej nr 100414 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> gminn> nr 100414 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały  
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np.  

w chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
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 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 

Karta terenu nr 5 do zał>cznika A 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

A.02 KDD   

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg dojazdowych – droga gminna nr 100415 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> gminn> nr 100414 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np.  

w chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 

Karta terenu nr 6 do zał>cznika A 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

A.03 KDW A.04 KDW  

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg wewnCtrznych 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> gminn> 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ 10,0 m, jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np.  

w chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 
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12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 
2. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi i znajduj>cych siC na zał>czniku B do uchwały s> 

nastCpuj>ceŚ 
 

Karta terenu nr 7 do zał>cznika B 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

B.01 MN B.02 MN B.03 MN 

2. Powierzchnia ok. 0,33 ha ok. 0,17 ha ok. 0,26 ha 

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy dla terenu B.01 MN nieprzekraczalne 20,0 od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi 

wojewódzkiej nr 553 i 6,0 m od terenu B.09 KDW, jak na 
rysunku planu 

   dla terenu B.02 MN nieprzekraczalne 20,0 od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi 
wojewódzkiej nr 553 i 6,0 m od terenu B.10 KDW, jak na 
rysunku planu 

   dla terenu B.03 MN nieprzekraczalne 20,0 od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi 
wojewódzkiej nr 553 i 6,0 m od terenu B.10 KDW, jak na 
rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek nie okreWla siC 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie okreWla siC 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa jak w stanie istniej>cym 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 
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11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

 11.2. Dopuszcza sie remont i modernizacjC oraz odbudowC, rozbudowC, nadbudowC, dobudowC i przebudowC 
istniej>cej zabudowy zgodnie z parametrami okreWlonymi w niniejszej karcie terenu 

 11.3. Na terenach B.01 MN, B.02 MN, B.03 MN budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt 
ludzi nalecy lokalizować poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN i SN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10% 

 

Karta terenu nr 8 do zał>cznika B 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

B.04 MN B.05 MN B.06 MN B.07 MN B.08 MN 

2. Powierzchnia ok. 0,15 ha ok. 0,33 ha ok. 0,49 ha ok. 1,80 ha ok. 0,32 ha 

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy dla terenu B.04 MN nieprzekraczalne 20,0 od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi 

wojewódzkiej nr 553 i 6,0 m od terenów B.10 KDW i 
B.12 KDX, jak na rysunku planu 

   dla terenu B.05 MN nieprzekraczalne 20,0 od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi 
wojewódzkiej nr 553 i 6,0 m od terenu B.10 KDW, jak na 
rysunku planu 

   dla terenu B.06 MN nieprzekraczalne 20,0 od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi 
wojewódzkiej nr 553 i 6,0 m od terenu B.10 KDW, jak na 
rysunku planu 

   dla terenu B.07 MN nieprzekraczalne 6,0 m od terenu B.10 KDW, jak na rysunku 
planu 

   dla terenu B.08 MN nieprzekraczalne 6,0 m od terenów B.10 KDW i B.12 KDX, 
jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m, jak na rysunku planu 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa dla terenu B.04 MN z terenu B.10 KDW 

   dla terenu B.05 MN z terenu B.10 KDW 

   dla terenu B.06 MN z terenu B.10 KDW 

   dla terenu B.07 MN z terenu B.10 KDW 
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   dla terenu B.08 MN z terenów B.10 KDW i B.12 KDX 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 
 11.2 Na terenach B.04 MN, B.05 MN, B.06 MN i B.07 MN budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na 

stały pobyt ludzi nalecy lokalizować poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN i SN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 9 do zał>cznika B 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

B.09 MN   

2. Powierzchnia ok. 2,19 ha   

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 20,0 od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 553 i 

6,0 m od terenów B.04 KDD i B.11 KDW, jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 
 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 

nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 
 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m, jak na rysunku planu 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z terenów B.04 KDD i B.011 KDW 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 
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10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

 11.2. Na terenie B.09 MN budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy lokalizować 
poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN i SN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 10 do zał>cznika B 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

B.10 MN B.11 MN B.12 MN B.13 MN 

2. Powierzchnia ok. 0,52 ha ok. 1,71 ha ok. 1,23 ha ok. 0,93 ha 

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy dla terenu B.10 MN nieprzekraczalne 20,0 od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi 

wojewódzkiej nr 553 i 6,0 m od terenu B.09 KDW, jak na 
rysunku planu 

   dla terenu B.11 MN nieprzekraczalne 6,0 m od terenów B.06 KDD i B.08 KDW 
B.09 KDW, jak na rysunku planu 

   dla terenu B.12 MN nieprzekraczalne 6,0 m od terenów B.06 KDD i B.08 KDW, 
jak na rysunku planu 

   dla terenu B.13 MN nieprzekraczalne 6,0 m od terenu B.08 KDW, jak na rysunku 
planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m, jak na rysunku planu 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 
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9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa dla terenu B.10 MN z terenu B.09 KDW 

   dla terenu B.11 MN z terenów B.06 KDD, B.08 KDW i B.09 KDW 

   dla terenu B.12 MN z terenów B.06 KDD i B.08 KDW 

   dla terenu B.13 MN z terenu B.08 KDW 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

 11.2. Na terenach B.010 MN, B.11 MN budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy 
lokalizować poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN i SN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 11 do zał>cznika B 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

B.01 KDZ B.02 KDZ B.03 KDZ 

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg zbiorczych – tereny wł>czenia terenu do wojewódzkiej nr 553 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> wojewódzk> nr 553 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np. w 

chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 

Karta terenu nr 12 do zał>cznika B 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol B.04 KDD B.05 KDD B.06 KDD B.07 KDD 
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terenu 
2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg dojazdowych – tereny poszerzenia istniej>cych dróg gminnych 

B.04 KDD i B.05 KDD – 100424 i B.06 KDD – 100423 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 B.04 KDD z drog> wojewódzk> nr 553 

B.05 KDD z drog> wojewódzk> nr 553 poprzez drogC gminn> nr 100424 
B.06 KDD z drog> wojewódzk> nr 553 poprzez drogC gminn> nr 100422 
B.07 KDD z drog> wojewódzk> nr 553 poprzez drogC gminn> nr 100422 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np. w 

chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 

Karta terenu nr 13 do zał>cznika B 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu B.08 KDW B.09 KDW B.10 KDW B.11 KDW 

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg wewnCtrznych 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> wojewódzk> nr 553 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ min. 10,0 m i place manewrowe o wym. 15,0 x 15,0 m; jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np. w 

chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 
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Karta terenu nr 14 do zał>cznika B 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

B.12 KDX    

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny ci>gów pieszo-jezdnych 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> wojewódzk> nr 553 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ min. 8,0 m  

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np. w 

chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 
3. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi i znajduj>cych siC na zał>czniku C do uchwały s> 

nastCpuj>ceŚ 
 

Karta terenu nr 15 do zał>cznika C 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

C.01 U   

2. Powierzchnia ok. 0,45 ha   

3. Przeznaczenie tereny zabudowy usługowej 
4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 6,0 m od terenu C.01 KDW i jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 40% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 40% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy usługowejŚ nie wiCcej nic 3 kondygnacje, max. 10,0 m 
dla zabudowy mieszkaniowej nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 1 kondygnacja, max. 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowej i usługowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kacie nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 4500 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek nie okreWla siC 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie okreWla siC 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z terenu C.01.KDW 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje jednego usługowego i jednego budynku mieszkalnego właWciciela prowadzonej na 

miejscu działalnoWci 
 11.2. Dopuszcza sie remont i modernizacjC oraz odbudowC, rozbudowC, nadbudowC, dobudowC i przebudowC 

istniej>cej zabudowy zgodnie z parametrami okreWlonymi w niniejszej karcie terenu 

 11.3. Na terenie C.01 U budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy lokalizować 
poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 16  do zał>cznika C 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

C.02 U   

2. Powierzchnia ok. 4,30 ha   

3. Przeznaczenie tereny zabudowy usługowej 
4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 6,0 m od terenu C.01 KDW i jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 40% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 40% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy usługowejŚ nie wiCcej nic 3 kondygnacje, max. 10,0 m 
dla zabudowy mieszkaniowej nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 1 kondygnacja, max. 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowej i usługowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kacie nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 5000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek jak na rysunku planu 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z terenu C.01.KDW 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje jednego usługowego i jednego budynku mieszkalnego właWciciela prowadzonej na 

miejscu działalnoWci 
 11.2. Zagospodarowanie terenu C.02 U nalecy przedstawić w koncepcji urbanistycznej uzgodnionej z UrzCdem Gminy  
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 17 do zał>cznika C 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

C.01 KDW   

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg wewnCtrznych 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Jak na rysunku planu 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ min. 10,0 m; jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np.  

w chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 
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4. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi i znajduj>cych siC na zał>czniku D do uchwały s> 

nastCpuj>ceŚ 
 

Karta terenu nr 18 do zał>cznika Ź 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

D.01 MN D.02 MN  

2. Powierzchnia np. 0,28 ha np. 0,47 ha  

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy dla terenu 

D.01 MN 
nieprzekraczalne 6,0 m od drogi gminnej, jak na rysunku planu 

   dla terenu 
D.02 MN 

nieprzekraczalne 6,0 m od drogi gminnej, jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 2500 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek nie okreWla siC 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie okreWla siC 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa jak w stanie istniej>cym z drogi gminnej nr 100385 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

 11.2. Dopuszcza np. remont i modernizacjC oraz odbudowC, rozbudowC, nadbudowC, dobudowC i przebudowC 
istniej>cej zabudowy zgodnie z parametrami okreWlonymi w niniejszej karcie terenu 

 11.3. Na terenach D.01 MN, D.02 MN budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy 
lokalizować poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 
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13. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC. 

 

Karta terenu nr 19 do zał>cznika Ź 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu D.03 MN D.04 MN D.05 MN D.06 MN 

2. Powierzchnia np. 0,42 ha np. 0,25 ha np. 0,38 ha np. 0,22 ha 

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy dla terenu D.03 

MN 
nieprzekraczalne 6,0 m od drogi gminnej nr 100385 i terenu 
D.02 KDW, jak na rysunku planu 

   dla terenu D.04 
MN 

nieprzekraczalne 6,0 m od drogi gminnej nr 100385 i terenu 
D.02 KDW, jak na rysunku planu 

   dla terenu D.05 
MN 

nieprzekraczalne 6,0 m od drogi gminnej nr 100385 i terenu 
D.02 KDW, jak na rysunku planu 

   dla terenu D.06 
MN 

nieprzekraczalne 6,0 m od drogi gminnej nr 100391, jak na 
rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m, jak na rysunku planu 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa dla terenu 

D.03 MN 
z drogi gminnej nr 100385 i terenu D.02 KDW 

   dla terenu 
D.04 MN 

z drogi gminnej nr 100385 i terenu D.02 KDW 

   dla terenu 
D.05 MN 

z drogi gminnej nr 100385 i terenu D.02 KDW 

   dla terenu 
D.06 MN 

z drogi gminnej nr 100391 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 
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opadowych i roztopowych 
 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 

jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

 11.2. Na terenach D.03 MN, D.04 MN, D.05 MN budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt 
ludzi nalecy lokalizować poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 20 do zał>cznika Ź 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

D.07 MN    

2. Powierzchnia np. 0,65 ha    

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 6,0 m od drogi gminnej nr 100385, jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1500 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m, jak na rysunku planu 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z drogi gminnej nr 100385 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
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 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

 11.2. Na terenach D.07 MN budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy lokalizować 
poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 21 do zał>cznika Ź 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu D.01 KDD   

2. Przeznaczenie tereny komunikacji – tereny dróg dojazdowych – tereny wł>czenia terenu do drogi gminnej nr 100390 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> gminn> nr 100390 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały  
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np.  

w chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 

Karta terenu nr 22 do zał>cznika Ź 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

D.02 KDW   

2. Przeznaczenie tereny komunikacji – tereny dróg wewnCtrznych 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> gminn> 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ min. 10,0 m, jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np.  

w chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
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10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 
5. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi i znajduj>cych siC na zał>czniku E do uchwały s> 

nastCpuj>ceŚ 
 

Karta terenu nr 23 do zał>cznika ź 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

E.01 MN    

2. Powierzchnia ok. 0,63 ha    

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Na terenie znajduje siC obiekt o wartoWci historyczno-kulturowej - obowi>zuj> ustalenia § 10, pkt 6 uchwały 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 20,0 m od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 553 

i 6,0 m od krawCdzi drogi gminnej 
 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek nie okreWla siC 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie okreWla siC 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z drogi wojewódzkiej nr 553 w ramach jednego wspólnego zjazdu i z drogi gminnej 
 9.2. Parkingi i miejsca 

postojowe 
zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 
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 11.2. Dopuszcza sie remont i modernizacjC oraz odbudowC, rozbudowC, nadbudowC, dobudowC i przebudowC 
istniej>cej zabudowy zgodnie z parametrami okreWlonymi w niniejszej karcie terenu 

 11.3. Na terenie E.01 MN budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy lokalizować 
poza stref> ochronn> linii elektroenergetycznej nN 

 11.4. Zainwestowanie terenu E.01 MN w jego południowej czCWci nast>pi po przebudowie linii elektroenergetycznej nN 

 11.5. Ustala siC nowoprojektowan> form> zabudowy nawi>zywać do istniej>cej na terenie zabudowy 

 11.6. Na etapie podziału terenu uwzglCdnić dostCpnoWć komunikacyjn> terenu E.01 MN w ramach jednego wspólnego 
zjazdu 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10% 

Karta terenu nr 24 do zał>cznika E 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

E.02 U    

2. Powierzchnia ok. 0,35 ha    

3. Przeznaczenie tereny zabudowy usługowej 
4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 20,0 m od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 553 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 40% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 40% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy usługowejŚ nie wiCcej nic 3 kondygnacje, max. 10,0 m 
dla zabudowy mieszkaniowej nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 1 kondygnacja, max. 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowej i usługowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe  
o kacie nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° lub płaskieŚ 2° ÷ 5° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek nie okreWla siC 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie okreWla siC 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z drogi wojewódzkiej nr 553 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 
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11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacjC jednego budynku usługowego i jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

właWciciela prowadzonej na miejscu działalnoWci 
 11.2. Dopuszcza sie remont i modernizacjC oraz odbudowC, rozbudowC, nadbudowC, dobudowC i przebudowC 

istniej>cej zabudowy zgodnie z parametrami okreWlonymi w niniejszej karcie terenu 
 11.3. Na terenie E.02 U budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy lokalizować 

poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej SN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10% 

 
6. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi i znajduj>cych siC na zał>czniku F do uchwały s> 

nastCpuj>ceŚ 
 

Karta terenu nr 25 do zał>cznika F 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

F.01 P    

2. Powierzchnia ok. 9,35 ha    

3. Przeznaczenie tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 20,0 m od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 553 

i zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi powiatowej nr 2019ś jak na rysunku planu 
 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 40% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 30% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy produkcyjnejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 8,5 m  
dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy produkcyjnejŚ dachy płaskie o k>cie nachylenia połaci dachowejŚ 2° ÷ 
15° 
dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 5000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek nie okreWla siC 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie okreWla siC 

 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z drogi gminnej 
 9.2. Parkingi i miejsca 

postojowe 
zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 

 10.2. Zaopatrzenie w energiC 
ciepln> 

z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 
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elektryczn> 
 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacjC jednego budynku przemysłowego lub składowego i jednego budynku mieszkalnego na 

jednej działce właWciciela prowadzonej na miejscu działalnoWci 
 11.2. Na terenie F.01 P budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy lokalizować poza 

stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN 
 11.3. Na terenie F.01 P dopuszcza siC wydzielenie terenu pod komunikacjC wewnCtrzn> przy minimalnej szerokoWci 

terenów komunikacji – 10,0 m i wymiarach placów manewrowych 20,0 x 20,0 m. 
 11.4. Wzdłuc drogi wojewódzkiej i powiatowej ustala siC wprowadzenie nasadzeM zieleni izolacyjnej 
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 26 do zał>cznika F 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

F.01 KDL   

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg lokalnych – tereny wł>czenia terenu do powiatowej nr 2019 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> powiatow> nr 2019 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np. w 

chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 
7. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi i znajduj>cych siC na zał>czniku G do uchwały s> 

nastCpuj>ceŚ 
 

Karta terenu nr 27 do zał>cznika G 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

G.01 MN   

2. Powierzchnia ok. 0,41 ha   

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Nie dotyczy 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
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 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 6,0 m od drogi gminnej, jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m, jak na rysunku planu 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 
 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z drogi gminnej nr 100439 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 
 10.2. Zaopatrzenie w energiC 

ciepln> 
z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

 11.2. Dopuszcza sie remont i modernizacjC oraz odbudowC, rozbudowC, nadbudowC, dobudowC i przebudowC 
istniej>cej zabudowy zgodnie z parametrami okreWlonymi w niniejszej karcie terenu 

 11.3. Na terenie G.01 MN budynki mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy lokalizować 
poza stref> ochronna linii elektroenergetycznej nN i SN 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 28 do zał>cznika G 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

G.02 MN   

2. Powierzchnia ok. 0,62 ha   

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
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 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 6,0 m od drogi gminnej i terenu G.01 KDD, jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m, jak na rysunku planu 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 
 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z terenu G.01 KDD 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 
 10.2. Zaopatrzenie w energiC 

ciepln> 
z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 29 do zał>cznika G 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu G.01 KDD   

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg dojazdowych – tereny poszerzenia drogi gminnej 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> gminn> 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np.  

w chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 

Karta terenu nr 30 do zał>cznika G 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu 

G.02 KDW   

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg wewnCtrznych 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> gminn> 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Nie dotyczy 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ min. 10,0 m, jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np.  

w chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 
8. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi i znajduj>cych siC na zał>czniku H do uchwały s> 

nastCpuj>ceŚ 
 

Karta terenu nr 31 do zał>cznika H 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu H.01 MN   

2. Powierzchnia ok. 1,19 ha   

3. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Na czCWci terenu znajduje siC stanowisko archeologiczne – obowi>zuj> ustalenia § 10 pkt 1-5 uchwały 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Linie zabudowy nieprzekraczalne 6,0 m od drogi gminnej i terenu H.01 KDW, jak na rysunku planu 

 6.2. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 6.3. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 
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 6.4. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 9,0 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 6.5. Formy zabudowy wolnostoj>ca 

 6.6. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie 
nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza siC dachy jednospadowe o k>cie 
nachylenia połaci do 30° 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 1000 m2 

 8.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 22,0 m, jak na rysunku planu 

 8.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º, jak na rysunku planu 
 8.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej dopuszcza siC 

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 9.1. DostCpnoWć drogowa z terenu H.01 KDW 

 9.2. Parkingi i miejsca 
postojowe 

zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 10.1. Zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, zgodnie z § 13 pkt 1 uchwały 
 10.2. Zaopatrzenie w energiC 

ciepln> 
z indywidualnych aródeł niskoemisyjnych, zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały 

 10.3. Zaopatrzenie w energiC 
elektryczn> 

z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z § 13 pkt 3 uchwały 

 10.4. Odprowadzenie Wcieków docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 13 pkt 4 uchwały 

 10.5. Odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych 

zgodnie z § 13 pkt 5 uchwały 

 10.6. Utylizacja odpadów stałych po segregacji wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem specjalistycznych 
jednostek, zgodnie z § 13 pkt 6 uchwały 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 11.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

13. Stawka procentowa 
 10 % 

 

Karta terenu nr 32 do zał>cznika H 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w sołectwie Pigca 

1. Nr i symbol 
terenu H.01 KDW   

2. Przeznaczenie tereny komunikacji - tereny dróg wewnCtrznych 

3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> gminn> 

4. Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 4.1. Zgodnie z § 9 uchwały 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 5.1. Na czCWci terenu znajduje siC stanowisko archeologiczne – obowi>zuj> ustalenia § 10 pkt 1-5 uchwały 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. SzerokoWćŚ min. 10,0 m i plac manewrowy o wym. min. 15,0 x 15,0 m; jak na rysunku planu 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

 7.1. Nie dotyczy 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
 8.1. Dopuszcza siC wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 9.1. Dopuszcza siC prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdni> np.  
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w chodniku i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 10.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej, 

w s>siedztwie terenu znajduje siC hodowla bydła mog>ca mieWć wpływ na stan aerosanitarny terenu. 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 Nie ustala siC 

12. Stawka procentowa 
 Nie ustala siC 

 
 

Rozdział III 
Ustalenia koMcowe 

 
§ 17. Trac> moc ustaleniaŚ 

1) uchwały Nr XXIII/100/96 Rady Gminy w Łubiance 
z dnia 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 6,  
art. 40) dla terenu A.01 MN i czCWci terenu 
A.04 KDW na Zał>czniku A do uchwałyś 

2) uchwały Nr XIX/122/2000 Rady Gminy w Łubiance 
z dnia 30 sierpnia 2000 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 4,  
art. 36) dla terenu E.02 U na Zał>czniku E do 
uchwały. 

 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy. 

 
§ 19. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wyj>tkiem  
§ 18, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia uchwały. 
 

Przewodnicz>cy Rady 
Zbigniew CywiMski 
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zał>cznik nr 2  
do uchwały nr XXXI/153/2009  

Rady Gminy w Łubiance  
z dnia 12 czerwca 2009 r.  

 
RozstrzygniCcie  

dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag złoconych do 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łubianka dla sołectwa Pigca 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, art. 717 ze zm.), Rada 
Gminy w Łubiance rozstrzyga, co nastCpujeŚ 
 
1. Po odczytaniu nieuwzglCdnionej uwagi, 

wnioskodawca Pan Tomasz Noworacki – syn 
wnioskodawczyni, wniósł korektC wniosku, 
precyzuj>c, ce wnosi o zawarcie w czCWci graficznej 
niniejszej uchwały rysunku projektuj>cego ł>cznik 
drogi A.03.KOW w trzecim kwartale działek od 
strony drogi gminnej nr 100416. Wniosek został 
uwzglCdniony przez RadC Gminy, RozstrzygniCcie 
ma swoje odzwierciedlenie na rysunku arkusza  
A niniejszej uchwały. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zał>cznik nr 3  
do uchwały nr XXXI/153/2009  

Rady Gminy w Łubiance  
z dnia 12 czerwca 2009 r.  

 
RozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka 
w sołectwie Pigca 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, art. 717 z póan. 
zm.) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  
art. 1591, z póan. zm.) i art. 111 ust 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póan. zm.), Rada 
Gminy w Łubiance rozstrzyga, co nastCpujeŚ 
 

1. Na obszarze objCtym wycej wymienionym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje siC inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej i drogowej, które nalec> do zadaM własnych 
gminy; 

2. Inwestycje wymienione w pkt 1 s> zadaniem 
własnym gminy i bCd> realizowaneŚ 
- z budcetu gminy, 
- przy współfinansowaniu ze Wrodków NFOViGW, 
- przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych 

UE, 
- w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 
- z innych aródeł. 
 

3. Nie okreWla siC harmonogramu realizacji 
wymienionych inwestycji. 
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UCHWAŁA Nr XXIII/164/09 
 RADY GMINY DRAGACZ 

 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
 
w sprawie okreWlenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dragacz. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.1), oraz 
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298  
z póan. zm.2), uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1.  W celu rozwoju sportu kwalifikowanego  

w gminie Dragacz ustala siC warunki i tryb 
postCpowania w zakresie wspierania finansowego 
klubów sportowych oraz innych podmiotów nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych, nie 
działaj>cych w celu osi>gniCcia zysku.  

§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ  
1)  Gminie – nalecy przez to rozumieć gminC Dragaczś 
2)  Radzie – nalecy przez to rozumieć RadC Gminy 

Dragacz; 
3)  Wójcie – nalecy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Dragacz; 
4)  Dotacji – nalecy przez to rozumieć Wrodki finansowe 

budcetu gminy przeznaczone na dofinansowanie 
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy 
Dragacz,  

5)  Klubie sportowym – nalecy przez to rozumieć klub 
sportowy posiadaj>cy licencjC właWciwego Polskiego 


