
 

 

OBWIESZCZENIE Nr 1/13 

RADY GMINY ŚLIWICE 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze gminy Śliwice. 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza 

się, w załączniku do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze gminy Śliwice uchwalonego uchwałą Nr VII/111/04 Rady Gminy Śliwice z dnia 

29 października 2004 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze gminy Śliwice (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2004 Nr 139, poz. 2894 z dnia 31 grudnia 2004 r.), 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

 

1)  uchwałą Nr XXX/231/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2006 r. 

Nr 112, poz. 1674 z dnia 24 sierpnia 2006 r.).  

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

Grzegorz Zieliński 
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Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/13 

Rady Gminy Śliwice 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 

UCHWAŁA Nr XVII/111/04 

RADY GMINY ŚLIWICE 

z dnia 29 października 2004 r. 

 

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Śliwice.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), po stwierdzeniu zgodności miejscowych planów ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śliwice uchwalonym uchwałą Rady 

Gminy Śliwice nr VII/49/03 z dnia 9 lipca 2003 r. Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

DZIAŁ I. 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

Rozdział 1. 

Uchwała i jej integralne części 

 

§ 1.  Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące granicami opracowania 

części wsi: Brzozowe Błota, Brzeźno, Lisiny, Lińsk, Linówek, Łoboda, Łąski Piec, Śliwiczki, Śliwice, 

Rosochatka, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne, Krąg i Lipowa w Gminie Śliwice zwane dalej planami.  

 

§ 2.  Integralne części uchwały stanowią:  

1)  załączniki nr 1-40 do uchwały zawierające rysunki planów w skali 1:1000 i 1:500 oraz wyrysy ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:25000;  

2)  oznaczenia graficzne na rysunkach planów i na rysunku Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy stanowiące załącznik nr 41 do uchwały;  

3)  wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnięciem sposobu ich rozpatrzenia stanowiący załącznik nr 42 do 

uchwały;  

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

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiący załącznik nr 43 do 

uchwały. 

 

Rozdział 2. 

Granice opracowania planów 

 

§ 3.  Granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikają z uchwał Rady Gminy 

Śliwice nr X/75/03 i nr X/76/03 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Śliwice.  

 

§ 4.  Granice planów określone zostały na rysunkach planów, o których mowa w § 2 pkt 1. 

 

Rozdział 3. 

Definicje wyrażeń użytych w planie 

 

§ 5.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Śliwice;  

2)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia planów, o których mowa w § 1 uchwały;  

3)  rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 lub 1:500;  

4)  przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  
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5)  terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi;  

6)  linii wewnętrznego podziału - należy przez to rozumieć linię na rysunku planu określającą zasady podziału 

na działki terenu o tej samej funkcji;  

7)  linii orientacyjnej - należy przez to rozumieć linię, której przebieg może być zmieniony w trakcie 

dokonywania geodezyjnego podziału terenu na warunkach określonych  w dalszej części uchwały;  

8)  maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być 

umieszczona ściana budynku (za wyjątkiem elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, 

okap dachu, podokienniki oraz inne detale) bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg;  

9)  nieuciążliwych usługach wbudowanych w budynki mieszkalne - należy przez to rozumieć wyłącznie takie 

usługi zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, które mogą być świadczone w warunkach 

odpowiadających wymaganiom techniczno-budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym;  

 10)  funkcjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - rozumie się przez to funkcje użytkowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu związane z przedsięwzięciami, które mogą być zaliczone do znacząco 

oddziałujących na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;  

 11)  symbolu terenu - rozumie się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające literowy symbol 

funkcji terenu wraz z kolejnym numerem.  

 12)  zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zespół roślinności spełniający rolę pasa izolacyjnego 

chroniącego przed skutkami zagospodarowania teren przylegający do danej działki;  

 13)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominującą funkcję terenu lub zabudowy 

zajmującą nie mniej niż 65% powierzchni użytkowej wszystkich budynków w granicach działki;  

 14)  przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć funkcję terenu lub zabudowy zajmującą nie mniej 

niż 35% powierzchni użytkowej wszystkich budynków w granicach działki;  

 15)  froncie działki - należy przez to rozumieć fragment granicy działki przylegający do ulicy, z której działka 

posiada dostęp komunikacyjny;  

 16)  działce - należy przez to rozumieć część terenu wyznaczoną liniami wewnętrznego podziału przeznaczoną 

do zabudowy na cele określone w planie;  

 17)  dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci 5%-25%;  

 18)  dachu wysokim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci 26%-110%. 

 

DZIAŁ II. 

USTALENIA OGÓLNE 

 

§ 6.  Uchwala się ustalenia ogólne odnoszące się do wszystkich terenów objętych granicami opracowania 

planów.  

 

Rozdział 4. 

Oznaczenia graficzne 

 

§ 7.  Ustala się, iż następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planów są obowiązującymi ustaleniami:  

1)  granice opracowania planów;  

2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określone;  

3)  linie wewnętrznego podziału terenów o tym samym przeznaczeniu ściśle określone;  

4)  maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5)  symbole terenów;  

6)  budynki dopuszczone do trwałej adaptacji. 

 

§ 8.  Ustala się, iż następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planów określone zostały z możliwością 

dopuszczenia zmian na warunkach określonych w dalszej części uchwały:  

1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu orientacyjne;  

2)  linie wewnętrznego podziału terenów o tym samym przeznaczeniu orientacyjne. 

 

Rozdział 5. 

Przedmiot planu 

 

§ 9.  Przeznaczenie terenów:  
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1)  dla każdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi ustala się jego przeznaczenie określone 

w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu symbolem literowym oraz numerem wyróżniającym go 

spośród innych terenów w przypadku większej ilości terenów o tych samych funkcjach;  

2)  dla terenów przeznaczonych dla więcej niż jednej funkcji ustala się przeznaczenie podstawowe 

i uzupełniające;  

3)  w granicach opracowania planów ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

a)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem terenu MN,  

b)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług i usług handlu oznaczone symbolem terenu 

MN/U/UH,  

c)  tereny zabudowy usługowej, usług handlu, produkcyjnej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone 

symbolem terenu U/UH/P/MN,  

d)  tereny zabudowy usługowej, usług handlu i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone 

symbolem terenu U/UH/MN,  

e)  teren parkingu oznaczony symbolem terenu KS,  

f)  tereny lasów oznaczone symbolem terenu ZL,  

g)  tereny rekreacji indywidualnej oznaczone symbolem terenu ML,  

h)  tereny upraw rolnych oznaczone symbolem terenu R,  

i)  tereny publicznych dróg oznaczone symbolem terenu KD,  

j)  tereny wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczone symbolem terenu KDW. 

 

§ 10.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1)  obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy;  

2)  obowiązuje zasada lokalizacji nie więcej niż dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym tylko 

jednego budynku mieszkalnego chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;  

3)  dopuszcza się prowadzenie przewodów infrastruktury technicznej przez tereny bezpośrednio przylegające 

do dróg wewnętrznych w przypadku braku możliwości zlokalizowania tych sieci w liniach 

rozgraniczających dróg; dla terenów bezpośrednio przylegających do dróg powiatowych obowiązują 

przepisy odrębne;  

4)  na terenach określonych w ustaleniach szczegółowych obowiązuje zespolenie funkcji gospodarczej, 

garażowej i usługowej z budynkiem mieszkalnym;  

5)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej poza granicami Tucholskiego Parku 

Krajobrazowego dopuszcza się nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne w miejscach 

wskazanych w ustaleniach szczegółowych;  

6)  obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1.000 m
2
;  

7)  obowiązuje zakaz lokalizowania urządzeń służących reklamie;  

8)  obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych;  

9)  dopuszcza się trwałą adaptację budynków określonych na rysunku planu,  

 10)  obowiązuje jednolita kolorystyka obiektów w obrębie jednej działki. 

 

§ 11.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1)  obowiązuje zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;  

2)  dla terenów oznaczonych symbolem MN/U/UH, U/UH/P/MN i U/UH/MN obowiązuje ograniczenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko, poprzez zastosowanie środków technicznych zmniejszających 

uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w przepisach dotyczących ochrony środowiska;  

3)  dla terenów położonych w sąsiedztwie lasów obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

tworzyć zagrożenie dla terenów leśnych z ich florą i fauną;  

4)  na terenach zlokalizowanych w obrębie Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny obowiązują 

nakazy i zakazy wynikające z przepisów odrębnych;  

5)  obowiązuje maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu i ukształtowania terenu;  

6)  obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych. 

 

§ 12.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

1)  obowiązuje wstrzymanie prac ziemnych i zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w wypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy;  

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2147



2)  na terenach objętych strefą „B” ochrony konserwatorskiej obowiązuje uzgadnianie z Wojewódzkim 

Urzędem Ochrony Zabytków projektów budowlanych i planów zagospodarowania terenów. 

 

§ 13.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)  obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunkach planów i w ustaleniach 

szczegółowych;  

2)  obowiązuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych o wysokości przekraczającej 9,0 m, budynków 

usługowych, garażowych i gospodarczych o wysokości przekraczającej 6,0 m chyba, że ustalenia 

szczegółowe stanowią inaczej;  

3)  dla budynków mieszkalnych obowiązuje realizacja dachów wysokich dwu lub wielospadowych o kącie 

nachylenia połaci dachowych do 110% z pokryciem dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko 

podobnym w kolorze ceglastym, brązu lub szarym chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;  

4)  dla budynków mieszkalnych i rekreacji indywidualnej zlokalizowanych na terenie Tucholskiego Parku 

Krajobrazowego i otuliny obowiązują dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 85-110% kryte dachówką 

ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w kolorze ceglastym; dopuszcza się krycie dachów słomą-

trzciną;  

5)  w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i budynkach rekreacji indywidualnej dopuszcza się użytkowe 

poddasza;  

6)  na budynkach usługowych, garażach i gospodarczych dopuszcza się dachy wysokie i płaskie;  

7)  obowiązują wskaźniki w zakresie wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, 

udziału powierzchni biologicznie czynnej określone w ustaleniach szczegółowych. 

 

§ 14.  Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

1)  podział terenu zgodnie z zasadami określonymi na rysunkach;  

2)  dopuszcza się możliwość scalania działek;  

3)  dla linii wewnętrznego podziału orientacyjnych obowiązuje tolerancja ± 2,0 m;  

4)  obowiązująca minimalna szerokość frontów projektowanych działek budowlanych 20,0 m;  

5)  obowiązująca minimalna wielkość projektowanej działki budowlanej 1000 m
2
;  

6)  obowiązuje zasada wyznaczania granic projektowanych działek budowlanych prostopadle do przyległych 

dróg. 

 

§ 15.  Sposoby i terminy zagospodarowania nieruchomości:  

1)  do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu;  

2)  do czasu realizacji ustaleń planu na terenach stanowiących rezerwę na poszerzenie publicznych dróg 

obowiązuje zakaz sadzenia drzew;  

3)  na terenach nie posiadających komunalnej sieci wodociągowej i kolektorów sanitarnych dopuszcza się 

czasowo, w terminie nie dłuższym niż jeden rok od dnia oddania do użytku komunalnej sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej użytkowanie indywidualnego ujęcia wody i bezodpływowego osadnika ścieków. 

 

§ 16.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:  

1)  dla części terenów położonych we wsiach: Lisiny, Linówek, Śliwiczki, Okoniny i Śliwice obowiązują 

ustalenia szczegółowe wynikające z położenia terenów w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 

wyznaczonej dla historycznego zespołu wiejskiego, obejmującej obszar podlegający rygorom w zakresie 

utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali 

nowej zabudowy;  

2)  dla części terenów położonych we wsiach: Lińsk, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne, Krąg i Brzozowe Błota 

obowiązują ustalenia szczegółowe wynikające z położenia tych terenów na obszarze Tucholskiego Parku 

Krajobrazowego i jego otuliny;  

3)  wobec położenia terenów w całości w granicach lub otulinie Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz 

w strefie „B” ochrony konserwatorskiej stref tych nie wyznacza się na rysunku planu. 

 

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

1)  komunikacja:  

a)  obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach rozgraniczających dróg określona w ustaleniach 

szczegółowych,  

b)  obowiązuje podłączenie dróg wewnętrznych do publicznych dróg dojazdowych określone na rysunkach 

planów,  
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c)  obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach danej działki według wskaźnika 1 miejsce 

postojowe na 1 mieszkanie i 3 miejsca postojowe na 100 m
2
 pow. użytkowej usług chyba, że ustalenia 

szczegółowe stanowią inaczej, 

d)  w liniach rozgraniczających dróg obowiązuje lokalizacja urządzeń uzbrojenia podziemnego 

z zastrzeżeniem określonym w § 10 pkt 3,  

e)  w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się przykrawężnikowe miejsca postojowe,  

f)  obowiązuje zakaz utwardzenia nawierzchni dróg przed realizacją wszystkich urządzeń uzbrojenia 

podziemnego przewidzianego w liniach rozgraniczających,  

g)  zajmujący pas drogowy jest zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas drogowy 

do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie; 

2)  infrastruktura techniczna:  

a)  wodociągi - obowiązuje docelowo wykonanie gminnej sieci wodociągowej celem doprowadzenia wody 

do wszystkich działek i włączenia ich w gminny system zaopatrzenia w wodę, czasowe zaopatrzenie 

w wodę z zastrzeżeniem § 15 pkt 3,  

b)  kanalizacja sanitarna - obowiązuje docelowo wykonanie kolektorów i włączenie ich w gminny system 

kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków; czasowe 

odprowadzenie ścieków do bezodpływowych osadników o pojemności do 5 m
3
 z zastrzeżeniem § 15 

pkt 3, większa pojemność osadników wymaga zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  

c)  wody opadowe:  

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do gruntu z terenów działek 

budowlanych i nieutwardzonych dróg dojazdowych, 

- z terenów utwardzonych dróg dojazdowych obowiązuje odprowadzenie wód opadowych systemem 

powierzchniowego odprowadzania, docelowo systemem kanalizacji deszczowej, 

d)  elektroenergetyka - obowiązuje podłączenie do istniejących i projektowanych urządzeń zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi; obowiązuje projektowanie i wykonanie oświetlenia wewnętrznego 

i zewnętrznego z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,  

e)  energia cieplna - obowiązują ekologiczne źródła indywidualne jak gaz, elektryczność, olej opałowy, 

drewno,  

f)  telekomunikacja:  

- obowiązuje zachowanie z możliwością rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącej kablowej 

sieci telekomunikacyjnej,  

- docelowo obowiązuje likwidacja napowietrznych linii telekomunikacyjnych,  

g)  w projektach budowlanych poszczególnych sieci uzbrojenia podziemnego lokalizowanego w pasach 

drogowych obowiązuje uwzględnianie wszystkich sieci przewidzianych do realizacji.  

 

§ 18.  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: nie ustala się obszarów 

przestrzeni publicznej.  

 

§ 19.  Obowiązujące stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości:  

1)  0% dla terenów przeznaczonych pod poszerzenie publicznych dróg dojazdowych;  

2)  10% dla pozostałych terenów objętych ustaleniami planów. 

 

DZIAŁ III. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

§ 20.  Uchwala się ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 

terenów wydzielonych na rysunkach planów liniami rozgraniczającymi i oznaczonych następującymi 

symbolami:  

 

§ 21.1.  Teren we wsi Śliwice - załącznik nr 1 i 1a do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

- pas terenu szerokości około 6,0 m w południowej części obszaru objętego planem - na poszerzenie 

działki o numerze ewidencyjnym 636/2, położonej poza granicami planu, 
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- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, określona na rysunku planu, w odległości 6,0 m od 

linii rozgraniczającej z terenem komunikacji, tj. w linii istniejącego na sąsiedniej działce budynku, 

- zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego garażu lub budynku gospodarczego,  

- elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

- maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

- zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

- obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

- zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej,  

- odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej „Śliwice 

Leśna”.  

2)  1 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z terenami 

komunikacji, określona na rysunku planu, 

- zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego garażu lub budynku gospodarczego,  

- elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

- maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

- zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

- obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi wewnętrznej o symbolu terenu KDW,  

-  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej,  

-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej linii nn, którą należy wybudować ze znajdującej 

się w obszarze opracowania stacji transformatorowej „Śliwice Leśna”,  

c)  ustalenia dopuszczalne:  

-  wbudowane w budynek mieszkalny usługi nieuciążliwe, powiększenie działki 553/5 położonej poza 

granicami opracowania o część działki nr 633/17 bezpośrednio do niej przylegającą; granica 

możliwego terenu do powiększenia działki 553/5 stanowi przedłużenie granic działek o numerach 

553/9 i 553/12;  

3)  2 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z terenami 

komunikacji, określona na rysunku planu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego 5,0 m dla 

wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu,  

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia,  

-  likwidacja istniejącego komina i zabudowań gospodarczych,  

-  obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi wewnętrznej o symbolu terenu KDW i przyległych 

dróg publicznych,  

-  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej,  

-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej linii nn, którą należy wybudować ze znajdującej 

się w obszarze opracowania stacji transformatorowej „Śliwice Leśna”,  

c)  ustalenia dopuszczalne: wbudowane w budynek mieszkalny usługi nieuciążliwe;  

3)  KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa jednoprzestrzenna o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m 

zakończona placem manewrowym,  

c)  obowiązuje zachowanie istniejącej słupowej stacji transformatorowej; 

4)  KD:  
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a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu szerokości 3,0 m na poszerzenie publicznej drogi. 

2.  Teren we wsi Śliwice - załącznik nr 2 do uchwały:  

1)  U/UH/P/MN:  

a)  przeznaczenie terenu: usługi z usługami handlu, produkcją i zabudową mieszkaniową jednorodzinną,  

-  przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu, produkcja, 

-  przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 38,0-44,0 m od linii rozgraniczającej 

z terenem komunikacji, określona na rysunku planu,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 6,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego, usługowego lub garażu,  

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia własnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza, które wykonać z istniejącej 

w obszarze linii nn zasilanej ze stacji Śliwice SKR,  

c)  ustalenia dopuszczalne: hale, magazyny, składy związane z funkcją podstawową;  

2)  R:  

a)  przeznaczenie terenu: uprawy rolne,  

b)  obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy. 

3.  teren we wsi Śliwice - załącznik nr 3 do uchwały:  

1)  MN/U/UH:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0-16,0 m od linii rozgraniczającej 

z terenami komunikacji, określona na rysunku planu,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 6,0 m 

dla wolno stojącego garażu, budynku usługowego lub budynku gospodarczego,  

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia i obiektu wodociągowego,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowych zbiorników ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza, które należy wykonać z istniejącej 

linii nn zasilanej ze stacji Śliwice SKR,  

c)  ustalenia dopuszczalne:  

-  zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przy zachowaniu warunków pkt 1 lit. b. 

4.  Teren we wsi Śliwice - załącznik nr 4 do uchwały:  

1)  1 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 

komunikacji, określona na rysunku planu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje budynku w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  
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-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia,  

-  uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektu budowlanego z uwagi na 

położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii 

kablowych nn zasilanych ze stacji Śliwice Malinowa,  

c)  ustalenia dopuszczalne: wbudowane w budynek mieszkalny usługi nieuciążliwe;  

2)  2 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0-6,0 m od linii rozgraniczającej 

z terenem komunikacji, określona na rysunku planu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarcze-go lub garażu,  

-  elewacje budynku w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii 

kablowych nn zasilanych ze stacji Śliwice Malinowa,  

c)  ustalenia dopuszczalne: wbudowane w budynek mieszkalny usługi nieuciążliwe.  

5.  Teren we wsi Śliwice - załącznik nr 5 do uchwały:  

1)  KS:  

a)  przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  przepuszczalna nawierzchnia powierzchni utwardzanych, 

-  uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków planu zagospodarowania parkingu 

z uwagi na położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, 

-  wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej szerokości minimum 3,0 m przy granicy z terenem o symbolu 

U/UH/MN,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora sieci istniejącego uzbrojenia,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych na warunkach zarządcy drogi, zaopatrzenie 

w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii kablowej nn 

zasilanej ze stacji Śliwice PKP;  

2)  U/UH/MN:  

a)  przeznaczenie terenu: usługi z usługami handlu i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

-  przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu, 

-  przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z terenami 

komunikacji, określona na rysunku planu,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 6,0 m 

dla budynku gospodarczego, garażu lub budynku usługowego,  

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektu budowlanego z uwagi na 

położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

-  obsługa komunikacyjna: z przyległych dróg publicznych,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  
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-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej, zaopatrzenie w energię elektryczną 

z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii kablowej nn zasilanej ze stacji Śliwice 

PKP.  

6.  Teren we wsi Śliwice - załącznik nr 6 do uchwały:  

1)  MN/U/UH:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 

komunikacji, określona na rysunku planu,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora sieci istniejącego uzbrojenia,  

-  uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektu budowlanego rozbudowy 

z uwagi na położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza po jego dostosowaniu do zwiększonego 

poboru mocy. Istniejąca linia nn zasilana ze stacji Śliwice Poczta,  

c)  ustalenie dopuszczalne: trwała adaptacja budynków z możliwością rozbudowy na warunkach:  

-  nie przekraczania wysokości 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 6,0 m dla budynków pozostałych,  

-  maksymalnej powierzchni zabudowy 40% powierzchni działki,  

-  wykonania elewacji w odcieniach pastelowych,  

-  zachowania minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym, dachów zgodnie 

z ustaleniami ogólnymi. 

7.  Teren we wsi Śliwice - załącznik nr 7 do uchwały:  

1)  MN/U/UH:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0-12,0 m od linii rozgraniczającej 

z terenami komunikacji, określona na rysunku planu,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 6,0 m 

dla pozostałych,  

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia,  

-  uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektu budowlanego rozbudowy 

z uwagi na położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

- zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza, które wybudować z istniejącej linii nn 

zasilanej ze stacji Śliwice Świecka,  

c)  ustalenia dopuszczalne:  

-  trwała adaptacja budynków z możliwością rozbudowy, przy zachowaniu warunków pkt 1 lit. b 

istniejącej zabudowy. 

8.  Teren we wsi Śliwice - załącznik nr 8 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0-6,0 m od linii rozgraniczającej 

z terenami komunikacji, określona na rysunku planu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 
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-  elewacje budynku w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejących linii 

kablowych nn zasilanych ze stacji Śliwice Malinowa,  

c)  ustalenia dopuszczalne:  

-  wbudowane w budynek mieszkalny usługi nieuciążliwe,  

-  scalenie działek o numerach ewidencyjnych 1210, 1211, 1212, 1218, 1219, 1220 w jedną działkę 

budowlaną,  

-  nowy podział geodezyjny na działki budowlane pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 

działki 1.500 m
2
.  

9.  Teren we wsi Śliwice - załącznik nr 9 do uchwały:  

1)  MN/U/UH:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 6,0 m 

dla budynków pozostałych,  

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna na zasadzie służebności gruntowej ustanowionej na działce nr 16/4,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z własnych ujęć,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowych odbiorników ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci nn zasilanej ze stacji Śliwiczki Wyb. pod 

Byłyczek po jej rozdzieleniu na dwa obwody i przedłużeniu do granicy działki. 

10. (uchylony).  

11. Teren we wsi Śliwiczki - załącznik nr 11 do uchwały:  

1)  U/UH/P/MN:  

a)  przeznaczenie terenu: usługi z usługami handlu, produkcją i zabudową mieszkaniową jednorodzinną,  

-  przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu, produkcja, 

-  przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 2,0-5,0 m od linii rozgraniczającej 

z terenami komunikacji i 5,0 m od napowietrznej linii energetycznej określona na rysunku planu,  

-  zabudowa o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m dla budynków 

pozostałych,  

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia,  

-  obsługa komunikacyjna z przylegających do działki dróg publicznych;  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej ze stacji Śliwiczki 2. Linię należy przebudować na linię o większym przekroju,  

c)  ustalenia dopuszczalne: trwała adaptacja z możliwością rozbudowy, przy zachowaniu warunków pkt 1 

lit. b istniejącej zabudowy,  

2)  1 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu szerokości 5,0 m na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej; 

3)  2 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  
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b)  rezerwa terenu szerokości 5,0 m na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej. 

12. Teren we wsi Śliwiczki - załącznik nr 12 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 3,0-5,0 m od linii rozgraniczającej 

z terenem komunikacji oraz 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, określona na rysunku planu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącego uzbrojenia,  

-  zachowanie słupowej stacji transformatorowej,  

-  uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektu budowlanego rozbudowy 

z uwagi na położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

-  obsługa komunikacyjna z przylegającej do działki drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej ze stacji Śliwiczki 3. Należy zapewnić dostęp do stacji transformatorowej znajdującej się w 

terenie objętym opracowaniem na zasadach służebności na rzecz gestora sieci,  

c)  ustalenia dopuszczalne:  

-  zmiana sposobu użytkowania z rozbudową na warunkach określonych w pkt 1 lit. b istniejącego 

budynku na działce 170/14,  

-  wbudowane w budynek mieszkalny usługi nieuciążliwe.  

13. Teren we wsi Śliwiczki - załącznik nr 13 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

b)  ustalenia obowiązujące:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 

komunikacji oraz 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, określona na rysunku planu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektu budowlanego z uwagi na 

położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej do działki drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej ze stacji Śliwiczki 1,  

c)  ustalenia dopuszczalne: wbudowane w budynek mieszkalny usługi nieuciążliwe;  

2)  KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu szerokości 1,0-4,0 m na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej. 

14. Teren we wsi Śliwiczki - załącznik nr 14 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące:  

- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 

komunikacji oraz 20,0 m od brzegu rzeki, określona na rysunku planu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, elewacje budynku w odcieniu pastelowym, 

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 2147



-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektu budowlanego z uwagi na 

położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

-  uwzględnienie w lokalizacji budynku szczególnego ukształtowania terenu,  

-  zachowanie naturalnej rzeźby terenu,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora sieci istniejącego uzbrojenia,  

-  obsługa komunikacyjna - z przyległej do działki drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do indywidualnego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę słupowej stacji transformatorowej abonenckiej.  

15.  Teren we wsi Lipowa - załącznik nr 15 do uchwały:  

1)  MN/U/UH: 

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z terenem 

komunikacji, określona na rysunku planu,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 6,0 m 

dla pozostałych budynków,  

-  elewacje budynków w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z przylegającej do działki drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn, wybudowanej z istniejącej stacji transformatorowej „Lipowa Wieś”. Linia służyć będzie 

także dla zasilania obiektów projektowanych na działce 192/3,  

c)  ustalenie dopuszczalne: zlokalizowanie na terenie stacji tankowania gazu. 

16.  Teren we wsi Lipowa - załącznik nr 16 do uchwały:  

1)  MN/U/UH:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z terenami 

komunikacji, określona na rysunku planu,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 6,0 m 

dla budynków pozostałych,  

-  elewacje w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z przylegających do działki dróg publicznych,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków;  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn wybudowanej z istniejącej stacji transformatorowej „Lipowa Wieś”,  

c)  ustalenie dopuszczalne: zlokalizowanie na działce stacji tankowania gazu. 

17.  Teren we wsi Brzeźno - załącznik nr 17 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, elewacje budynków w odcieniach 

pastelowych, 

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki, 
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-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dostęp do drogi publicznej na zasadzie służebności gruntowej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego, odprowadzenie ścieków czasowo do 

bezodpływowego zbiornika ścieków, zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, 

które wykonać z projektowanej linii kablowej wybudowanej z istniejącej stacji transformatorowej 

„Brzeźno 2”,  

c)  ustalenia dopuszczalne: wbudowane, nieuciążliwe usługi.  

18.  Teren we wsi Brzeźno - załącznik nr 18 do uchwały:  

1)  1 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

wewnętrzną, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do indywidualnego zbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej „Brzeźno 1. Linię należy przebudować na linię 

o większym przekroju i przedłużyć do granicy działki,  

c)  ustalenia dopuszczalne: wbudowane, nieuciążliwe usługi;  

2)  2 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m - 30,0 m od linii rozgraniczającej 

z drogą wewnętrzną, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu,  

-  elewacje budynku w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej do działki drogi wewnętrznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do indywidualnego zbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej "Brzeźno 1. Linię należy przebudować na linię 

o większym przekroju i przedłużyć do granicy działki,  

d)  ustalenia dopuszczalne: wbudowane, nieuciążliwe usługi.  

19.  Teren we wsi Brzeźno - załącznik nr 19 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 11,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną i 12,0 m od lasu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje w odcieniach pastelowych, maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z dróg wewnętrznych i przyległej drogi publicznej;  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do indywidualnego zbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn wybudowanej z projektowanej w obszarze stacji transformatorowej słupowej; Dla 
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zasilania stacji wybudować odcinek linii napowietrznej SN jako odgałęzienie od linii zasilającej 

stację „Brzeźno 1”,  

c)  ustalenia dopuszczalne:  

-  wbudowane, nieuciążliwe usługi,  

-  zachowanie istniejącego obiektu z możliwością jego rozbudowy lub wymiany na warunkach 

zawartych w pkt 1 lit. b,  

2)  ZL:  

a)  przeznaczenie terenu: las,  

b)  obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy, 

3)  1 KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m zakończona placem 

manewrowym; 

4)  2 KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa jednoprzestrzenna o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m; 

5)  KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi szerokości 3,0 m. 

20.  Teren we wsi Brzeźno - załącznik nr 20 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną i 5,0 m od napowietrznej linii energetycznej, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do indywidualnego zbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej „Brzeźno 1”. Linię należy przebudować na linię 

o większym przekroju i przedłużyć do granicy obszaru objętego planem,  

c)  ustalenia dopuszczalne: wbudowane, nieuciążliwe usługi;  

2)  1 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej szerokości 3,0 m; 

3)  2 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej szerokości 1,0-3,0 m. 

21.  Teren we wsi Brzeźno - załącznik nr 21 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną i dróg wewnętrznych określona na rysunku planu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z dróg wewnętrznych,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do indywidualnego zbiornika ścieków,  
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-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn wybudowanej z projektowanej na obszarze według załącznika nr 19 do uchwały stacji 

transformatorowej słupowej. Dla zasilania stacji wybudować odcinek linii napowietrznej SN jako 

odgałęzienie od linii zasilającej stację „Brzeźno 1”,  

c)  ustalenie dopuszczalne: wbudowane, nieuciążliwe usługi;  

2)  1 KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m zakończona placem 

manewrowym; 

3)  2 KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m. zakończona placem 

manewrowym; 

4)  KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej szerokości 3,0-6,0 m. 

22.  Teren we wsi Łąski Piec - załącznik nr 22 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje budynków w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrzne,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej Łąski Piec 1". Linię należy przebudować na linię 

o większym przekroju przestawiając ją w granicę pasa drogowego,  

c)  ustalenia dopuszczalne: wbudowane, nieuciążliwe usługi;  

2)  KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m zakończona placem 

manewrowym; 

3)  KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej szerokości 3,0 m. 

23.  Teren we wsi Łąski Piec - załącznik nr 23 do uchwały:  

1)  1 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną, 12,0 m od lasu i 5,0 m od napowietrznej linii energetycznej, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków;  
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-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej „Łąski Piec 1” po jej przedłużeniu do granicy terenów 

objętych planem,  

c)  ustalenie dopuszczalne: wbudowane, nieuciążliwe usługi;  

2)  2 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu,  

-  elewacje budynku w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej „Łąski Piec 1” po jej przedłużeniu do granicy terenów 

objętych planem,  

c) ustalenie dopuszczalne: wbudowane, nieuciążliwe usługi,  

3)  ZL:  

a)  przeznaczenie terenu: las,  

b)  obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy,  

c)  dopuszcza się podział terenu określony na rysunku planu; 

4)  1 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej szerokości 1,0-4,0 m; 

5)  2 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej szerokości 1,0-4,0 m. 

24.  Teren we wsi Rosochatka - załącznik nr 24 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  likwidacja istniejącej zabudowy gospodarczej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej „Rosochatka” po jej przedłużeniu do granicy terenów 

objętych planem i przebudowie na linię o większym przekroju,  

c)  ustalenia dopuszczalne:  

-  wbudowane, nieuciążliwe usługi,  

-  poszerzenie działki o numerze ewidencyjnym 69/6 o około 12,0 m jak określono na rysunku planu,  

2)  1 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej szerokości 2,0 m; 

3)  2 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  
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b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej szerokości 4,0 m. 

25.  Teren we wsi Łoboda - załącznik nr 25 do uchwały:  

1) MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje budynku w odcieniu pastelowym, 

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z energetyki zawodowej po wybudowaniu transformatorowej 

stacji słupowej, którą należy zlokalizować poza obszarem planu przy drodze głównej ze Śliwic do 

Łobody,  

c)  ustalenia dopuszczalne:  

-  wbudowane, nieuciążliwe usługi,  

-  indywidualne źródło zaopatrzenia w energię elektryczną.  

26.  Teren we wsi Lisiny - załącznik nr 26 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogami 

publicznymi, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m 

dla wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje budynku w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektu budowlanego z uwagi na 

położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej „Lisiny”. Stację należy przebudować na stację 

w gabarycie 400 kVA, a linię nn na linię o większym przekroju,  

c)  ustalenie dopuszczalne: wbudowane, nieuciążliwe usługi.  

27.  Teren we wsi Linówek - załącznik nr 27 do uchwały:  

1)  MN:  

a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b) ustalenia obowiązujące:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną, 

-  zabudowa bliźniacza o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 5,0 m dla 

wolno stojącego budynku gospodarczego lub garażu, 

-  elewacje budynków w tych samych pastelowych odcieniach,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków projektu budowlanego z uwagi na 

położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej „Linówek”,  
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c)  ustalenie dopuszczalne: wbudowane, nieuciążliwe usługi.  

28.  Teren we wsi Linówek - załącznik nr 28 do uchwały:  

1)  ML:  

a)  przeznaczenie terenu: rekreacja indywidualna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 7,5 m, 

-  elewacje budynków w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza wykonanego z istniejącego złącza 

zasilanego z linii nn wyprowadzonej z istniejącej stacji transformatorowej „Linówek Osiedle”,  

c)  ustalenie dopuszczalne: zabudowa przy granicy z działką nr 88/6.  

29.  Teren we wsi Linówek - załącznik nr 29 do uchwały:  

1)  ML:  

a)  przeznaczenie terenu: rekreacja indywidualna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną i 5,0 m od napowietrznej linii energetycznej, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 7,5 m, 

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

nn wybudowanej z istniejącej stacji transformatorowej „Linówek”;  

2)  KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu na poszerzenie publicznej drogi szerokości 5,0 m. 

30. Teren we wsi Okoniny - załącznik nr 30 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  scalenie działek 138/7 i 138/14 i realizacja jednego budynku, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 8,5 m, z użytkowym poddaszem 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego, 

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  pokrycie dachu wyłącznie w kolorze ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zespolenie funkcji gospodarczej i garażowej z budynkiem mieszkalnym,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  uzgodnienie projektu budowlanego z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków z uwagi na 

położenie terenu w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej poprzez działkę o numerze ewidencyjnym 

138/15,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej „Okoniny Polskie 1”,  
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c)  ustalenie dopuszczalne: zachowanie z możliwością wymiany istniejącego obiektu na warunkach 

określonych w pkt 1 lit.b;  

2)  MN/U/UH:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z terenami 

komunikacji, określona na rysunku planu,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 9,0 m dla budynku mieszkalnego i 6,0 m 

dla budynków pozostałych o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego,  

-  elewacje w odcieniu pastelowym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 30% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dach budynku w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  obowiązuje zespolenie funkcji uzupełniających z funkcją podstawową terenu,  

-  obsługa komunikacyjna z przylegających do działki dróg publicznych,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej linii energetycznej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej „Okoniny Polskie 1”.  

31.  Teren we wsi Okoniny - załącznik nr 31 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0-38,0 m od linii rozgraniczającej 

z publiczną drogą dojazdową i 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogami wewnętrznymi, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 8,5 m, z użytkowym poddaszem, 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego, 

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dach budynku w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zespolenie funkcji gospodarczej i garażowej z budynkiem mieszkalnym,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora sieci istniejącej linii energetycznej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej i drogi wewnętrznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn wybudowanej z istniejącej stacji transformatorowej „Okoniny Polskie 2”;  

2)  KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa jednoprzestrzenna o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m 

z placem manewrowym. 

32.  Teren we wsi Brzozowe Błota - załącznik nr 32 do uchwały:  

1)  1 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej 

z publiczną i wewnętrzną drogą dojazdową, 
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-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 8,5 m, z użytkowym poddaszem, 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego, 

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dach w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  zespolenie funkcji garażowej i gospodarczej z funkcją mieszkalną,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej i drogi wewnętrznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanych 

linii kablowych nn wybudowanych z projektowanej w obszarze objętym planem stacji 

transformatorowej słupowej. Dla zasilania stacji wybudować odcinek linii napowietrznej SN jako 

odgałęzienie od przebiegającej przez teren opracowania linii SN;  

2)  2 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej 

z publiczną i wewnętrzną drogą dojazdową oraz 5,0 m od napowietrznej linii energetycznej i lasu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 8,5 m, z użytkowym poddaszem, 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zespolenie funkcji gospodarczej i garażowej z budynkiem mieszkalnym,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora sieci istniejącej linii energetycznej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej i drogi wewnętrznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanych 

linii kablowych nn wybudowanych z projektowanej w obszarze objętym planem stacji 

transformatorowej słupowej. Dla zasilania stacji wybudować odcinek linii napowietrznej SN jako 

odgałęzienie od przebiegającej przez teren opracowania linii SN;  

3)  3 MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej 

z publiczną i wewnętrzną drogą dojazdową i lasu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 8,5 m, z użytkowym poddaszem, 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zespolenie funkcji gospodarczej i garażowej z budynkiem mieszkalnym,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi wewnętrznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z ujęcia indywidualnego,  

- odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanych 

linii kablowych nn wybudowanych z projektowanej w obszarze objętym planem stacji 
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transformatorowej słupowej. Dla zasilania stacji wybudować odcinek linii napowietrznej SN jako 

odgałęzienie od przebiegającej przez teren opracowania linii SN;  

4)  1 KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m; 

5)  2 KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa jednoprzestrzenna o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m 

z placem manewrowym; 

6)  1 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu na poszerzenie publicznej drogi szerokości 2,0 m, 

7)  2 KD:  

a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu na poszerzenie publicznej drogi szerokości 7,0 m; 

8)  3 KD:  

a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu na poszerzenie publicznej drogi szerokości 7,0 m. 

33.  Teren we wsi Brzozowe Błota - załącznik nr 33 do uchwały:  

1)  1 MN/U/UH:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze produkcyjne, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogami 

publicznymi oraz 5,0 m od napowietrznej linii energetycznej,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 8,5 m, z użytkowym poddaszem 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  zachowanie lub przebudowa na warunkach gestora istniejącej linii energetycznej,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn wybudowanej z istniejącej w obszarze stacji transformatorowej „Zarośle”. Do stacji 

zapewnić dostęp gestora sieci na zasadzie ustanowienia na jego rzecz służebności;  

2)  2 MN/U/UH:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogami 

publicznymi,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 8,5 m, z użytkowym poddaszem 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych,  
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-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków;  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn wybudowanej z istniejącej w obszarze stacji transformatorowej „Zarośle”. Do stacji 

zapewnić dostęp gestora sieci na zasadzie ustanowienia na jego rzecz służebności,  

b)  ustalenia dopuszczalne: trwała adaptacja z możliwością rozbudowy na warunkach określonych w pkt 1 

lit. b istniejącego budynku mieszkalnego;  

3)  3 U/UH/P/MN:  

a)  przeznaczenie terenu: usługi z usługami handlu, produkcją i zabudową mieszkaniową jednorodzinną:  

-  przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu, produkcja, 

-  przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogami 

publicznymi oraz 12,0 m od lasu, zabudowa wolno stojąca o wysokości budynku mieszkalnego nie 

przekraczającej 8,5 m, z użytkowym poddaszem o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego; 

wysokość budynku usługowego, produkcyjnego nie przekraczająca 12,0 m,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków;  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn wybudowanej z istniejącej w obszarze stacji transformatorowej „Zarośle”. Do stacji 

zapewnić dostęp gestora sieci na zasadzie ustanowienia na jego rzecz służebności,  

c)  ustalenia dopuszczalne:  

-  zachowanie, do czasu realizacji ustaleń planu na działce 111/1 istniejących na tej działce obiektów 

letniskowych,  

-  hale i magazyny związane z funkcją podstawową terenu;  

4)  1 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu na poszerzenie publicznej drogi szerokości 4,0 m; 

5)  2 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu na poszerzenie publicznej drogi szerokości 2,0 m; 

6)  3 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu na poszerzenie publicznej drogi szerokości 3,0 m; 

7)  4 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu na poszerzenie publicznej drogi szerokości 2,0 m. 

34.  Teren we wsi Krąg - załącznik nr 34 do uchwały:  

1)  ML:  

a)  przeznaczenie terenu: rekreacja indywidualna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną i 12,0 m od lasu określona na rysunku planu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 7,5 m z użytkowym poddaszem, 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego, 

-  zespolenie funkcji gospodarczej i garażowej z budynkiem mieszkalnym,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  
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-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej ze stacji „Krąg” po jej przedłużeniu do granicy opracowania. Linię przebudować na linię 

o większym przekroju;  

2)  KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa jednoprzestrzenna o szerokości w liniach rozgraniczających 5,0 m 

z placem manewrowym; 

3)  KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi dojazdowej szerokości 4,0 m. 

35.  Teren we wsi Krąg - załącznik nr 35 do uchwały:  

1)  1 ML:  

a)  przeznaczenie terenu: rekreacja indywidualna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną i 5,0 m od napowietrznej linii energetycznej, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 7,5 m z użytkowym poddaszem, 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego, 

-  zespolenie funkcji gospodarczej i garażowej z budynkiem mieszkalnym;  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki, zachowanie minimum 60% 

powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Parki Krajobrazowy,  

-  obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanych 

linii kablowych nn wybudowanych z projektowanej w granicach planu stacji transformatorowej 

słupowej. Dla zasilania stacji wybudować odcinek linii napowietrznej SN jako odgałęzienie od 

przebiegającej przez teren opracowania linii SN;  

2)  2 ML:  

a)  przeznaczenie terenu: rekreacja indywidualna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną, 5,0 m od napowietrznej linii energetycznej i 12,0 m od lasu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 7,5 m z użytkowym poddaszem, 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy, obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych i drogi wewnętrznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanych 

linii kablowych nn wybudowanych z projektowanej w granicach planu stacji transformatorowej 

słupowej. Dla zasilania stacji wybudować odcinek linii napowietrznej SN jako odgałęzienie od 

przebiegającej przez teren opracowania linii SN;  

3)  ZL:  
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a)  przeznaczenie terenu: las,  

b)  obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy,  

c)  dopuszcza się podział terenu określony na rysunku planu; 

4)  1 KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa jednoprzestrzenna o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m; 

5)  2 KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa jednoprzestrzenna o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m 

z placem manewrowym; 

6)  1 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi szerokości 1,0-4,0 m; 

7)  2 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi szerokości 4,0 m. 

36.  Teren we wsi Lińsk - załącznik nr 36 do uchwały:  

1)  1 MN/U/UH:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 8,5 m, z użytkowym 

poddaszem o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego,  

-  wysokość pozostałych budynków nie przekraczająca 6,0 m,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  zespolenie funkcji usługowej, gospodarczo-garażowej z budynkiem mieszkalnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn wybudowanej z istniejącej stacji transformatorowej „Okoniny Eltor”,  

c)  ustalenie dopuszczalne: wycinka drzew wyłącznie dla celów realizacji budynku;  

2)  2 MN/U/UH:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami i usługami handlu,  

-  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

-  przeznaczenie uzupełniające: usługi, w tym usługi rzemieślnicze, usługi handlu,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 

publiczną,  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości budynku mieszkalnego nie przekraczającej 8,5 m, z użytkowym 

poddaszem o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego,  

-  wysokość pozostałych budynków nie przekraczająca 6,0 m,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  zachowanie minimum 50% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  szerokość elewacji frontowej 8-15,0 m,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  
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-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn wybudowanej z istniejącej stacji transformatorowej „Okoniny Eltor”,  

c)  ustalenie dopuszczalne: wycinka drzew wyłącznie dla celów realizacji udynku;  

3)  1 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu na poszerzenie publicznej drogi szerokości 1,0-3,0 m; 

4)  2 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa terenu na poszerzenie publicznej drogi szerokości 4,0 m. 

37.  Teren we wsi Lińsk - załącznik nr 37 do uchwały:  

1)  ML:  

a)  przeznaczenie terenu: rekreacja indywidualna,  

b) ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej z drogami 

publicznymi, 5,0 m od napowietrznej linii energetycznej i 12,0 m od lasu, 

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 8,5 m, 

-  elewacje budynków w odcieniach pastelowych,  

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki,  

- zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  zespolenie funkcji garażowej i gospodarczej z budynkiem mieszkalnym,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z istniejącej linii nn 

zasilanej ze stacji „Lińsk Wybudowanie”. Linię przebudować na linię o większym przekroju;  

2)  1 ZL:  

a)  przeznaczenie terenu: las,  

b)  obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy; 

3)  2 ZL:  

a)  przeznaczenie terenu: las,  

b)  obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy,  

c)  dopuszcza się podział terenu określony na rysunku planu; 

4)  1 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja;  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi szerokości 4,0 m; 

5)  2 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi szerokości 1,0-2,0 m. 

38.  Teren we wsi Okoniny Nadjeziorne - załącznik nr 38 do uchwały:  

1)  ML:  

a)  przeznaczenie terenu: rekreacja indywidualna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  zabudowa wolno stojąca o wysokości nie przekraczającej 7,5 m z użytkowym poddaszem, 

o architekturze nawiązującej do stylu regionalnego, 

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki, 

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  zespolenie funkcji garażowej i gospodarczej z budynkiem mieszkalnym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej dróg publicznych i drogi wewnętrznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  
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-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych przyłączy, które wykonać z projektowanej linii 

kablowej nn wybudowanej ze stacji projektowanej dla zasilania działki nr 114 wg odrębnego 

opracowania;  

2)  KDW:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  wewnętrzna droga dojazdowa jednoprzestrzenna o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m 

z placem manewrowym; 

3)  1 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi szerokości 5,0 m; 

4)  2 KD:  

a)  przeznaczenie terenu: komunikacja,  

b)  rezerwa na poszerzenie publicznej drogi szerokości 5,0 m. 

39.  Teren we wsi Lińsk - załącznik nr 39 do uchwały:  

1)  MN:  

a)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12,0 m od lasu; 

-  zabudowa bliźniacza o wysokości nie przekraczającej 8,5 m z użytkowym poddaszem, o architekturze 

nawiązującej do stylu regionalnego, 

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki,  

-  jednolita, pastelowa kolorystyka budynków,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  zespolenie funkcji garażowej i gospodarczej z budynkiem mieszkalnym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  obsługa komunikacyjna na zasadzie służebności,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków, 

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza, które wykonać z istniejącej linii 

napowietrznej nn przebiegającej przez teren objęty opracowaniem planu. Linia zasilana z istniejącej 

stacji transformatorowej „Mała Rosochatka”;  

2)  ZL:  

a)  przeznaczenie terenu: las,  

b)  obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy. 

40.  Teren we wsi Okoniny Nadjeziorne - załącznik nr 40 do uchwały:  

1)  ML:  

a)  przeznaczenie terenu: rekreacja indywidualna,  

b)  ustalenia obowiązujące - nakazy:  

-  zabudowa bliźniacza o wysokości nie przekraczającej 7,5 m z użytkowym poddaszem, o architekturze 

nawiązującej do stylu regionalnego, 

-  maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki, 

-  jednolita, pastelowa kolorystyka budynków,  

-  zachowanie minimum 60% powierzchni działki w stanie biologicznie czynnym,  

-  dachy budynków w kolorze wyłącznie ceglastym,  

-  zespolenie funkcji garażowej i gospodarczej z budynkiem mieszkalnym,  

-  wprowadzenie zieleni maskującej obiekt budowlany,  

-  zaopiniowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki przez Tucholski 

Park Krajobrazowy,  

-  obsługa komunikacyjna z przyległej drogi wewnętrznej,  

-  zaopatrzenie w wodę czasowo z indywidualnego ujęcia,  

-  odprowadzenie ścieków czasowo do bezodpływowego odbiornika ścieków,  

-  zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza, które wykonać z istniejącej linii 

napowietrznej nn zasilanej ze stacji „Okoniny 3”. Linię przebudować na linię o większym przekroju. 
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DZIAŁ IV. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 22.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.  

 

§ 23.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 

na stronie internetowej gminy.  

 

§ 24.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

Marek Janicki 
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Załącznik Nr 42 do Uchwały Nr XVII/111/04 

Rady Gminy Śliwice 

z dnia 29 października 2004 r. 

 

Wykaz uwag wniesionych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów na 

obszarze gminy Śliwice wraz ze sposobem ich rozstrzygnięcia. 

 

L.p. 

Data 

wpływu 

uwagi 

Imię i nazwisko Treść uwagi Sposób rozstrzygnięcia 

1 2 3 4 5 

1  2004-09-06  K.A. Grzybowscy 

ul. Chorwacka 

26/99 

85-162 Bydgoszcz  

dokonanie podziału 

działki nr. 170/14 na 

dwie części 

pod zabudowę 

mieszkaniową  

uwaga została uwzględniona działkę 

nr 170/14 podzielono na dwie części - 

załącznik nr 12 do uchwały 

2  2004-09-06  A. Buda 

ul. Szkolna 7 

89-530 Śliwice  

zmiana w zakresie 

dojazdu do działki 16/1 

i podział działki nr 16/1 

na sześć części.  

uwaga została uwzględniona: 

- dojazd do działki nr 16/1 zapewniony 

został na zasadzie służebności gruntowej 

działki nr 16/4 działkę nr 16/1 podzielono na 

sześć części - załącznik nr 9 do uchwały 
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Załącznik Nr 43 do Uchwały Nr XVII/111/04 

Rady Gminy Śliwice 

z dnia 29 października 2004 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 

I.I. Sposób realizacji inwestycji 

II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych 

I.  Sposób realizacji inwestycji 

I.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 

stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy.  

Do zadań własnych gminy należy realizacja: 

1.  gminnych dróg publicznych, 

2.  wodociągów, 

3.  kanalizacji sanitarnej.  

ad.1. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie projektuje się nowych publicznych dróg 

gminnych. Projektowane są wyłącznie drogi wewnętrzne. Jedynymi zadaniami z zakresu budowy dróg 

publicznych zapisanymi w planach są rezerwy na poszerzenie istniejących dróg publicznych. Realizacja 

ustaleń planów miejscowych nie jest uwarunkowana wykonaniem tych poszerzeń.  

ad.2. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przewiduje się docelowo podłączenie 

wszystkich terenów do wiejskiej sieci wodociągowej. Czasowo plany przewidują zaopatrzenie w wodę 

z indywidualnych ujęć wody. Realizacja ustaleń planu nie jest więc uwarunkowana wykonaniem 

wodociągu.  

ad.3. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przewiduje się docelowo podłączenie 

wszystkich terenów do wiejskiej sieci kanalizacyjnej. Czasowo plany przewidują odprowadzenie ścieków 

do bezodpływowych osadników ścieków. Realizacja ustaleń planu nie jest więc uwarunkowana 

wykonaniem kanalizacji sanitarnej.  

 

II.  Zasady finansowania zadań inwestycyjnych  

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) przy czym:  

1)  wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy „Wieloletni program inwestycyjny”;  

2)  wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej;  

3)  zadania w zakresie poszerzenia dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień 

z innymi podmiotami;  

4)  zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U. Nr 72, poz. 747) ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne. 
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