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Do wniosku nale�y doł�czy�: 
  1) za�wiadczenia lub o�wiadczenia potwierdzaj�ce wysoko�� dochodów osi�gni�tych w miesi�cu poprzedzaj�cym zło�enie 

wniosku / w miesi�cu zło�enia wniosku (w przypadku utraty dochodu) przez poszczególnych członków rodziny; 
 
  2) za�wiadczenie o korzystaniu ze �wiadcze� pieni��nych z pomocy społecznej, które uwzgl�dnia wysoko�� dochodu  

na osob� w rodzinie ucznia; (nale�y wypisa� jakie dokumenty s� doł�czane): 
 
  3) w przypadku opiekuna przedstawi� dokument potwierdzaj�cy przyznanie opieki. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
*    u�yte we wniosku okre�lenie: „ucze�” oznacza odpowiednio: ucze�, słuchacz, wychowanek placówki, o których mowa w art. 90b ust. 3 

ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), „szkoła” - oznacza odpowiednio: szkoła, 
kolegium, placówka, o których mowa  w art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.), 

**    niepotrzebne skre�li� 
***  „rodzina” - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj�ce w faktycznym zwi�zku, wspólnie zamieszkuj�ce i gospodaruj�ce, 
**** miesi�czna wysoko�� dochodu jest ustalana na zasadach okre�lonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  

społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.). 
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UCHWAŁA Nr XLVI/251/2010 

Rady Gminy Elbl �g 

z dnia 28 pa �dziernika 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego dla fragmentu 

terenu obr �bu geodezyjnego Czechowo. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 i 

art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007, Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  
poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; zm. 2004 nr 6,  
poz. 41, nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 113, poz. 954,  
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,  
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, oraz 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474 , Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149,  
poz. 996, Nr 155 poz. 1043), a tak�e uchwały Rady Gminy 
Elbl�g nr XVII/95/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. 
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
terenu obr�bu geodezyjnego Czechowo oraz uchwały 
Rady Gminy Elbl�g nr XX/111/2008 z dnia 25 wrze�nia 
2008 r. w sprawie zmiany uchwały o przyst�pieniu  
do sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu terenu obr�bu 

geodezyjnego Czechowo Rada Gminy Elbl�g na wniosek 
Wójta Gminy Elbl�g uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
Ustalenia podstawowe. 

 
§ 1. 1. Stwierdza si� zgodno�� projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
terenu obr�bu geodezyjnego Czechowo z ustaleniami 
zawartymi w Studium Uwarunkowa� i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Elbl�g 
uchwalonymi uchwał� Rady Gminy Elbl�g  
nr 165/XXIII//2000 z dnia 29 wrze�nia 2000 r. 
 

2. Uchwala si� Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla fragmentu terenu obr�bu geodezyjnego 
Czechowo w granicach opracowania oznaczonych na 
rysunku planu - zał�czniku nr 1 do uchwały. 

 
3. Integraln� cz��� niniejszej uchwały stanowi: 

 
  1) zał�cznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 

obowi�zuj�cy w zakresie okre�lonym w uchwale i na 
rysunku. 

 
  2) zał�cznik nr 2 - rozpatrzenie przez Rad� Gminy uwag 

wniesionych do projektu podczas wyło�enia planu. 
 
  3) zał�cznik nr 3 - sposób realizacji zada� zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
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technicznej, które nale�� do zada� własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania zgodnie z prze-pisami 
o finansach publicznych. 

 
§ 2. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

 
  1) działce budowlanej – rozumie si� przez to nieruchomo�� 

gruntow� lub działk� gruntu, której wielko��, cechy 
geometryczne, dost�p do drogi publicznej oraz 
wyposa�enie w urz�dzenia infrastruktury technicznej 
spełniaj� wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikaj�ce z odr�bnych przepisów; 

 
  2) działalno�ci gospodarczej – nale�y przez to rozumie� 

działalno�� zarobkow� (wytwórcz�, handlow�, usługow�) 
prowadzon� w sposób zorganizowany i ci�gły; 

 
  3) elewacji presti�owej – oznacza to, �e projekt i wykonanie 

wskazanej w planie elewacji ma charakteryzowa� sie 
wysokimi walorami architektonicznymi w zakresie u�ycia 
materiałów i proporcji bryły budynku; 

 
  4) karcie terenu - zagregowany zapis ustale� 

szczegółowych dotycz�cych okre�lonego terenu 
wyró�nionego symbolem; 

 
  5) linii rozgraniczaj�cej tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania – nale�y przez to rozumie� granic� 
nieprzekraczaln� dla terenów, których przeznaczenie 
jest inne ni� na terenie s�siednim; 

 
  6) linii rozgraniczaj�cej tereny o tym samym sposobie 

u�ytkowania – nale�y przez to rozumie� obowi�zuj�c� 
lini� podziałów wewn�trznych na tereny 
o jednorodnym przeznaczeniu, w tym przypadku 
podział dróg na ró�ne klasy; 

 
  7) ładzie przestrzennym - rozumie si� przez to takie 

ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijn� 
cało�� oraz uwzgl�dnia w uporz�dkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, �rodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno - estetyczne; 

 
  8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – oznacza to lini� 

zabudowy, której nie mo�na przekroczy�, 
ograniczaj�c� obszar, na którym dopuszcza si� 
wznoszenie budynków oraz okre�lonych w ustaleniach 
planu innych rodzajów budowli; 

 
  9) obiekcie - nale�y przez to rozumie� budynek, budowl� 

ewentualnie zespół budynków lub budowli stanowi�cy 
cało�� zainwestowania i zagospodarowania jednej 
działki budowlanej; 

 
10) ustalonej linii zabudowy - oznacza to lini� zabudowy, 

na której musi by� ustawiona �ciana elewacji frontowej 
budynku; dopuszcza si� przesuni�cie przed lini� 
zabudowy na odległo�� do 2,0 m schodów, ganku, 
zadaszenia, balkonu lub innych drobnych elementów 
elewacji budynku; 

 
11) ograniczeniu uci��liwo�ci – oznacza to, �e zasi�g 

uci��liwo�ci dla �rodowiska, b�d�cy skutkiem 
prowadzonej działalno�ci gospodarczej, musi by� 
bezwzgl�dnie ograniczony do granic własno�ci 
obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
a znajduj�ce si� w nim pomieszczenia przeznaczone 
na pobyt ludzi, winny by� wyposa�one w techniczne 
�rodki ochrony przed tymi uci��liwo�ciami; 

 
12) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie si� przez 

to cz��� działki budowlanej na gruncie rodzimym, 
która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub 
kubaturowo w gł�b gruntu, na nim oraz nad nim; nie 
stanowi�ca nawierzchni dojazdów i doj�� pieszych, 
pokryta trwał� ro�linno�ci� lub u�ytkowana rolniczo. 
Typow� powierzchni� biologicznie czynn� stanowi� 
tereny zieleni towarzysz�ce zabudowie, w tym ogrody, 
sady, zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki 
wodne powierzchniowe, uprawy rolne; 

 
13) powierzchni ogólnej – nale�y przez to rozumie� sum� 

powierzchni rzutów wszystkich budynków na terenie 
działki budowlanej po obrysie �cian kondygnacji 
przyziemnej; 

 
14) przepisach odr�bnych (szczególnych) – nale�y przez 

to rozumie� przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj�ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

 
15) przestrzeni publicznej - wszelkie miejsca dost�pne 

powszechnie i nieodpłatnie, fizyczna przestrze� 
w której mo�e znale�� si� ka�da jednostka społeczna 
(przykładami przestrzeni publicznych s� drogi i ulice, 
place oraz ró�ne stale dost�pne budowle i budynki 
stanowi�ce własno�� publiczn�, przestrzeniami 
publicznymi s� te� zwykle ró�ne formy krajobrazu 
przyrodniczego stanowi�ce własno�� pa�stwow� lub 
gminn�), w rozumieniu planu przestrze� publiczn� 
stanowi� tereny wyznaczone pod: drogi, ziele� 
naturaln�, ci�gi pieszo-jezdne; 

 
16) rysunku planu – nale�y przez to rozumie� rysunek 

stanowi�cy zał�cznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

 
17) terenie – rozumie si� przez to teren o okre�lonym 

w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczaj�cymi oraz oznaczony symbolem 
(literami lub literami i cyframi); 

 
18) uci��liwo�ci – nale�y przez to rozumie� zespół 

negatywnych bod�ców (b�d�cych skutkiem okre�lonej 
działalno�ci) pogarszaj�cych warunki �ycia 
mieszka�ców poprzez obni�enie standardów 
�rodowiska przyrodniczego poni�ej obowi�zuj�cych 
norm w przepisach szczególnych; 

 
19) usługach – nale�y przez to rozumie� obiekty usługowe 

wolnostoj�ce lub wbudowane lokale usługowe, 
słu��ce funkcji usługowej w zakresie handlu, usług dla 
ludno�ci, rzemiosła i wytwórczo�ci; 

 
20) zabudowa nisko-intensywna – nale�y przez to 

rozumie� zabudow� realizowan� przez budynki, 
których wysoko�� nie przekracza 2 kondygnacji 
naziemnych wraz z poddaszem. 

 
§ 3. 1. Celem regulacji zawartych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego jest: 
 
  1) ustalenie przeznaczenia terenów pod okre�lone funkcje, 
 
  2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, 
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  3) ustalenie zasad ochrony �rodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, 

 
  4) ustalenie wymaga� wynikaj�cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, 
 
  5) ustalenie parametrów i wska�ników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz 
wska�ników intensywno�ci zabudowy, 

 
  6) tereny przeznaczone do wydobycia kruszywa 

(górnicze) oraz tereny powyrobiskowe, 
 
  7) okre�lenie szczegółowych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy, 

 
  8) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

2. W granicach planu nie wyst�puj�: 
 
  1) tereny zagro�one osuwaniem si� mas ziemnych, 
 
  2) obiekty i tereny podlegaj�ce ochronie dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz ochronie dóbr kultury 
współczesnej, 

 
  3) tereny zagro�one powodzi�. 
 

§ 4. 1. Ustala si�, �e główn� funkcj� terenu dla 
obszaru obj�tego planem jest: 
 
  1) Funkcja mieszkaniowa zabudowy jednorodzinnej 

oznaczona symbolem MN: 
 
  2) Funkcja rolnicza - teren oznaczony symbolem R; 
 
  3) Teren zieleni parkowej - teren oznaczony symbolem ZP 
 
  4) Funkcje towarzysz�ce: 

a) komunikacja oznaczona symbolem KD (KDD, 
KDW, KDX). 

 
2. Cz��� terenu pozostaje w dotychczasowym 

u�ytkowaniu: 
  a) ziele� naturalna oznaczona symbolem Zn, 
  b) tereny zalesione oznaczone symbolem ZL, 
  c) wody powierzchniowe �ródl�dowe, cieki wodne i rowy 

melioracyjne WS. 
 

3. Tereny górnicze - wydobycie kruszywa i dostosowanie 
terenów powyrobiskowych pod zabudow� mieszkaniow�, 
oznaczone na rysunku planu symbolem TG/MN. 

 
§ 5. Ustala si� obowi�zek przeprowadzenia bada� 

geologicznych gruntów w miejscach projektowanej 
lokalizacji obiektów, w celu okre�lenia ich no�no�ci 
i gł�boko�ci zalegania wód podziemnych, które b�d� 
miały wpływ na konstrukcje i zabezpieczenia 
realizowanych obiektów. 
 

§ 6. Ustala si�, �e obsługa komunikacyjna terenu 
obj�tego opracowaniem oparta jest o drogi gminne 
ł�cz�ce si� z miastem Elbl�g, które ł�cz� obszar planu: 
 
  1) ulice o funkcji dojazdowej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDD, 
 

  2) ulice o funkcji wewn�trznej, które stanowi� własno�� 
gminy lub współwłasno�� prywatn�, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW. Ulice, o których mowa 
oznaczone s� na rysunku nr 1 - zał�czniku graficznym 
do planu. 
 
1. Dla nowej zabudowy ustala si� obowi�zek 

zapewnienia miejsc postojowych w ilo�ciach nie 
mniejszych ni�: 
 
  1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

1 miejsce postojowe na 1 gospodarstwo domowe, nie 
licz�c miejsc w gara�u, 

 
  2) dla działalno�ci gospodarczej (usług i  produkcji) - 

1 miejsce postojowe na 10 m2. 
 
§ 7. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego. 
 
  1) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego 

podlegaj�ce ochronie: 
a) cieki wodne oznaczone na rysunku planu. 

 
  2) Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagaj�ce 

ukształtowania: 
a) zabudowa mieszkaniowa, jej parametry, kształt 

dachów, linie zabudowy, 
b) sieci dróg dojazdowych, wewn�trznych oraz 

ci�gów pieszych i pieszo-jezdnych. 
 

§ 8. Ustalenia ogólne dotycz�ce zasad ochrony 
�rodowiska przyrodniczego: 
 
  1) teren nie jest obj�ty �adn� form� ochrony przyrody, 
 
  2) gospodarowanie zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

prawa (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie 
�rodowiska itp.) oraz ustaleniami planu zawartymi 
w cz��ci ogólnej i szczegółowej, 

 
  3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla 

terenów istniej�cej i projektowanej zabudowy - 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi 
w kartach terenu, 

 
  4) zakaz odprowadzania �cieków do gleby i wód 

powierzchniowych, docelowo podł�czenie wszystkich 
budynków wytwarzaj�cych �cieki do sieci kanalizacji 
sanitarnej, przej�ciowo dopuszcza si� rozwi�zania 
indywidualne dopuszczone prawem, 

 
  5) zakaz budowy zakładów i  obiektów stwarzaj�cych 

zagro�enie dla �ycia lub zdrowia ludzi i  o szkodliwym 
wpływie na �rodowisko (wymagaj�cych lub mog�cych 
wymaga� opracowania raportu zgodnie 
z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� 
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko  
oraz szczegółowych uwarunkowa� zwi�zanych 
z kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia 
raportu o oddziaływaniu na �rodowisko Dz. U. z dnia 
3 grudnia 2004 r.), z wyj�tkiem dróg oraz sieci 
infrastruktury technicznej, 

 
  6) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód 

opadowych do gruntu lub rowów melioracyjnych. 
 

§ 9. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego  
ustala si�: 
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  1) utrzymanie proporcji zabudowy do powierzchni 
biologicznej czynnej, 

 
  2) wprowadzenie architektury obiektów nowoprojektowanych, 

która podniesie warto�� przestrzeni przyrodniczej, 
 
  3) tworzenie „zielonych ogrodów” poprzez realizacj� zieleni 

przydomowej na działkach zabudowy jednorodzinnej, 
 
  4) nasadzenie zieleni w postaci drzew i krzewów, 

zgodnej z predyspozycj� naturaln� gleby. 
 

§ 10. 1. Ustala si�, �e obszar b�dzie wyposa�ony  
w systemy infrastruktury technicznej. Sieci i zwi�zane 
z nimi urz�dzenia znajdowa� si� b�d� w liniach 
rozgraniczaj�cych poszczególnych ulic poza pasem jezdni 
lub w terenach przeznaczonych pod zabudow�. 
Infrastruktura, o której mowa, dotyczy linii i urz�dze� 
technicznych z ni� zwi�zanych dla sieci: 
  a) elektroenergetycznej przesyłowej i o�wietleniowej, 
  b) wodoci�gowej, 
  c) kanalizacji sanitarnej, 
  d) gazowej, 
  e) �wiatłowodów i sieci telefonicznej, 
  f) sieci kanalizacji deszczowej w ramach budowy dróg. 
 

2. Nowe linie elektrotechniczne niskiego i �redniego 
napi�cia oraz telefoniczne musz� by� skablowane. 
 

3. Gromadzenie odpadów stałych (zgodnie 
z obowi�zuj�c� ustaw� o odpadach i przyj�t� polityk� 
gminy w tym zakresie) w miejscach wyznaczonych 
w granicach własno�ci lub u�ytkowania terenu, segregacja 
odpadów nast�powa� b�dzie w miejscu ich powstawania; 
odpady komunalne wywo�one, poprzez słu�by 
wyspecjalizowanych przedsi�biorstw, do zakładu utylizacji 
odpadów; odpady inne wywo�one we własnym zakresie 
na odpowiednie składowiska. 

 
4. Dopuszcza si�, do czasu realizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej, budow� na poszczególnych działkach 
szczelnych zbiorników bezodpływowych lub innych 
urz�dze� dopuszczonych prawem, pod warunkiem 
wł�czenia budynków do sieci kanalizacyjnej w momencie 
jej powstania. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe. 

 
§ 11. 1. Ustalenia szczegółowe odniesione do ka�dego 

symbolu uj�te s� w poszczególnych kartach terenu. 
 

KARTA TERENU TG/MN 
 

1. Oznaczenie na rysunku planu 1.TG/MN 
 

2. Powierzchnia terenu 1,9 ha 
 

3. Przeznaczenie, funkcja terenu: 
 
  1) Teren górniczy - wydobycie kruszywa zgodnie 

z decyzj� wydan� przez wła�ciwego Starost� Powiatu. 
 
  2) Docelowo funkcja terenu: 

a) główna: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
wolnostoj�ca, nisko-intensywna, 

b) towarzysz�ce: działalno�� gospodarcza w  tym 
usługi, rzemiosło. 

 

  3) Obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2, ust. 11 
niniejszej uchwały). 

 
  4) Wykluczenia: 

a) stacje paliw, warsztaty samochodowe, hurtownie, 
przemysł lub wytwórczo�� uci��liwa. 

 
4. Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

 
  1) Zabezpieczenie terenu przeznaczonego do wydobycia 

kruszywa, w tym zabezpieczenie skarp przed 
osuwaniem, 

 
  2) Po zako�czeniu wydobycia kruszywa obowi�zuje 

niwelacja terenu i przystosowanie go pod zabudow� 
mieszkaniow� i podział na działki budowlane, 

 
  3) Obowi�zuj� linie zabudowy jak zaznaczono na 

rysunku planu: dla budynku mieszkalnego, dla 
budynków gospodarczych i gara�y z uwzgl�dnieniem 
ni�ej wymienionego ppkt 4, 

 
  4) Budynek gospodarczy na zapleczu budynku 

mieszkalnego, gara� w linii budynku mieszkalnego lub 
wysuni�ty (cofni�ty) do 2 m w stosunku do linii 
zabudowy budynku mieszkalnego, 

 
  5) Pozostałe linie zabudowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa. 
 

5. Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
 
  2) Ustala si� dla zagospodarowania docelowego udział 

powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 60%; 
w tym udział zieleni wysokiej min. 20% w stosunku do 
pow. biologicznie czynnej. 

 
6. Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury. Nie dotyczy. 
 

7. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
 
  1) Elewacje budynków realizowane wzdłu� ulic w ramach 

zabudowy działek stanowi� b�d� do-mkni�cie 
przestrzeni publicznej, 

 
  2) Obowi�zuje elewacja presti�owa od strony ulicy. 
 

8. Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy: 
 
  1) Podstawowe zasady realizacji wydobycia kruszywa: 

a) teren ogrodzi� i zabezpieczy� przed osuwaniem 
si� skarp, 

b) do terenu nale�y wyznaczy� dojazd dla transportu 
ci��kiego. 

 
  2) Po wydobyciu kruszywa nale�y przeprowadzi� 

makroniwelacj� przystosowuj�c teren pod zabudow� 
mieszkaniow�, w ramach zabudowy mieszkaniowej 
mog� by� realizowane: 
a) na jednej działce jeden budynek mieszkalny oraz 

jeden budynek gospodarczy (gara�) (max. na 
2 stanowiska) lub budynek mieszkalny poł�czony 



6��������7��1F#���
D#���>F�%�E�DE�"�E��#A�E� ������#����	C)�� � =#���	/8C�
�

A�C)B)+�A

z budynkiem gospodarczym (gara�em) o ł�cznej 
powierzchni ogólnej nie przekraczaj�cej 30% 
powierzchni działki, 

b) podjazdy, infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia 
obiektów w media oraz mała architektura: taka jak 
pergole, altanki, basen, oczka wodne itp. 

 
  3) Dla projektowanej zabudowy obowi�zuje: 

31. Budynek mieszkalny o parametrach jak ni�ej: 
a) wysoko�� budynku – od poziomu terenu do 

kalenicy 9,0-10,5 m, 
b) liczba kondygnacji naziemnych: parter + poddasze, 

w tym dopuszcza si� poddasze u�ytkowe, 
c) dopuszcza si� realizacj� 1 kondygnacji podziemnej, 
d) poziom posadowienia parteru budynku max. 1,0 m 

nad poziomem terenu, 
e) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30º  

do 45º, dopuszcza si� dach wielospadowy z tym, 
�e dłu�sza kalenica b�dzie rozumiana jako 
kalenica główna, 

f) kalenica główna ustawiona prostopadle do 
obowi�zuj�cej linii zabudowy, 

g) pokrycie dachu - dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorze br�zowym, 
czerwonym lub grafitowym. 

32. Budynek gospodarczy (gara�e): 
a) wysoko�� budynku od poziomu terenu do kalenicy 

3,5-4,5 m, 
b) liczba kondygnacji naziemnych: parter, 
c) dopuszcza si� realizacj� 1 kondygnacji podziemnej, 
d) poziom posadowienia parteru budynku max. 1,0 m 

nad poziomem terenu, 
e) pokrycie dachu identyczne jak w  budynku 

mieszkalnym, 
f) dach dwuspadowy o nachyleniu dostosowanym do 

materiałów u�ytych do jego pokrycia, 
g) ustawienia kalenicy dachu nie ustala si�. 

 
9. Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 

 
  1) Bezpo�redni dost�p do terenu zabezpieczaj� ulice 

dojazdowe lub wewn�trzne, 
 
  2) Parkingi w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne 

wynikaj�ce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 
działalno�ci gospodarczej realizowa� na terenie 
własnej działki (zgodnie z § 6 pkt 2). 

 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału 

nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
 
  1) Ustala si� podział terenu na ni�ej podanych warunkach: 

a) szeroko�� frontu działki wynosz�ca min. 30 m, 
b) powierzchnia działki nie mniejsza ni� 1300 m2, 
c) ka�da działka b�dzie miała zabezpieczony dost�p 

do drogi dojazdowej lub wewn�trznej, 
d) orientacyjny podział terenu na poszczególne działki 

pokazano na rysunku planu. 
 
11. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
 
  1) Utrzymanie rowów melioracyjnych: dopuszczona 

zmiana systemu odwodnienia terenu poprzez 
wykonanie stawu (WS); 

 
  2) Ochrona i utrzymanie istniej�cych zadrzewie�; 
 
  3) Zakaz lokalizacji budowli wy�szych ni� 12,0 m; 

 
  4) Szczególnie starannie realizowa� ogrodzenia od 

strony ulicy (elewacja presti�owa); 
 
  5) Obowi�zuje ograniczenie u�ytkowania terenu od linii 

110 kV jak pokazano na rysunku planu (pas 
uci��liwo�ci). 

 
12. Zasady obsługi in�ynieryjnej: 

 
  1) Wszystkie obiekty mieszkalne, usługowe musz�  

by� podł�czone do sieci wodoci�gowej i sieci 
elektroenergetycznej, docelowo do kanalizacji sanitarnej; 

 
  2) Ogrzewanie budynków własne wykorzystuj�ce �ródła 

energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do 
�rodowiska - preferowane: energia słoneczna, gaz, 
energia elektryczna itp.; 

 
  3) Gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na 

terenie gminy. 
 

13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
si� opłat�. 
 
  1) Ustala si� 30% stawk� pobieran� przez gmin� przy 

sprzeda�y nieruchomo�ci. 
 

KARTA TERENU MN 
 

1. Oznaczenie na rysunku planu: 1.MN 
 

2. Powierzchnia terenu: 4,64 ha 
 

3. Przeznaczenie, funkcja terenu: 
 
  1) Teren powyrobiskowy (wydobycie kruszywa) do 

niwelacji i przystosowaniu do zabudowy. 
 
  2) Docelowa funkcja terenu: 

a) główna: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
wolnostoj�ca, nisko-intensywna, 

b) towarzysz�ce: usługi. 
 
  3) Obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2, ust. 11 

niniejszej uchwały). 
 
  4) Wykluczenia: 
 
  5) stacje paliw, warsztaty samochodowe, hurtownie, 

przemysł lub wytwórczo�� uci��liwa. 
 

4. Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
 
  1) Obowi�zuje oczyszczenie terenu ze �mieci; 
 
  2) Obowi�zuje niwelacja terenu i przystosowanie go do 

zabudowy; 
 
  3) Obowi�zuj� linie zabudowy jak zaznaczono na 

rysunku: dla budynku mieszkalnego, dla budynków 
gospodarczych i gara�y z uwzgl�dnieniem ni�ej 
wymienionego ppkt 4; 

  4) Budynek gospodarczy na zapleczu budynku 
mieszkalnego, gara� w linii budynku mieszkalne-go lub 
wysuni�ty (cofni�ty) do 2 m w stosunku do linii 
zabudowy budynku mieszkalnego; 

 
  5) Pozostałe linie zabudowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa. 
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5. Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami prawa; 
 
  2) Ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 
60%; w tym udział zieleni wysokiej min. 20% 
w stosunku do pow. biologicznie czynnej. 

 
6. Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury: Nie dotyczy. 
 

7. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
 
  1) Elewacje budynków realizowane wzdłu� ulic w ramach 

zabudowy działek stanowi� b�d� domkni�cie 
przestrzeni publicznej; 

 
  2) Obowi�zuje elewacja presti�owa od strony ulicy. 
 

8. Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy: Podstawowe zasady zabudowy realizowanej 
w ramach okre�lonej funkcji: 
 
  1) W ramach okre�lonej funkcji mog� by� realizowane: 

a) na jednej działce jeden budynek mieszkalny oraz 
jeden budynek gospodarczy (gara�) (max. na 
2 stanowiska) lub budynek mieszkalny poł�czony 
z budynkiem gospodarczym (gara�em) o ł�cznej 
powierzchni ogólnej nie przekraczaj�cej 30% 
powierzchni działki, 

b) podjazdy, infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia 
obiektów w media oraz mała architektura: taka jak 
pergole, altanki, basen, oczka wodne itp. 

 
  2) Dla projektowanej zabudowy obowi�zuje: 

21. Budynek mieszkalny o parametrach jak ni�ej: 
a) wysoko�� budynku – od poziomu terenu do 

kalenicy 9,0-10,5 m, 
b) liczba kondygnacji naziemnych: parter + poddasze, 

w tym dopuszcza si� poddasze u�ytkowe; 
c) dopuszcza si� realizacj� 1 kondygnacji podziemnej, 
d) poziom posadowienia parteru budynku max. 1,0 m 

nad poziomem terenu, 
e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 30º do 45º, 

dopuszcza si� dach wielospadowy z tym, �e 
dłu�sza kalenica b�dzie rozumiana jako kalenica 
główna, 

f) kalenica główna ustawiona prostopadle do 
obowi�zuj�cej linii zabudowy, 

g) pokrycie dachu - dachówk� lub materiałem 
dachówko-podobnym w kolorze br�zowym, 
czerwonym lub grafitowym. 

22. Budynek gospodarczy (gara�): 
a) wysoko�� budynku od poziomu terenu do kalenicy 

3,5-4,5 m, 
b) liczba kondygnacji naziemnych: parter, 
c) dopuszcza si� realizacj� 1 kondygnacji podziemnej, 
d) poziom posadowienia parteru budynku max. 1,0 m 

nad poziomem terenu, 
e) pokrycie dachu identyczne jak w budynku 

mieszkalnym, 
f) dach dwuspadowy o nachyleniu dostosowanym do 

materiałów u�ytych do jego pokrycia, 
g) ustawienia kalenicy dachu nie ustala si�. 

 
 

9. Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
 
  1) Bezpo�redni dost�p do terenu zabezpieczaj� ulice 

dojazdowe lub wewn�trzne; 
 
  2) Parkingi w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne 

wynikaj�ce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 
działalno�ci gospodarczej realizowa� na terenie 
własnej działki (zgodnie z § 6 pkt 2). 

 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału 

nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
 
  1) Ustala si� podział terenu na ni�ej podanych warunkach: 

a) szeroko�� frontu działki wynosz�ca min. 30 m, 
b) powierzchnia działki nie mniejsza ni� 1300 m2, 
c) ka�da działka b�dzie miała zabezpieczony dost�p 

do drogi dojazdowej lub wewn�trznej, 
d) orientacyjny podział terenu na poszczególne działki 

pokazano na rysunku planu. 
 

11. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
 
  1) Utrzymanie rowów melioracyjnych: dopuszczona 

zmiana systemu odwodnienia terenu poprzez 
wykonanie stawu (WS); 

 
  2) Ochrona i utrzymanie istniej�cych zadrzewie�; 
 
  3) Zakaz lokalizacji budowli wy�szych ni� 12,0 m; 
 
  4) Szczególnie starannie realizowa� ogrodzenia od 

strony ulicy (elewacja presti�owa); 
 
  5) Obowi�zuje ograniczenie u�ytkowania terenu od linii 

110 kV jak pokazano na rysunku planu (pas uci��liwo�ci). 
 

12. Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
 
  1) Obiekty mieszkalne, musz� by� podł�czone do sieci 

wodoci�gowej, sieci elektroenergetycznej; 
 
  2) Docelowo podł�czenie do sieci kanalizacji sanitarnej, 

do czasu jej realizacji do szczelnego szamba 
lub innych urz�dze� dopuszczonych prawem na 
własnej działce; 

 
  3) Ogrzewanie budynków własne wykorzystuj�ce �ródła 

energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do 
�rodowiska - preferowane: energia słoneczna, gaz, 
energia elektryczna itp.; 

 
  4) Gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na 

terenie gminy. 
 
13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

si� opłat�. 
 
  1) Ustala si� 30% stawk� pobieran� przez gmin� przy 

sprzeda�y nieruchomo�ci. 
 

KARTA TERENU MN 
 

1. Oznaczenie na rysunku planu: (2.MN, 3.MN, 4.MN, 
5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11MN) 
 

2. Powierzchnia terenu: 15,23 ha 
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3. Przeznaczenie, funkcja terenu: 
 
  1) Funkcja terenu: 

a) główna: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
wolnostoj�ca, nisko-intensywna, 

b) towarzysz�ce: usługi. 
 
  2) Obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2, ust. 11 

niniejszej uchwały). 
 
  3) Wykluczenia: 

a) stacje paliw, warsztaty samochodowe, hurtownie, 
przemysł lub wytwórczo�� uci��liwa. 

 
4. Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

 
  1) Obowi�zuj� linie zabudowy jak zaznaczono na 

rysunku: dla budynku mieszkalnego, dla budynków 
gospodarczych i gara�y z  uwzgl�dnieniem ni�ej 
wymienionego ppkt 2; 

 
  2) Budynek gospodarczy na zapleczu budynku 

mieszkalnego, gara� w linii budynku mieszkalnego lub 
wysuni�ty (cofni�ty) do 2 m w  stosunku do linii 
zabudowy budynku mieszkalnego; 

 
  3) Pozostałe linie zabudowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa. 
 

5. Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami prawa; 
 
  2) Ustala si� udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do całkowitej powierzchni działki min. 
70%; w tym udział zieleni wysokiej min. 20% 
w stosunku do pow. biologicznie czynnej. 
 
6. Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury. Nie dotyczy. 
 
7. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  1) Elewacje budynków realizowane wzdłu� ulic w ramach 

zabudowy działek stanowi� b�d� domkni�cie 
przestrzeni publicznej, 

 
  2) Obowi�zuje elewacja presti�owa od strony ulicy. 
 

8. Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy: Podstawowe zasady zabudowy realizowanej 
w ramach okre�lonej funkcji: 
 
  1) W ramach okre�lonej funkcji mog� by� realizowane: 

a) na jednej działce jeden budynek mieszkalny oraz 
jeden budynek gospodarczy (gara�) (max 
2 stanowiska) lub budynek mieszkalny poł�czony 
z budynkiem gospodarczym (gara�em) o ł�cznej 
powierzchni ogólnej nie przekraczaj�cej 20% 
powierzchni działki, 

b) podjazdy, infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia 
obiektów w media oraz mała architektura taka jak 
pergole, altanki, baseny, oczka wodne itp. 

 
  2) Dla projektowanej zabudowy obowi�zuje: 

21. Budynek mieszkalny: 

a) wysoko�� budynku – od poziomu terenu do 
kalenicy 9,0-10,5 m, 

b) liczba kondygnacji naziemnych: parter + poddasze, 
w tym dopuszcza si� poddasze u�ytkowe, 

c) dopuszcza si� realizacj� 1 kondygnacji podziemnej, 
d) poziom posadowienia parteru budynku max. 1,0 m 

nad poziomem terenu, 
e) dach min. dwuspadowy o nachyleniu 30º do 45º, 

dopuszcza si� dach wielospadowy z tym, �e 
dłu�sza kalenica b�dzie rozumiana jako kalenica 
główna, 

f) kalenica główna ustawiona: prostopadle do 
obowi�zuj�cej linii zabudowy, 

g) pokrycie dachu – dachówk� lub materiałem 
dachówko-podobnym w kolorze br�zowym, 
czerwonym lub grafitowym. 

22. Budynek gospodarczy (gara�e): 
a) wysoko�� budynku od poziomu terenu do kalenicy 

3,5-4,5 m, 
b) liczba kondygnacji naziemnych: parter, 
c) dopuszcza si� realizacj� 1 kondygnacji podziemnej, 
d) poziom posadowienia parteru budynku max. 1,0 m 

nad poziomem terenu, 
e) dach dwuspadowy o nachyleniu dostosowanym do 

materiałów u�ytych do jego pokrycia, 
f) kalenica główna ustawiona jak w  budynku 

mieszkalnym, 
g) pokrycie dachu jak w budynku mieszkalnym. 

 
9. Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 

 
  1) Bezpo�redni dost�p do terenu zabezpieczaj� ulice 

dojazdowe lub wewn�trzne; 
 
  2) Parkingi w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne 

wynikaj�ce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 
działalno�ci gospodarczej realizowa� na terenie 
własnej działki (zgodnie z § 6 pkt 2). 

 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału 

nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
  1) Ustala si� podział terenu na ni�ej podanych warunkach: 

a) szeroko�� frontu działki wynosz�ca min. 30 m, 
b) powierzchnia działki nie mniejsza ni� 1600 m2, 
c) ka�da działka b�dzie miała zabezpieczony dost�p 

do drogi dojazdowej lub wewn�trznej, 
d) orientacyjny podział terenu na poszczególne działki 

pokazano na rysunku planu. 
 

11. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
 
  1) Utrzymanie rowów melioracyjnych: dopuszczona 

zmiana systemu odwodnienia terenu poprzez 
wykonanie stawu (WS); 

 
  2) Ochrona i utrzymanie istniej�cych zadrzewie�; 
 
  3) Zakaz lokalizacji budowli wy�szych ni� 12,0 m; 
 
  4) Szczególnie starannie realizowa� ogrodzenia od 

strony ulicy (elewacja presti�owa); 
 
  5) Dla terenu oznaczonego symbolem 4.MN obowi�zuje 

ograniczenie u�ytkowania terenu od linii 110 kV jak 
pokazano na rysunku planu (pas uci��liwo�ci). 
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12. Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
 
  1) Obiekty mieszkalne, musz� by� podł�czone do sieci 

wodoci�gowej i sieci elektroenergetycznej; 
 
  2) Docelowo podł�czenie do sieci kanalizacji sanitarnej, 

do czasu jej realizacji do szczelnego szamba lub 
innych urz�dze� dopuszczonych prawem na własnej 
działce; 

  
 3) Ogrzewanie budynków własne wykorzystuj�ce �ródła 

energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do 
�rodowiska - preferowane: energia słoneczna, gaz, 
energia elektryczna itp.; 

 
  4) Gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na 

terenie gminy. 
 
13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

si� opłat�. 
 
1) Ustala si� 30% stawk� pobieran� przez gmin� przy 

sprzeda�y nieruchomo�ci. 
 

KARTA TERENU Zn/MN 
 

1. Oznaczenie na rysunku planu: 1.Zn/MN 
 

2. Powierzchnia terenu 1,75 ha 
 

3. Przeznaczenie, funkcja terenu: 
 
  1) Teren zieleni naturalnej - strefa ochronna kopalni 

kruszywa; 
 
  2) Docelowo funkcja terenu: 

a) główna: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
wolnostoj�ca, nisko-intensywna. 

b) towarzysz�ce: działalno�� gospodarcza w tym 
usługi, rzemiosło; 

 
  3) Obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2, ust. 11 

niniejszej uchwały); 
 
  4) Wykluczenia: 

a) stacje paliw, warsztaty samochodowe, hurtownie, 
przemysł lub wytwórczo�� uci��liwa. 

 
4. Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 

 
  1) Strefa dla terenu (1.TG/MN) przeznaczonego do 

wydobycia kruszywa; 
 
  2) Po zako�czeniu wydobycia kruszywa tereny 1TG/MN 

i Zn/MN przeznaczone s� pod zabudow� 
mieszkaniow� z podziałem na działki budowlane, po 
uprzednim przeprowadzeniu niwelacji; 

 
  3) Obowi�zuje linia zabudowy dla budynku mieszkalnego 

w odległo�ci 6,0 m od linii rozgraniczaj�cej drog� 
wewn�trzn�, dla budynków gospodarczych i gara�y 
z uwzgl�dnieniem ni�ej wymienionego ppkt 4, 

 
  4) Budynek gospodarczy na zapleczu budynku 

mieszkalnego, gara� w linii budynku mieszkalnego lub 
wysuni�ty (cofni�ty) do 2 m w stosunku do linii 
zabudowy budynku mieszkalnego, 

 
  5) Pozostałe linie zabudowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa. 

 
5. Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa, 
 
  2) Ustala si� dla zagospodarowania docelowego udział 

powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 
całkowitej powierzchni działki budowlanej min. 60%; 
w tym udział zieleni wysokiej min. 20% w stosunku do 
pow. biologicznie czynnej. 

 
6. Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury: Nie dotyczy. 
 
7. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  1) Dla przeznaczenia docelowego: 

a) elewacje budynków realizowane wzdłu� ulic 
w ramach zabudowy działek stanowi� b�d� 
domkni�cie przestrzeni publicznej, 

b) obowi�zuje elewacja presti�owa od strony ulicy. 
 

8. Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy: 
 
  1) Podstawowe zasady zagospodarowania: 

a) nale�y wyznaczy� dojazd do terenu 1.TG/MN  
dla transportu ci��kiego. 

 
  2) Po wydobyciu kruszywa nale�y przeprowadzi� 

makroniwelacj� je�eli b�dzie taka potrzeba 
przystosowuj�c teren pod zabudow� mieszkaniow�, 
w ramach zabudowy mieszkaniowej mog� by� 
realizowane: 
a) na jednej działce jeden budynek mieszkalny oraz 

jeden budynek gospodarczy (gara�) (max. na 
2 stanowiska) lub budynek mieszkalny poł�czony 
z budynkiem gospodarczym (gara�em) o ł�cznej 
powierzchni ogólnej nie przekraczaj�cej 30% 
powierzchni działki, 

b) podjazdy, infrastruktura techniczna dla zaopatrzenia 
obiektów w media oraz mała architektura: taka jak 
pergole, altanki, basen, oczka wodne itp. 

 
  3) Dla projektowanej zabudowy obowi�zuje: 

31. Budynek mieszkalny o parametrach jak ni�ej: 
a) wysoko�� budynku – od poziomu terenu do 

kalenicy 9,0-10,5 m, 
b) liczba kondygnacji naziemnych: parter + poddasze, 

w tym dopuszcza si� poddasze u�ytkowe, 
c) dopuszcza si� realizacj� 1 kondygnacji podziemnej, 
d) poziom posadowienia parteru budynku max. 1,0 m 

nad poziomem terenu, 
e) dach minimum dwuspadowy o nachyleniu 30º 

do 45º, dopuszcza si� dach wielospadowy z tym, 
�e dłu�sza kalenica b�dzie rozumiana jako 
kalenica główna, 

f) kalenica główna ustawiona prostopadle do 
obowi�zuj�cej linii zabudowy, 

g) pokrycie dachu – dachówk� lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorze br�zowym, 
czerwonym lub grafitowym. 

32. Budynek gospodarczy (gara�e): 
a) wysoko�� budynku od poziomu terenu do kalenicy 

3,5-4,5 m, 
b) liczba kondygnacji naziemnych: parter, 
c) dopuszcza si� realizacj� 1 kondygnacji podziemnej, 
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d) poziom posadowienia parteru budynku max. 1,0 m 
nad poziomem terenu, 

e) pokrycie dachu identyczne jak w  budynku 
mieszkalnym, 

f) dach dwuspadowy o nachyleniu dostosowanym  
do materiałów u�ytych do jego pokrycia, 

g) ustawienia kalenicy dachu nie ustala si�. 
 

9. Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
 
  1) Bezpo�redni dost�p do terenu zabezpieczaj� ulice 

wewn�trzne; 
 
  2) Parkingi w ilo�ci zabezpieczaj�cej potrzeby własne 

wynikaj�ce z funkcji mieszkaniowej oraz prowadzonej 
działalno�ci gospodarczej realizowa� na terenie 
własnej działki (zgodnie z § 6 pkt 2). 

 
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania podziału 

nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
 
  1) Ustala si� podział terenu na ni�ej podanych warunkach: 

a) szeroko�� frontu działki wynosz�ca min. 30 m, 
b) powierzchnia działki nie mniejsza ni� 1300 m2, 
c) ka�da działka b�dzie miała zabezpieczony dost�p 

do drogi dojazdowej lub wewn�trznej, 
d) orientacyjny podział terenu na poszczególne działki 

pokazano na rysunku planu. 
 

11. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
 
  1) Utrzymanie rowów melioracyjnych: dopuszczona 

zmiana systemu odwodnienia terenu poprzez 
wykonanie stawu (WS); 

  
  2) Ochrona i utrzymanie istniej�cych zadrzewie�; 
 
  3) Zakaz lokalizacji budowli wy�szych ni� 12,0 m; 
 
  4) Szczególnie starannie realizowa� ogrodzenia od 

strony ulicy (elewacja presti�owa); 
  
  5) Obowi�zuje ograniczenie u�ytkowania terenu od linii 

110 kV jak pokazano na rysunku planu (pas 
uci��liwo�ci). 

 
12. Zasady obsługi in�ynieryjnej: 

 
  1) Wszystkie obiekty mieszkalne, usługowe musz� by� 

podł�czone do sieci wodoci�gowej i  sieci 
elektroenergetycznej, docelowo do kanalizacji sanitarnej; 

 
  2) Ogrzewanie budynków własne wykorzystuj�ce �ródła 

energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do 
�rodowiska - preferowane: energia słoneczna, gaz, 
energia elektryczna itp.; 

 
  3) Gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na 

terenie gminy. 
 

13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
si� opłat�. 
 
  1) Ustala si� 30% stawk� pobieran� przez gmin� przy 

sprzeda�y nieruchomo�ci. 
 
 
 

KARTA TERENU Zn 
 

1. Oznaczenie na rysunku planu: Zn 
 

2. Powierzchnia terenu: 0,13 ha 
 

3. Przeznaczenie, funkcja: 
 
  1) Teren przeznaczony pod ziele� naturaln�. 
 

4. Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
 
  1) Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
 

5. Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami prawa; 
 
  2) Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 

całkowitej powierzchni działki 100%. 
 

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

7. Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. Nie dotyczy 
 

8. Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy: 
 
  1) Teren podmokły i zadrzewiony preferowany do 

ochrony jako u�ytek ekologiczny. 
 

9. Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: Nie dotyczy. 
 

10. Szczegółowe zasady i  warunki scalania oraz 
podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
 
  1) Dopuszcza si� podział terenu na warunkach 

okre�lonych w przepisach odr�bnych. 
 

11. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: Zakaz zabudowy. 

 
12. Zasady obsługi in�ynieryjnej. Nie dotyczy. 

 
13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

si� opłat�. 
 
  1) Plan nie zmienia funkcji terenu przy sprzeda�y 

nieruchomo�ci, w zwi�zku z tym nie ma zastosowania  
art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
KARTA TERENU ZL 

 
1. Oznaczenie na rysunku planu: ZL 

 
2. Powierzchnia terenu: 0,81 ha 

 
3. Przeznaczenie, funkcja: 

 
  1) Funkcja terenu: 

a) istniej�ce lasy. 
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4. Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
  1) Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
 

5. Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
  1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
 
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej. Nie dotyczy. 
 

7. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. Nie dotyczy. 
 

8. Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy. Nie dotyczy. 
 

9. Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
  1) Bezpo�redni dost�p do terenu zabezpieczaj� drogi 

wewn�trzne. 
 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym.  
Nie dotyczy. 
 

11. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
  1) Ustala si� zakaz realizacji zabudowy gospodarczej 

i mieszkaniowej. 
 

12. Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
  1) Teren nie wymaga obsługi w  sieci infrastruktury 

technicznej 
 
13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

si� opłat�. 
  1) Plan nie zmienia funkcji terenu przy sprzeda�y 

nieruchomo�ci, w zwi�zku z tym nie ma zastosowania  
art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
KARTA TERENU ZP 

 
1. Oznaczenie na rysunku planu: ZP 

 
2. Powierzchnia terenu: 0,07 ha 

 
3. Przeznaczenie, funkcja: 

  1) Funkcja zieleni parkowej. 
 

4. Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
  1) Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
 

5. Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
  1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesne. Nie dotyczy. 
 

7. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
  1) Przestrze� publiczna dla odpoczynku i rekreacji. 
 

8. Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy: Podstawowe zasady zabudowy realizowanej 
w ramach okre�lonej funkcji: 

  1) Zagospodarowanie parku, w tym: ziele� w postaci 
trawników oraz nasadze� ro�lin jedno rocznych 
i wieloletnich, krzewów i drzew ozdobnych, urz�dzenie 
placu zabaw, urz�dzenia sportowe, rekreacyjne i małej 
architektury. 
 
9. Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 

  1) Bezpo�redni dost�p do terenu z drogi publicznej KDW. 
 

10. Szczegółowe zasady i  warunki scalenia 
nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym. Nie dotyczy. 
 

11. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
  1) Ustala si� zakaz realizacji zabudowy gospodarczej 

i mieszkaniowej. 
 

12. Zasady obsługi in�ynieryjnej: 
  1) Gospodarka odpadami na zasadach przyj�tych na 

terenie gminy. 
 

13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
si� opłat�: 
  1) Nie ustala si�. 
 

KARTA TERENU R 
 

1. Oznaczenie na rysunku planu: 1.R 
 

2. Powierzchnia terenu: 0,85 ha 
 

3. Przeznaczenie: 
 
  1) Rolnictwo, uprawy rolne i ogrodnicze itp.; 
 
  2) Dopuszcza si� zabudow� zagrodow�; 
 
  3) Obowi�zuje ograniczenie uci��liwo�ci (§ 2, ust. 11 

niniejszej uchwały); 
 
  4) Wyklucza si� budynki do chowu i  produkcji zwierz�t 

inwentarskich i ptactwa. 
 

4. Zasady ochrony i  kształtowanie ładu przestrzennego: 
  1) Zasady ochrony gruntów rolnych zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
 

5. Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) Ochrona �rodowiska naturalnego zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 
 
  2) Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 95%. 
 

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

7. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: Nie dotyczy. 
 

8. Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy: 
 
  1) Ł�ki, uprawy rolne i ogrodnicze; 
 
  2) Zabudowa siedliskowa, w tym budynek mieszkalny 

i budynki gospodarcze, dla których obowi�zuje: 
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a) budynek mieszkalny murowany, wysoko�� 
2 kondygnacje, w tym poddasze u�ytkowe, dach 
wielospadowy o k�cie pochylenia połaci głównej  
30 do 45º, poziom posadowienia – do 1,2 m n.p.t., 

b) budynki gospodarcze murowane o wysoko�ci do 
12 m n.p.t., rodzaj dachu i pokrycia dostosowany 
do wielko�ci obiektu, 

c) wyklucza si� budynki inwentarskie. 
 

9. Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 
  1) Dost�p do pól z dróg istniej�cych. 
 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym: 
  1) Zgodnie z obowi�zuj�cym prawem. 
 

11. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
 
  1) Zakaz budowy budynków inwentarskich i kurników, 

wie� telefonii komórkowej i innych oraz obiektów 
budowlanych powy�ej 12,0 m n.p.t.; 

 
  2) Obowi�zuje ograniczenie u�ytkowania terenu od linii 

110 kV jak pokazano na rysunku planu (pas 
uci��liwo�ci). 

 
12. Zasady obsługi in�ynieryjnej: 

 
  1) Obiekty mieszkalne, musz� by� podł�czone do sieci 

wodoci�gowej, sieci elektroenergetycznej; 
 
  2) Docelowo podł�czenie do sieci kanalizacji sanitarnej, 

do czasu jej realizacji do szczelnego szamba lub 
innych urz�dze� dopuszczonych prawem na własnej 
działce; 

 
  3) Ogrzewanie budynków własne wykorzystuj�ce �ródła 

energii o ograniczonej emisji zanieczyszczenia do 
�rodowiska - preferowane: energia słoneczna, energia 
elektryczna itp.; 

 
  4) Gospodarka odpadami, na zasadach przyj�tych na 

terenie gminy. 
 

13. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
si� opłat�: 
  1) Plan nie zmienia funkcji terenu przy sprzeda�y 

nieruchomo�ci, w zwi�zku z tym nie ma zastosowania 
art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
KARTA TERENU WS 

 
1. Oznaczenie na rysunku planu: WS 

 
2. Przeznaczenie, funkcja: 

  1) Wody powierzchniowe. 
 

3. Zasady ochrony i kształtowanie ładu przestrzennego: 
  1) Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa. 
 

4. Zasada ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 
  1) Ochrona przed zanieczyszczeniem, 
 
  2) Ochrona przed zasypaniem. 
 

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

6. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: Nie dotyczy. 
 

7. Zasada zagospodarowania terenu, kształtowanie 
zabudowy: 
 
  1) Rowy melioracyjne istniej�ce i projektowane oraz 

oczka wodne; 
 
  2) Dopuszcza si� skanalizowanie rowów melioracyjnych 

na podstawie opracowanego projektu uzgodnionego 
z wła�ciwym zarz�dem melioracji; 

 
  3) Wskazane wykonanie oczka wodnego, które pozwoli 

na osuszenie terenów s�siednich podtapianych przy 
du�ych opadach. 

 
8. Dost�pno�� komunikacyjna, parkingi: 

  1) Zapewni� dost�pno�� w celu utrzymania i czyszczenia. 
 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomo�ci obj�tych planem miejscowym:  
Nie dotyczy. 

 
10. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
  1) Ustala si� zakaz zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej. 
 

11. Zasady obsługi in�ynieryjnej: Nie dotyczy. 
 

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
si� opłat�. 
  1) Teren nieodpłatnie przekazany do gminy (30%). 
 

§ 12. Komunikacja. 
 
1. Ustala si� system komunikacji na terenie obszaru 

obj�tego mpzp oparty na: 
 
  1) drogach publicznych (ulice) – klasy dojazdowej (KDD), 
 
  2) ulicach wewn�trznych - prywatnych (KDW), 
 
  3) ci�gach pieszo-jezdnych (KDX). 
 

2. Funkcja drogi (ulicy) okre�lona w tek�cie planu 
odpowiada przyj�temu oznaczeniu w tek�cie i na rysunku 
planu. 
 
  1) KDD ulice dojazdowe, nale��ce do podstawowego 

układu komunikacyjnego obszaru opracowania 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD. 
Parametry ulic: 
a) szeroko�� pasa drogowego w liniach 

rozgraniczaj�cych – 10,0-18,0 m, 
b) szeroko�� jezdni zgodnie z przepisami odr�bnymi 

nie mniej jednak ni� 6,0 m, 
c) w pasie drogowym chodnik dla pieszych oraz 

jednostronna �cie�ka rowerowa, dopuszcza si� 
ł�czenie chodnika ze �cie�k� rowerow�, 

d) w pasie drogowym dopuszcza si� miejsca 
postojowe w wyznaczonych miejscach, które 
zostan� wskazane w projekcie technicznym drogi. 

 
  2) KDW ulice wewn�trzne, stanowi�ce poł�czenie 

podstawowego układu komunikacyjnego obszaru 
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planu z terenami budowlanymi, do nich nale�� ulice 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. Dla ulic 
wewn�trznych obowi�zuje: 
a) szeroko�� pasa drogowego 10,0 m nie mniej 

jednak ni� 6,0 m, dopuszcza si� mniejsz� 
szeroko�� pasa drogowego, je�eli stanowi on 
dost�p maks. do 5 działek, 

b) szeroko�� jezdni dostosowana do przenoszonego 
obci��enia ruchem – dla ruchu dwustronnego  
5,5 m, dla ruchu jednostronnego lub dwustronnego 
z mijank� min. 3,5 m lub jezdnia pieszo-jezdna 
szer. 4,5 m. 

 
  3) KDX ci�gi pieszo-jezdne, stanowi�ce dojazd do 

poszczególnych działek. Dla ci�gów pieszo-jezdnych 
obowi�zuje: 
a) szeroko�� pasa drogowego 8,0 m, 
b) jezdnia jednoprzestrzenna pieszo-jezdna. 

 
3. W liniach rozgraniczaj�cych ulic realizowane b�d� 

sieci infrastruktury technicznej niezb�dnej dla 
zaopatrzenia w media terenów budowlanych. 
 

§ 13. Wyposa�enie terenu w infrastruktur� techniczn�, 
w tym: sieci elektroenergetyczne, telefoniczne, 
wodoci�gowe i kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
sie� gazow� dla obsługi projektowanej zabudowy: 
 

1. Zaopatrzenie w wod� odbywa� si� b�dzie 
z istniej�cych i nowo projektowanych sieci wł�czonych do 
układu sieci wodoci�gowej, zgodnie z warunkami 
okre�lonymi przez operatora systemu dystrybucji 
z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych uwarunkowa�: 
 
  1) obj�t� opracowaniem przestrze� planu nale�y 

wyposa�y� w  sie� wodoci�gow� w  układzie 
pier�cieniowym, dopuszcza si� niewielkie odgał�zienia 
sieci w układzie promieniowym, 

 
  2) parametry sieci musz� zabezpieczy� potrzeby bytowo 

- gospodarcze istniej�ce i projektowane na obszarze 
obj�tym planem oraz potrzeb� bezpiecze�stwa 
przeciw po�arowego, 

 
  3) wł�czenie projektowanej sieci do istniej�cego układu 

wodoci�gowego w w��le z pozostawionym trójnikiem 
na istniej�cym wodoci�gu. 
 
2. Odprowadzanie �cieków odbywa� si� b�dzie  

do projektowanego układu kanalizacji sanitarnej 
(kieruj�cej �cieki na istniej�c� oczyszczalni�). 
Tymczasowo dopuszcza si� odprowadzenie �cieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych. Docelowo obj�t� 
opracowaniem przestrze� nale�y uzbroi� w  sie� 
kanalizacji sanitarnej. Poziom zagł�bienia sieci mo�liwy 
b�dzie do okre�lenia na etapie projektu budowlanego 
sieci kanalizacyjnej. Sie� prowadzi� w liniach 
rozgraniczaj�cych dróg, dopuszcza si� realizacj� sieci na 
terenach działek prywatnych pod warunkiem uzyskania 
zgody od jego wła�ciciela. 
 

3. Odprowadzanie wód opadowych z  jezdni, 
chodników, podjazdów i parkingów, po ich uprzednim  
podczyszczeniu wprowadzi� do gruntu lub do lokalnych 
zagł�bie� (naturalnych lub sztucznie utworzonych) 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa.  
Dopuszcza si� odprowadzenie wód opadowych nie 

zanieczyszczonych bezpo�rednio do gruntu (zgodnie 
z prawem ochrony �rodowiska). 
 

4. W zakresie zaopatrzenia w energi� elektryczn� 
ustala si�: 
 
  1) Rozbudow� systemu zaopatrzenia w  energi� 

elektryczn� polegaj�c� na: 
a) przebudowie istniej�cych napowietrznych linii 

energetycznych niskiego i �redniego napi�cia na 
linie kablowe, 

b) budowie nowych linii energetycznych kablowych 
niezb�dnych do zaopatrzenia w energi� 
elektryczn� nowych terenów przeznaczonych pod 
zabudow�. 

 
  2) Obowi�zuje o�wietlenie ulic lokalnych, dojazdowych 

oraz wewn�trznych, pieszych i pieszo-rowerowych, 
 
  3) Podł�czenie budynków do sieci elektroenergetycznej 

nast�pi na warunkach okre�lonych przez wła�ciwy 
miejscowo zakład energetyczny, 

 
  4) Nale�y zachowa� strefy wolne od zabudowy pod 

istniej�cymi sieciami energetycznymi zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

 
5. W zakresie telekomunikacji ustala si� obsług� 

zabudowy na obszarze obj�tym planem poprzez istniej�ce 
i nowe urz�dzenia telekomunikacyjne realizowane 
w pasach ulicznych. 
  a) dopuszcza si� realizacj� sieci �wiatłowodowej 

i telekomunikacyjnej po terenach rolnych za zgod� 
wła�ciciela terenu, 

  b) prowadzenie sieci w liniach rozgraniczaj�cych drogi 
jedynie wtedy, gdy nie ma innego wyj�cia pod 
warunkiem i na zasadach okre�lonych przez zarz�dc� 
drogi. 

 
6. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej: 

 
  1) docelowo uzbrojenie terenu w gaz z sieci gazowej, 
 
  2) sie� gazowa �redniego ci�nienia znajdowa� si� b�dzie 

w liniach rozgraniczaj�cych drogi KDD, 
 
  3) zaopatrzenie budynków w gaz odbywa� si� b�dzie 

z sieci rozdzielczej umieszczonych w drogach 
dojazdowych i wewn�trznych, 

 
  4) dopuszcza si� realizacj� sieci gazowej na terenach 

działek prywatnych pod warunkiem otrzymania zgody 
wła�ciciela terenu. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia ko �cowe 
 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  
Gminy Elbl�g. 
 

§ 15. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Elbl�g 

Wojciech Jezierski 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały Nr XLVI/251/2010 
Rady Gminy Elbl�g 
z dnia 28 pa�dziernika 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały Nr XLVI/251/2010 
Rady Gminy Elbl�g 
z dnia 28 pa�dziernika 2010 r. 

 
Dotyczy: Rozstrzygni�cia uwag wniesionych do projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

dla fragmentu terenu obr�bu geodezyjnego Czechowo zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi 
zmianami). 

 
W trakcie wyło�enia planu do publicznego wgl�du nie wniesiono �adnych uwag do projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu terenu obr�bu geodezyjnego Czechowo. 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały Nr XLVI/251/2010 
Rady Gminy Elbl�g 
z dnia 28 pa�dziernika 2010 r. 

 
1. Dotyczy: Sposobu realizacji inwestycji zapisanych w MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

dla fragmentu terenu obr�bu geodezyjnego Czechowo zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami). 
 

2. Z opracowanej do projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla fragmentu 
terenu obr�bu geodezyjnego Czechowo "Prognozy skutków finansowych uchwalenia ... koszt inwestycji zapisanych w planie 
wynosił b�dzie 1 688 980 zł. 
 
W tym: 
Koszt wydzielenia geodezyjnego terenów pod drogi        15 000 zł; 
Koszt budowy dróg wraz z projektem budowlanym 
i z pozwoleniem na budow� dróg dojazdowych          1 371 500 zł; 
Koszt budowy sieci wodoci�gowej wraz z projektem budowlanym 
i z pozwoleniem na budow� sieci wodoci�gowej             302 480 zł; 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Razem  1 688 980 zł + VAT 

 
Słownie: jeden milion sze��set osiemdziesi�t osiem tysi�cy dziewi��set osiemdziesi�t zł. 
 
Na finansowanie inwestycji drogowych oraz sieci infrastruktury wodoci�gowej gmina wyst�powa� b�dzie o �rodki pomocowe. 
Przy zało�eniu �e współfinansowanie nast�pi w wysoko�ci 30% kosztów inwestycji tj. 506 694 zł pozostał� kwot�  
tj. 1 182 286 zł gmina przewiduje w ramach własnych �rodków przeznaczy� na budow� dróg i sieci infrastruktury z realizacj� 
w ci�gu 10 lat.  
 
Gmina ustala wydatkowanie tej kwoty w ci�gu 10 lat z podziałem na: 
1. 2010 r. - kwota - 118 228,60 zł + Vat 
2. 2011 r. - kwota - 118 228,60 zł + Vat 
3. 2012 r. - kwota - 118 228,60 zł + Vat 
4. 2013 r. - kwota - 118 228,60 zł + Vat 
5. 2014 r. - kwota - 118 228,60 zł + Vat 
6. 2015 r. - kwota - 118 228,60 zł + Vat 
7. 2016 r. - kwota - 118 228,60 zł + Vat 
8. 2017 r. - kwota - 118 228,60 zł + Vat 
9. 2018 r. - kwota - 118 228,60 zł + Vat 
10. 2019 r. - kwota - 118 228,60 zł + Vat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


