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UCHWAŁA Nr 329/XXXIV/2010 

RADY GMINY SŁUPNO 

z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno  
obejmującej tereny położone w Cekanowie - działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25;  

w Słupnie – dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie – dz. nr ew. 86/5, 86/6, 90. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z póčn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
póčn. zm.) oraz uchwały nr 150/XIV/08, nr 
151/XIV/08, nr 152/XIV/08, nr 153/XIV/08 Rady 
Gminy w Słupnie z dnia 29 lutego 2008r. o przy-
stąpieniu do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Słupno, 
obejmującego tereny połoďone w Cekanowie, 
Słupnie i Nowym Gulczewie, zatwierdzonego 
uchwałą nr 262/XXXIII/06 Rady Gminy Słupno z 
dnia 17 marca 2006r., Rada Gminy w Słupnie 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 

Uchwala sić zmianć miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Słupno, obej-
mującą tereny połoďone w Cekanowie - działki 
nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie – 
dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie – dz. nr ew. 
86/5, 86/6, 90 zwaną dalej „planem”, którego gra-
nice okreċla rysunek zmiany planu w skali 1:1000, 
1:2000. 

§ 2. 

Integralną czćċcią uchwały są: 

1) rysunki zmiany planu w skali 1:1000, 1:2000 
stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej 
uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, zgłoszonych w czasie wyło-
ďenia, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy stanowiące załącznik nr 6; 

4) stwierdzenie zgodnoċci planu z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Słupno” 
uchwalonego uchwałą nr 310/XXIII/01 Rady 
Gminy w Słupnie z dnia 19 pačdziernika 2001r., 
stanowiące załącznik nr 7. 

§ 3. 

Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi 
w art. 15 ust. 2 obowiązującej w dniu uchwalenia 
planu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, przy czym z uwagi na niewystć-
powanie problematyki, plan nie okreċla: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających specjalnej ochronie ustalonych 
na podstawie odrćbnych przepisów, w tym te-
renów górniczych, a takďe naraďonych na nie-
bezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďonych 
osuwaniem sić mas ziemnych; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

§ 4. 

Na rysunku zmiany planu obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 

1) granice obszaru objćtego planem w obrćbie, 
którego obowiązują ustalenia; 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu oraz róďnych zasadach zagospodarowa-
nia 

3) przeznaczenie terenu - okreċlone symbolem; 

4) linie zabudowy - nieprzekraczalne; 

5) charakterystyczne wymiary; 

6) inne ustalenia i oznaczenia na rysunku planu 
mają charakter informacyjny. 

§ 5. 

Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Gminy w Słupnie, o ile z treċci 
przepisu nie wynika inaczej; 

2) planie - naleďy przez to rozumieć plan za-
twierdzony niniejszą uchwałą; 
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3) przepisach szczególnych i odrćbnych - naleďy 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, a takďe ograniczenia w 
dysponowaniu terenem wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych; 

4) rysunku planu - naleďy przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie sytuacyjno – wysoko-
ċciowej w skali 1:1000 i 1:2000 stanowiące za-
łączniki do uchwały; 

5) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar 
planu wydzielony liniami rozgraniczającymi, 
bćdącymi jednoczeċnie granicami obszaru 
objćtego planem, dla którego okreċlone jest 
przeznaczenie, warunki i zasady zagospoda-
rowania, obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji, oznaczony symbo-
lem przeznaczenia; 

6) liniach rozgraniczających – naleďy przez to 
rozumieć linie rozgraniczające tereny o róď-
nym przeznaczeniu i róďnych warunkach za-
budowy terenu; 

7) przeznaczenie terenu — naleďy przez to rozu-
mieć okreċlone dla terenu zagospodarowanie 
i rodzaj zabudowy; 

8) linii zabudowy nieprzekraczalnej - naleďy 
przez to rozumieć linić, w której moďe być 
umieszczona ċciana budynku lub fragment 
ċciany budynku, bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej drogi lub w kie-
runku innego elementu zagospodarowania, 
zgodnie z PN-ISO 9836 (okreċlanie i obliczanie 
wskačników powierzchniowych i kubaturo-
wych); nieprzekraczanie to nie dotyczy ele-
mentów architektonicznych budynku takich 
jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, pod-
okiennik, schody oraz innych detali wystroju 
zewnćtrznego budynku; 

9) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy 
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-
ċlinnoċcią oraz wodć powierzchniową na 
działce budowlanej, a takďe 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoďu zapewniającym ich naturalną wegetacjć, 
o powierzchni nie mniejszej niď 10m² stosow-
nie do przepisów szczególnych; 

10) terenie zabudowy mieszkaniowej - naleďy 
przez to rozumieć teren przewidziany pod za-
budowć jednorodzinną, wolnostojącą, blič-
niaczą lub w układzie szeregowym i atrial-
nym; 

11) terenie zabudowy usługowo - mieszkaniowej 
- naleďy przez to rozumieć teren przewidziany 
pod zabudowć usługową, której uciąďliwoċć 

nie moďe powodować przekroczenia standar-
dów jakoċci ċrodowiska przyrodniczego poza 
terenem, do którego prowadzący działalnoċć 
usługową ma tytuł prawny oraz z zlokalizo-
waną zabudową mieszkaniową jednorodzin-
ną; 

12)  terenie zabudowy usługowo - produkcyjnej - 
naleďy przez to rozumieć teren przewidziany 
pod zabudowć wraz ze zlokalizowaną w niej 
funkcją usługowo – produkcyjną, której uciąď-
liwoċć nie moďe powodować przekroczenia 
standardów jakoċci ċrodowiska przyrodnicze-
go poza terenem, do którego prowadzący 
działalnoċć usługową ma tytuł prawny; 

13) maksymalnej wysokoċci zabudowy - jest to 
wysokoċć liczona od istniejącego poziomu te-
renu do najwyďej połoďonej krawćdzi dachu 
(kalenicy); przy czym pojćcia i okreċlenia uďy-
te w planie, a wyďej nie zdefiniowane, naleďy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami ich interpretacji. 

Rozdział II 
Ustalenia dotyczące: przeznaczenia terenów,  

zasad ochrony i kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenów, gabaryty  

obiektów i wskaźników intensywności zabudowy 

§ 6. 

1. W zmianie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie terenów: 

1) teren zabudowy usługowo-produkcyjnej: 
połoďony w Cekanowie – działka nr 258/4, 
oznaczony na rysunku planu bćdącym za-
łącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały sym-
bolem U/P; 

2) teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej: 
połoďony w Cekanowie – działki nr ew. 
292/1, 292/25, 291/25, oznaczony na rysunku 
planu bćdącym załącznikiem nr 2 do niniej-
szej uchwały symbolem U/MN; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej: połoďony w 
Słupnie – działka nr 322/3, oznaczony na ry-
sunku planu bćdącym załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały symbolem 1.MN; 

4) teren zabudowy mieszkaniowej: połoďony w 
Nowym Gulczewie – działki nr 86/5, 86/6, 90, 
oznaczony na rysunku planu bćdącym za-
łącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały sym-
bolem 2.MN; 

5) tereny komunikacji – drogi lokalne oznaczo-
ne na rysunkach planu bćdących załączni-
kami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały symbo-
lem KDL. 
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2. Dla terenu U/P wymienionego w § 6.1 ppkt 1) 

obowiązują zasady i warunki zagospodarowa-
nia: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyzna-
czone na rysunku planu; 

2) usytuowanie ogrodzenia w linii rozgrani-
czającej ulicy; 

3) teren przeznaczony jest do utrzymania ist-
niejącej i realizacji projektowanej zabudo-
wy na potrzeby funkcji usługowo - pro-
dukcyjnej z dojazdami, dojċciami, infra-
strukturą techniczną i zielenią; 

4) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowo-produkcyjna, której uciąďliwoċć 
nie moďe powodować przekroczenia stan-
dardów jakoċci ċrodowiska przyrodnicze-
go poza terenem, do którego prowadzący 
działalnoċć usługową ma tytuł prawny; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głoċci 40,0m od krawćdzi istniejącej jezdni 
drogi krajowej Nr 62 (KD GP), wyznaczone 
na rysunku planu; 

6) stosowanie rozwiązaĉ architektonicznych 
nawiązujących do tradycyjnej, regionalnej 
zabudowy, co sprzyja poprawie walorów 
estetycznych i krajobrazowych; 

7) kształtowanie gabarytów zabudowy w 
sposób nie zakłócający harmonii krajobra-
zu, a w szczególnoċci ograniczenie wyso-
koċci obiektów do 15m; 

8) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe, o nachyleniu połaci od 15°  
do 45°; 

9) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie 
moďe przekraczać 80% powierzchni działki; 

10) utrzymywanie obiektów oraz stosownego 
do funkcji obiektu zagospodarowania 
działki we właċciwym stanie technicznym i 
estetycznym; 

11) na terenie działki naleďy zapewnić miejsca 
postojowe dla korzystających z usług; 

12) bezpoċredni dostćp do drogi publicznej 
poprzez istniejący zjazd. 

3. Dla terenu U/MN wymienionego w § 6.1 ppkt 2) 
obowiązują zasady i warunki zagospodarowa-
nia: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyzna-
czone na rysunku planu; 

2) teren przeznaczony jest do utrzymania ist-
niejącej i realizacji projektowanej zabudo-
wy na potrzeby funkcji usługowo - miesz-

kaniowej z dojazdami, dojċciami, infra-
strukturą techniczną i zielenią; 

3) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
usługowa, której uciąďliwoċć nie moďe 
powodować przekroczenia standardów ja-
koċci ċrodowiska przyrodniczego poza te-
renem, do którego prowadzący działalnoċć 
usługową ma tytuł prawny; 

4) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoją-
ca, zblokowana z zabudową usługową, lub 
wydzielona w ramach kubatury budynku 
usługowego; 

5) przeznaczenie uzupełniające – budynki go-
spodarcze, w tym garaďe realizowane dla 
potrzeb obsługi funkcji podstawowej; 

6) na terenie U/MN adaptuje sić istniejącą 
zabudowć; 

7) dla nowej zabudowy ustala sić: 

- wysokoċć posadowienia parteru bu-
dynków (mierzona od ċredniego po-
ziomu terenu przed głównym wejċciem 
do budynku) wynosić bćdzie maksy-
malnie 1,0m; 

- dachy budynków wielospadowe, w tym 
dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 
30° do 45° i pokryciu dachowym w ko-
lorze naturalnej dachówki ceramicznej 
lub stonowanych odcieniach grafitu lub 
brązu; 

- wysokoċć kalenicy budynków (mierzo-
na od ċredniego poziomu terenu przed 
głównym wejċciem do budynku) wyno-
sić bćdzie maksymalnie 15,0m; 

8) dopuszcza sić sytuowanie budynków go-
spodarczych i garaďy przy granicy działki 
przy zastosowaniu przepisów odrćbnych; 

9) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie 
moďe przekraczać 70% powierzchni ogól-
nej działki; 

10) na terenie działki naleďy zapewnić miejsca 
postojowe dla korzystających z usług; 

11) bezpoċredni dostćp do drogi publicznej 
lokalnej poprzez istniejący zjazd. 

4. Dla terenu 1.MN wymienionego w § 6.1 ppkt 3) 
obowiązują zasady i warunki zagospodarowa-
nia: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczo-
ne na rysunku planu; 

2) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa na działkach przeznaczonych 
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dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 
lub bličniaczej; 

3) przeznaczenie uzupełniające – budynki go-
spodarcze i garaďe realizowane dla potrzeb 
obsługi funkcji podstawowej, dopuszcza sić 
ich sytuowanie przy granicy działki przy za-
stosowaniu przepisów odrćbnych; 

4) wysokoċć posadowienia parteru budynków 
(mierzona od ċredniego poziomu terenu 
przed głównym wejċciem do budynku) wy-
nosić bćdzie maksymalnie 1,0m; 

5) wysokoċć kalenicy budynków (mierzona od 
ċredniego poziomu terenu przed głównym 
wejċciem do budynku) wynosić bćdzie mak-
symalnie 10,0m; 

6) dachy budynków wielospadowe, w tym 
dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 30° do 
45° i pokryciu dachowym w kolorze natural-
nej dachówki ceramicznej lub stonowanych 
odcieniach grafitu lub brązu; 

7) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie 
moďe przekraczać 60% powierzchni ogólnej 
działki; 

8) obsługa komunikacyjna terenu – z ulicy lo-
kalnej o szerokoċci w liniach rozgraniczają-
cych 15,0 m; 

5. Dla terenu 2.MN wymienionego w § 6.1 ppkt 4) 
obowiązują zasady i warunki zagospodarowa-
nia: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczo-
ne na rysunku planu; 

2) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa na działkach przeznaczonych 
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoją-
cej, bličniaczej lub w układzie szeregowym i 
atrialnym; 

3) przeznaczenie uzupełniające – budynki go-
spodarcze, w tym garaďe realizowane dla 
potrzeb obsługi funkcji podstawowej, do-
puszcza sić ich sytuowanie przy granicy 
działki przy zastosowaniu przepisów odrćb-
nych; 

4) wysokoċć posadowienia parteru budynków 
(mierzona od ċredniego poziomu terenu 
przed głównym wejċciem do budynku) wy-
nosić bćdzie maksymalnie 1,0m; 

5) wysokoċć kalenicy budynków (mierzona od 
ċredniego poziomu terenu przed głównym 
wejċciem do budynku) wynosić bćdzie mak-
symalnie 12,0m; 

 

6) dachy budynków wielospadowe, w tym 
dwuspadowe, o nachyleniu połaci od 30° do 
45° i pokryciu dachowym w kolorze natural-
nej dachówki ceramicznej lub stonowanych 
odcieniach grafitu lub brązu; 

7) powierzchnia zabudowy i utwardzona nie 
moďe przekraczać 60% powierzchni ogólnej 
działki; 

8) obsługa komunikacyjna terenu – z istnieją-
cej i projektowanej ulicy lokalnej. 

6. Dla terenów KDL wymienionego w § 6.1 ppkt 5) 
obowiązują zasady i warunki zagospodarowa-
nia: 

1) tereny przeznaczone są do poszerzenia ist-
niejących dróg lokalnych (ulic) do szeroko-
ċci 15,0m oraz teren przeznaczony do posze-
rzenia i lokalizacji fragmentu drogi lokalnej 
o szerokoċci 12,0m; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających ist-
niejących i projektowanych odcinków dróg 
(ulic). 

Rozdział III 
Ustalenia dotyczące zasad  

ochrony środowiska i przyrody 

§ 7. 

1. Dla obszarów, o których mowa w § 6.1 ppkt 1), 
2), 3), 4) ustala sić nastćpujące warunki i wy-
magania w zakresie ochrony ċrodowiska i przy-
rody: 

1) pozostawienie powierzchni biologicznie 
czynnej w terenach inwestowanych wyra-
ďonej stosunkiem % do powierzchni działki: 
teren U/P - min. 20% teren U/MN - min. 30% 
teren 1.MN – min. 40% teren 2.MN – min. 
40% 

2) na wszystkich terenach objćtych planem 
obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich 
działaĉ mogących powodować: 

- przekroczenie wartoċci odniesienia sub-
stancji w powietrzu oraz poziomów hała-
su; 

- degradacjć gleb i zieleni; 

- wprowadzenie nieoczyszczonych ċcieków 
do wód; 

3) ustala sić, ďe wszelkie oddziaływania wyni-
kające z prowadzonej działalnoċci usługo-
wo-produkcyjnej i usługowej, nie mogą po-
wodować przekroczenia standardów jakoċci 
ċrodowiska przyrodniczego poza terenem, 
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do którego prowadzący działalnoċć usługo-
wą ma tytuł prawny; 

4) przy realizacji inwestycji usługowych i pro-
dukcyjnych nakazuje sić stosowanie najlep-
szych dostćpnych technik z zakresu ochrony 
ċrodowiska w rozumieniu przepisów odrćb-
nych; 

5) nakazuje przed rozpoczćciem inwestycji 
przeniesienie powierzchniowej warstwy 
ziemi (humusu) na tereny czynne biologicz-
nie; 

6) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem 
proekologicznych noċników energii: gaz, 
energia elektryczna, olej opałowy i inne o 
niskiej zawartoċci siarki lub odnawialne čró-
dła energii; 

7) obowiązuje ochrona zieleni z koniecznoċcią 
jej sukcesywnego uzupełniania. 

2. W terenie objćtym zmianą planu nie wystćpują 
warunki do tworzenia sić zagroďeĉ związanych 
z niebezpieczeĉstwem powodzi i osuwaniem 
sić mas ziemnych, nie wystćpują wymienione 
zagroďenia. 

Rozdział VI 
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad  

i warunków podziału nieruchomości 

§ 8. 

1. Dla obszarów, o których mowa w § 6.1 ppkt 2), 
3), 4) ustala sić nastćpujące szczegółowe zasa-
dy i warunki podziału nieruchomoċci oraz sca-
lenia działek: 

1) w terenie oznaczonym symbolem 1.MN i 
2.MN dopuszcza sić wydzielenie działek 
przeznaczonych pod realizacjć dróg we-
wnćtrznych lub ciągów pieszo – jezdnych o 
szerokoċci min. 6,0m, z trójkątem poszerze-
nia pasa drogowego w obrćbie skrzyďowa-
nia z drogami publicznymi i wzajemnie ze 
sobą o długoċciach boków trójkąta równo-
ległych do osi jezdni, równych co najmniej 
5,0m, a w przypadku wydzielania drogi we-
wnćtrznej bez przejazdu („ċlepej”) dłuďszej 
niď 6,0m naleďy ją zakoĉczyć placykiem do 
zawracania o wymiarach minimum 12,50m 
x 12,50m; 

2) wydzielenie działek budowlanych z nieru-
chomoċci dopuszczalne jedynie po uprzed-
nim wydzieleniu, w obrćbie nieruchomoċci 
podlegającej podziałowi, działek pod drogi 
publiczne projektowane niniejszym planem, 
a takďe działek pod poszerzenia istniejących 
dróg publicznych – zgodnie z rysunkami 
planu; 

3) w wyniku podziału terenu na działki budow-
lane na terenach 1.MN i 2.MN, minimalna 
powierzchnia działki winna wynosić 600m2; 

4) zakazuje sić wydzielania działek, którym nie 
zapewniono bezpoċredniego dostćpu do 
drogi publicznej lub wewnćtrznej lub teď dla 
których nie ustanowiono odpowiednich słu-
ďebnoċci drogowych, za wyjątkiem sytuacji, 
kiedy wydzielenie działki słuďy powićkszeniu 
innej działki posiadającej juď zapewniony 
dostćp do drogi publicznej lub wewnćtrznej; 

5) w terenie oznaczonym symbolem U/MN 
dopuszcza sić scalenie działek. 

Rozdział V 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej i komunikacji 

§ 9. 

1. Dla terenów, o których mowa w § 6. 1, ppkt 1), 
2), 3), 4) i 5) ustala sić nastćpujące warunki i 
wymagania w zakresie infrastruktury technicz-
nej i komunikacji: 

1) zaopatrzenie w wodć dla potrzeb bytowo - 
gospodarczych i przeciwpoďarowych w 
oparciu o istniejące wodociągi; 

2) ċcieki sanitarne odprowadzane do kanali-
zacji zbiorczej z oczyszczalnią ċcieków w 
Słupnie, do czasu realizacji sieci kanaliza-
cyjnej dopuszcza sić odprowadzanie ċcie-
ków do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych i okresowe wywoďenie do oczysz-
czalni ċcieków; 

3) ċcieki produkcyjne przed odprowadzeniem 
do kanalizacji winny być podczyszczone; 

4) plan nie wyklucza w okresie przejċciowym 
odprowadzania ċcieków do szczelnych 
szamb dla działek objćtych docelowym 
zorganizowanym systemem odprowadza-
nia ċcieków; 

5) zaopatrzenie w ciepło w systemie indywi-
dualnych i lokalnych čródeł ciepła z wyko-
rzystaniem proekologicznych noċników 
energii; 

6) zasilanie w gaz przewodowy przez rozbu-
dowć istniejącej sieci z zachowaniem 
przepisów odrćbnych, na warunkach okre-
ċlonych w planie energetycznym gminy; 

7) gospodarka odpadami - na terenie kaďdej 
działki naleďy zapewnić pojemniki na od-
pady stałe z zachowaniem selektywnej 
zbiórki, zgodnie z gminnym planem go-
spodarki odpadami; 
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8) wody opadowe naleďy zagospodarować 
powierzchniowo lub przez infiltracjć; 

9) zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej na warunkach tech-
nicznych ustalonych przez zarządcć sieci; 

10) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczających istniejących i 
projektowanych dróg publicznych wyma-
ga zgody zarządcy drogi; 

11) przebieg oraz klasyfikacja dróg publicz-
nych okreċlają załączniki graficzne nr 1, 2, 
3, 4. 

Rozdział VI 
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów  

tymczasowego zagospodarowania,  

urządzenia i użytkowania terenu 

§ 10. 

Dla terenów, o których mowa w § 6.1 ustala sić 
zasady tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uďytkowania terenu: 

1) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
ich przeznaczeniem w planie, tereny mogą być 
zagospodarowane i wykorzystane w sposób 
dotychczasowy. 

Rozdział VII 
Przepisy końcowe 

§ 11. 

Stawki procentowe słuďące naliczaniu opłaty z 
tytułu wzrostu nieruchomoċci spowodowane 
uchwaleniem niniejszego planu ustala sić w wy-
sokoċci 20%. 

§ 12. 

W granicach terenu objćtego niniejszą zmianą 
planu traci moc „Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Słupno” zatwierdzo-
ny uchwałą nr 262/XXXIII/06 Rady Gminy w Słup-
nie z dnia 17 marca 2006r. 

§ 13. 

1. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Słupno. 

2. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

3. Uchwała podlega publikacji na stronie interne-
towej gminy Słupno. 

 
Przewodniczący: 
Elżbieta Kuchta 
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Załącznik nr 5 
do uchwały nr 329/XXXIV/2010 

Rady Gminy Słupno 
z dnia 26 lutego 2010r. 

 
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOĎONEJ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, obejmującej tereny połoďone w Cekano-
wie - działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie – dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie – dz. nr ew. 86/5,          
86/6, 90 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treċć uwagi Oznaczenie 
nieruchomoċci, 

której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomoċci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnićcie 
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnićcie 
Rady Gminy 

załącznik do uchwały nr 
329/XXXIV/10 

z dnia 26.02.2010r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga nie-
uwzglćdniona 

uwaga 
uwzglćdniona 

uwaga 
nieuwzglćdniona 

1. 
 
 
 

2. 

04.01.2010r. 
 
 
 

11.01.2010r. 

Ewa i Władysław 
Zalewscy  
zam. Cekanowo  
ul. Królewska 31 
Barbara Chutkowska 
zam. Cekanowo  
ul. Królewska 34 
Zam. 

Zmiana przeznaczenia 
działek pod zabudowć 
usługowo-mieszkaniową 
- obniďenie wartoċci 
działek sąsiednich. 

dz. nr 292/1, 292/25, 291/25 
Cekanowo 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa 

 tak    

 
 

Załącznik nr 6 
do uchwały nr 329/XXXIV/2010 

Rady Gminy Słupno 
z dnia 26 lutego 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie  

o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Słupno, obejmującej tereny połoďone w Cekanowie - działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; 
w Słupnie – dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie – dz. nr ew. 86/5, 86/6, 90 inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy 

Do zadaĉ własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu naleďy budowa sieci infra-
struktury technicznej: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oċwietlenia ulic, budowa drogi. Sposób reali-
zacji przedmiotowych inwestycji - budďet gminy. 

Lata realizacji 2010 - 2020. 
 
 

Załącznik nr 7 
do uchwały nr 329/XXXIV/2010 

Rady Gminy Słupno 
z dnia 26 lutego 2010r. 

 
Stwierdzenie zgodnoċci 

„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, obejmującej tereny połoďone w Ceka-
nowie - działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie – dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie – dz. nr ew. 86/5, 
86/6, 90 z ustaleniami „Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póčniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami) stwierdza sić: 

§ 1. 
„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, obejmująca tereny połoďone w Ceka-
nowie – działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie – dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie – dz. nr ew. 86/5, 
86/6, 90 jest zgodna z ustaleniami „Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słup-
no”. 
 

Uzasadnienie 
Zgodnie z zapisem o realizacji polityki przestrzennej, dla terenów potencjalnego rozwoju naleďy sporządzić miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego lub ich zmiany. 
Tereny objćte opracowaniem „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno, połoďone w Cekanowie - 
działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie – dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie – dz. nr ew. 86/5, 86/6, 90 zostały okreċlo-
ne w „Studium" jako tereny potencjalnego rozwoju o charakterze zabudowy mieszkaniowej, usługowo – mieszkaniowej i usługowej. 
 
 


