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 UCHWAŁA Nr XXVII/238/09

Rady Miejskiej w Brusach

 z dnia 5 listopada 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Dworcowej                     

w Brusach

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8, art. 
15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 27, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm.), 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzając zgodność z ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brusy”, zatwierdzonym uchwałą Nr 
IV-32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r., 
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
w rejonie ul. Dworcowej w Brusach w granicach określo-
nych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000 
zwany dalej planem.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2

Plan o którym mowa § 1 obejmuje obszar działek poło-
żonych w Brusach w rejonie ulicy Dworcowej, Słonecznej 
i Stokrotek.
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§ 3

Przedmiotem ustaleń są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone na rysunku planu literami MN,
2) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku 

planu literami MR,
3) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu 

literami KDD.

§ 4

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w 
skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

4. Do obowiązujących ustaleń zmiany należą następujące 
oznaczenia graficzne:
1) granica opracowania i uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

użytkowania - ściśle określone,
3) linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie 

użytkowania - ściśle określone,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 5

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-strzennego, 
o którym mowa w § 1 a określone w Rozdziale 2 
niniejszej uchwały,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę 
Rady Miejskiej w Brusach,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek 
miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzen-
nego wykonany na mapie sytuacyjno - wysokościo-
wej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały,

4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć 
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
na rysunku zmiany liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem określającym rodzaj przeznaczenia 
i sposób zagospodarowania terenu,

6) usługach o charakterze nieuciążliwym dla mieszkal-
nictwa - należy przez to rozumieć działalność usługo-
wą, która nie spowoduje przekroczenia określonych 
w obowiązujących przepisach standardów jakości 
środowiska dla pomieszczeń mieszkalnych,

7) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie 
standardów jakości środowiska określonych w obo-
wiązujących przepisach,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć linię zabudowy bryły budynku, której nie 
można przekroczyć w stronę drogi z dopuszczeniem 
wysunięcia przed tę linię wykuszy, okapów, schodów 
itp.),

9) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to 
rozumieć powierzchnię działki niezabudowaną i nie-
utwardzoną,

10) harmonijnym charakterze zabudowy - należy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów o podobnych 

walorach architektonicznych charakteryzujących się 
podobnymi parametrami (np. proporcje, rodzaj 
dachu, rodzaj materiałów wykończeniowych elewa-
cji, dachu oraz ich kolorystyka).

Rozdział 2

Przeznaczenie i ogólne zasady zagospodarowania 

terenów

§ 6

1. Przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 
MN, 2a MN, 3 MN,

2) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 4 MR,

3) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu 
symbolami 5 KDD, 6 KDD.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustalono w Rozdziale 3 niniejszej uchwały dla danego 
terenu.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie 

terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń 
dla środowiska gruntowo - wodnego,

2) ze względu na bliska odległość od obszaru Natura 
2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 planowane 
inwestycje w żaden sposób nie mogą wpływać 
negatywnie na gatunki i siedliska ze względu, na 
które został powołany w/w obszar zarówno na 
etapie realizacji jak i funkcjonowania zamierzenia,

3) przy wdrażaniu ustaleń planu należy bezwzględnie 
stosować się do przepisów dotyczących ochrony 
gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów tj. Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. 
w sprawie gatunków dziko występujących roślin 
objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), Rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 
2237), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występu-
jących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1765) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r., 
Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: ustalono w Rozdziale 3 
niniejszej uchwały dla danego terenu.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy: ustalono w Rozdziale 3 niniejszej uchwały 
dla danego terenu.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych: nie ustala się.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym: 
ustalono w Rozdziale 3 niniejszej uchwały dla danego 
terenu.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: ustalono w Rozdziale 3 niniejszej uchwały 
dla danego terenu.

Poz. 321
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10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się obsługę komunikacyjną działek wyłącz-

nie z bezpośrednio przyległych dróg,
2) na każdej działce (lub działkach będących 

własnością jednego inwestora) w zabudo-wie 
mieszkaniowej należy przewidzieć miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych w ilości 
co najmniej jedno dla samochodów użytkowni-
ków stałych oraz jedno dla samochodów osób 
przebywających czasowo,

3) wody opadowe z powierzchni utwardzonych 
dróg parkingów przed odprowadzeniem do 
odbiornika winny być podczyszczone w stopniu 
zapewniającym spełnienie wymagań określo-
nych w obowiązujących przepisach,

4) wody opadowe z połaci dachowych należy 
odprowadzać bezpośrednio do odbiornika lub 
do gruntu w granicach działki,

5) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
6) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sani-

tarnej,
7) zasilanie w energię elektryczną przewiduje się 

projektowanymi przyłączami z istniejącej linii 
nn zasilanej ze stacji transformatorowej Brusy 
– Słoneczna,

8) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy 
zaprojektować i wykonać z możliwością przy-
stosowania dla potrzeb OC,

9) w projektowanych obiektach zaleca się przewi-
dzieć ogrzewanie nieuciążliwe dla środowiska nr 
elektryczne, olejowe lub gazowe,

10) dopuszcza się likwidację lub zmianę istniejących 
przebiegów sieci uzbrojenia terenu na warun-
kach określonych przez gestorów sieci,

11) obowiązują dodatkowe zasady, o ile takie ustalo-
no w Rozdziale 3 niniejszej uchwały dla danego 
terenu.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustalono w Rozdziale 3 dla danego terenu.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

§ 7

1. Wyznacza się:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 
MN, 3 MN,

2) teren 2a MN przeznaczony na powiększenie przyle-
głej działki.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dopuszcza 

się:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) lokalizację budynków gospodarczych lub 

garaży,
c) realizację sieci uzbrojenia technicznego,
d) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę lub 

wymianę istniejącej zabudowy pod warunkiem 
zachowania podstawowego przeznaczenia 
terenu z uwzględnieniem ustalonych w niniejszej 
uchwale parametrów zabudowy i zagospodaro-
wania terenu,

2) na terenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nakazuje 

się:
a) zachować maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy 8,0 m i 5,0 m od linii rozgraniczają-
cych drogi 5 KDD i 6 KDD oraz 10,0 m od krawę-
dzi jezdni istniejącej ulicy Słonecznej zgodnie z 
rysunkiem planu,

b) zachować harmonijny charakter zabudowy,
3) teren 2a MN przeznacza się na powiększenie przy-

ległej działki znajdującej się w granicach obowią-
zującego planu lub poza nim.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) obowiązuje zakaz nasadzeń roślinności egzotycznej 

i tropikalnej oraz gatunków obcych florze rodzi-
mej,

2) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, 
parkingów i placów manewro-wych przed odpro-
wadzeniem do odbiornika muszą być podczysz-
czane w stopniu mającym spełnienie wymagań 
określonych w przepisach odrębnych,

3) obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust 3.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie ustala się.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy:
1) na poszczególnych działkach ustala się możliwość 

lokalizacji jednego budynku mieszkalnego, wolno 
stojącego,

2) na terenie 3 MN na działkach nr 846/3 i 846/6 
dopuszcza się zabudowę bliźniaczą,

3) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych 
lub garażowych parterowych wolnostojących lub 
zblokowanych na granicach działek,

4) wysokość budynków mieszkalnych – maksymalnie 
II kondygnacje nadziemne, gospodarcze i garażowe 
- parterowe,

5) geometria dachów: dachy wysokie dwuspadowe, 
(dla zabudowy gospodarczej i garażowej zloka-
lizowanej w granicy działki dopuszcza się dachy 
jednospadowe),

6) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% 
powierzchni działki,

7) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40% 
powierzchni działki.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych: nie ustala się.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości objętych planem miejscowym: 
dopuszcza się podział na działki budowlane zgodnie 
z rysunkiem planu.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg: 

oznaczonych symbolami 5 KDD, 6 KDD oraz ul. 
Słonecznej,

2) wprowadza się nakaz wyznaczenia miejsca do cza-
sowego gromadzenia odpadów z możliwością ich 
łatwego wywozu; wygląd pojemników do groma-
dzenia odpadów nie powinien wpływać negatyw-
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nie na walory estetyczno widokowe otaczającego 
krajobrazu,

3) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 6 ust. 
10.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
w przypadku zbywania nieruchomości ustala się 
stawkę w wysokości 30%.

§ 8

1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 4 MR.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub 
wymianę istniejących obiektów pod warun-
kiem zachowania podstawowego przeznaczenia 
terenu i z uwzględ-nieniem ustalonych w niniej-
szej uchwale parametrów zabudowy i zagospo-
darowania terenu,

b) realizację sieci uzbrojenia technicznego,
2) na terenie o którym mowa w ust. 1 nakazuje się:

a) zachować maksymalną nieprzekraczalną linię 
zabudowy 10,0 m od krawędzi jezdni istnieją-
cej ulicy Słonecznej oraz minimum 15,0 m dla 
budynków inwentarskich od przyległych terenów 
zabudowy mieszkaniowej,

b) zachować harmonijny charakter zabudowy.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
1) obowiązuje zakaz nasadzeń roślinności egzotycznej 

i tropikalnej oraz gatunków obcych florze rodzi-
mej,

2) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, 
parkingów i placów manewro-wych przed odpro-
wadzeniem do odbiornika muszą być podczysz-
czane w stopniu mającym spełnienie wymagań 
określonych w przepisach odrębnych,

3) zaleca się zastosować pas wysokiej i średniej ziele-
ni od przyległych terenów zgodnej z miejscowymi 
warunkami siedliskowymi,

4) obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust 3.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie ustala się.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy:
1) na działce ustala się możliwość lokalizacji jednego 

budynku mieszkalnego wolno stojącego lub połą-
czonego z zabudowa gospodarcza lub garażową,

2) wysokość zabudowy mieszkaniowej – maksymal-
nie II kondygnacje nadziemne, pozostałe budynki 
– parterowe (dopuszcza się poddasze użytkowe),

3) geometria dachów: dachy wysokie dwuspadowe 
(dla zabudowy gospodarczej dopuszcza się dachy 
jednospadowe),

4) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% 
powierzchni terenu,

5) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50% 
powierzchni terenu.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych: nie określa się.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym: nie 
ustala się.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala się.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury tech-nicznej:
1) obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy Słonecz-

nej,
2) wprowadza się nakaz wyznaczenia miejsca do cza-

sowego gromadzenia odpadów z możliwością ich 
łatwego wywozu; wygląd pojemników do groma-
dzenia odpadów nie powinien wpływać negatyw-
nie na walory estetyczno widokowe otaczającego 
krajobrazu,

3) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 6 ust. 
10.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
w przypadku zbywa-nia nieruchomości ustala się 
stawkę w wysokości 30%.

§ 9

1. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na 
rysunku planu symbolami 5 KDD, 6 KDD.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go:
1) przeznaczenie terenów: drogi dojazdowe,
2) na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza 

się realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń 
infrastruktury technicznej.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte w § 6 
ust 3.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: tereny 5 KDD i 6 KDD przeznacza 
się na realizację celów publicznych.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy: nie ustala się.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych: nie ustala się.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym: nie 
ustala się.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wprowadza się zakaz realizacji obiek-
tów budowlanych i reklam z wyjątkiem urządzeń 
technicznych dróg oraz związanych z utrzymaniem 
i obsługą ruchu drogowego.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dla terenu oznaczonego symbolem 5 KDD ustala 

się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
b) plac do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m,

2) dla terenu oznaczonego symbolem 6 KDD ustala 
się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m,
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b) plac do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 
m,

3) dla terenu 5 KDD i 6 KDD dopuszcza się realizację 
ciągu pieszo - jezdnego.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się.

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
w przypadku zbywa-nia nieruchomości ustala się 
stawkę w wysokości 0%.

Rozdział 4

Przepisy porządkowe i końcowe

§ 10

Na obszarze objętym granicami niniejszego planu 
tracą moc ustalenia zmian w miejsco-wym planie szcze-
gółowym zagospodarowania przestrzennego terenu 
zabudowy jednoro-dzinnej – ul. Dworcowa w Brusach 

zatwierdzonym uchwałą Nr IV-34/99 Rady Miejskiej w 
Brusach z dnia 4 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskie-
go Nr 47, poz. 187 z 24 maja 1999 r.) określone na rysun-
ku zmiany, stanowiącym załącznik Nr 1a do uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Brus.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i na stronie internetowej 
miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr XXVII/238/09
Rady Miejskiej w Brusach

  z dnia 5 listopada 2009 r.
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   ZAŁĄCZNIK Nr 2
   do uchwały Nr XXVII/238/09
   Rady Miejskiej w Brusach

     z dnia 5 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu w rejonie ulicy Dworcowej w Brusach.

W okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w 
dniach od 26 sierpnia 2009 r. do 17 września 2009 r. oraz 
w terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 1 paździer-
nika 2009 r. nie wniesiono żadnych uwag.

   ZAŁĄCZNIK Nr 3
   do uchwały Nr XXVII/238/09
   Rady Miejskiej w Brusach

     z dnia 5 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-nego terenu w rejonie ulicy 
Dworcowej w Brusach.

Realizacja zamierzeń określonych w projekcie zmiany 
miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosztów 
z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które są zadaniami własnymi 
gminy.
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 UCHWAŁA Nr XXVII/239/09

Rady Miejskiej w Brusach

 z dnia 5 listopada 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni działki            

nr 290/3 w Leśnie gm. Brusy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 80, poz. 1271, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 
1806, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 zm. 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 
172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 
stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brusy”, uchwalonym uchwałą Nr IV-32/99 Rady 
Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r., Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu usług i zieleni działki nr 290/3 w Leśnie gm. Brusy, 
w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2

Plan obejmuje działkę nr 290/3 u zbiegu ulic Królowej 
Marii Ludwiki i Kaszubskiej, nad rzeką Młosiną w Leśnie 
gm. Brusy.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu są:
1) teren usług, oznaczony na rysunku planu literą U,
2) teren leśny, oznaczony na rysunku planu literami ZL.

§ 4

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finan-sowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

4. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące 
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

użytkowania - ściśle określone,
3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy,
4) linie wymiarowe.

§ 5

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu 

określone w Rozdziale 2 uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę 

Rady Miejskiej;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu 

miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w 
skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały;

4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć 
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy 
- należy przez to rozumieć minimalną odległość 
projektowanych budynków od linii rozgraniczającej 
terenu i krawędzi jezdni przylegającej drogi 
publicznej;

6) terenie  -  należy przez  to  rozumieć teren 
wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami 


