
Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 127 – 6865 – Poz. 1621 
 

1621 
 

1621 

UCHWAŁA Nr XLIII/469/2010 
 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w rejonie ulic: Agatowej, 
Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowoWci Murowaniec, gmina Białe Błota. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130 poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880,  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 oraz  
z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Białe Błota”, przyjCtego uchwał> 
Rady Gminy Białe Błota Nr XXVIII/235/2001 z dnia  
12 lutego 2001 r., uchwala siC zmianC miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego 
tereny w miejscowoWci Murowaniec, przyjCtego 
uchwał> nr XXV/180/97 Rady Gminy Białe Błota  
z dnia 14 listopada 1997 r., opublikowanego w Dz. Urz. 
Województwa Bydgoskiego Nr 3, poz. 7 z 1998 r., dla 
terenu połoconego w rejonie ulic: Agatowej, 
Staroszkolnej i Łochowskiej, w granicach okreWlonych 
na rysunku planu, oraz nadaje siC nazwC „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoconego w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej  
i Łochowskiej w miejscowoWci Murowaniec, Gmina 
Białe Błota”. 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako zał>cznik nr 1,  

z wyrysem ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Białe 
Błotaś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania, zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy, jako zał>cznik nr 2. 
 
§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – nalecy przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w § 1 ust. 1; 

2) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
dominować na danym terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

3) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczeM, nie koliduj>cych  
z przeznaczeniem podstawowym obowi>zuj>cym na 
danym terenie lub działce, które wzbogacaj> 
podstawowe funkcje terenu, a suma ich powierzchni 
stanowi nie wiCcej nic 40% powierzchni ucytkowej 
budynku w przypadku funkcji kubaturowej i nie 
wiCcej nic 40% powierzchni terenu w przypadku 
funkcji niekubaturowej; 

4) przeznaczeniu zamiennym - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które moce być 
realizowane tylko i wył>cznie w zamian za funkcje 
lub obiekty przewidziane jako przeznaczenie 
podstawowe; 

5) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu wykonany na mapie w skali 1: 1000, 
stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, na 
którym przedstawiono ustalenia planu w formie 
graficznej; 

6) stawce procentowej – nalecy przez to rozumieć 
wskaanik wzrostu nieruchomoWci okreWlony  
w stosunku procentowym, stanowi>cy podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) terenie – nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu podstawowym  
i zasadach zagospodarowania – opisanych  
w uchwale, który został wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczaj>cymi oraz posiada 
oznaczenie złocone z numeru porz>dkowego  
i symbolu literowego; 

8) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Gminy Białe Błota, stanowi>c> tekst 
planu; 

9) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania - nalecy przez to rozumieć linie 
przedstawiane na rysunku planu okreWlaj>ce granice 
terenów o ustalonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, których przebieg jest WciWle 
okreWlonyś 

 10) liniach dopuszczalnych podziałów na działki 
budowlane – nalecy przez to rozumieć linie 
przedstawione na rysunku planu, okreWlaj>ce zasady 
podziału terenów na działki budowlane, w tym linie 
dopuszczalnych podziałów, których przebieg moce 
być zmieniony, jeWli bCdzie to uzasadnione 
projektowanym zagospodarowaniem terenu, 
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potrzebami funkcjonalnymi czy koniecznoWci> 
wprowadzenia uregulowaM własnoWciowych; 

 11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć linie przedstawione na rysunku planu 
poza którymi, zabrania siC sytuowania zewnCtrznych 
Wcian budynków, za wyj>tkiem takich elementów 
architektonicznych, jak balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, schody, pochylnie, elementy detalu 
elewacyjnego itp., 

 12) terenie zabudowy usługowej – nalecy przez to 
rozumieć budynki usługowe z zakresu administracji, 
kultury, oWwiaty, opieki zdrowotnej, opieki 
społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii, usług turystyki, Wwiadczenia usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych itp. oraz 
budynki zamieszkania zbiorowego (np. hotel, motel, 
pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko 
młodziecowe, internat, dom studencki, dom 
rencistów) a takce budynki drobnej wytwórczoWci  
i rzemiosła, wraz z obiektami (pomieszczeniami) 
pomocniczymi jak pomieszczenia administracyjne, 
socjalne i gospodarcze. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a niezdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z ogólnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje 
w oparciu o: 
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planu; 
2) ogólne i szczegółowe ustalenia planu, okreWlone  

w rozdziale 3 i 4 uchwały 
2. Z uwagi na przedmiot i zakres planu a takce 

istniej>ce uwarunkowania funkcjonalne, przestrzenne  
i Wrodowiskowe w obszarze objCtym planem nie ustala 
siC granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne planu 
 
§ 4.1. Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku 

planu stanowi>ce ustalenia planu: 
1) granice obszaru objCtego planem, 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – WciWle 
okreWlone, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) linie dopuszczalnych podziałów na działki 

budowlane, 
5) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji 

zabytków, 
6) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, 

2. Oznaczenia graficzne stanowi>ce element 
informacyjny niebCd>cy ustaleniem planu - orientacyjne 
usytuowanie nowej zabudowy. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 
§ 5.1. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad ochrony Wrodowiska oraz dziedzictwa 
kulturowego i zabytkówŚ 
1) wymagane zachowanie i wkomponowanie 

istniej>cego wartoWciowego zadrzewienia tj. drzew 
w wieku dojrzałym, wyrócniaj>cych siC wysokimi 
walorami przyrodniczymi i estetycznymi,  
w projektowane zagospodarowanie terenu; 
uzasadniona wycinka drzew spowodowana 
projektowanym zagospodarowaniem terenu wymaga 
wprowadzenia nasadzeM zastCpczych, 

2) usuwanie drzew i krzewów, na usuniCcie których 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi 
i odrCbnymi wymagane jest stosowne zezwolenie, 
podlega ograniczeniu i moce nast>pić w przypadku: 
a) zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi i mienia, 
b) uzasadnionej wycinki o charakterze 

pielCgnacyjnym i porz>dkowym, 
c) w zwi>zku z realizacj> docelowego układu 

drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, 

3) na rysunku planu wskazuje siC obiekt zabytkowy 
wpisany do ewidencji zabytków przeznaczony do 
zachowania; wszelkie prace remontowe  
i przebudowy wymagaj> opinii właWciwego 
konserwatora zabytków. 
2. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

szczegółowych zasad i warunków podziału 
nieruchomoWciŚ 
1) obowi>zuje podział terenu na działki budowlane 

zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku planu – 
linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
i rócnych zasadach zagospodarowania oraz linie 
dopuszczalnych podziałów na działki budowlane 
stanowi> granice działek budowlanych, 

2) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów, których 
efektem bCdzie wydzielenie działek pod budynkami 
z dostCpem do drogi publicznej wył>cznie w wyniku 
ustalenia słucebnoWci gruntowej, 

3) dopuszcza siC podziały geodezyjne słuc>ce 
potrzebom dokonania uregulowaM własnoWciowych  
i poprawie warunków funkcjonowania 
nieruchomoWci, 

4) dopuszcza siC ł>czenie działek w wiCksze 
nieruchomoWci gruntowe funkcjonuj>ce jako jedna 
działka budowlana. 
3. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – wymagane uzyskanie 
reprezentacyjnego i atrakcyjnego wygl>du przestrzeni 
ogólnodostCpnych poprzez arancacjC nawierzchni, 
wprowadzenie obiektów małej architektury i nasadzeM 
zieleni, przy zachowaniu wysokiego poziomu 
kompozycyjno-estetycznego miejsca. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 127 – 6867 – Poz. 1621 
 

4. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: 
1) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, 

2) w pasach dróg publicznych dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów budowlanych, urz>dzeM 
technicznych oraz infrastruktury technicznej 
zwi>zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem  
i obsług> ruchu, a takce urz>dzeM zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania ruchem, 

3) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
technicznych zwi>zanych z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsług> ruchu, a takce urz>dzeM 
zwi>zanych z potrzebami zarz>dzania ruchem, 

4) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi, z wymogiem udostCpnienia jej 
słucbom eksploatacyjnym i konserwatorskim na 
zasadach okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach 
odrCbnych, na warunkach zarz>dcy drogi  
w porozumieniu z gestorami sieci; 

5) dla funkcji mieszkaniowych wymagane zapewnienie 
miejsc parkingowych w granicach działek lub 
terenów w iloWci co najmniej 1 stanowiska 
postojowego dla kacdego mieszkania, 

6) dla funkcji usługowych wymagane zapewnienie 
miejsc parkingowych w granicach działek lub 
terenów w zalecanej iloWci co najmniej 1 stanowiska 
postojowego przypadaj>cego na kacde 30 m2 
powierzchni ucytkowej obiektów. 
5. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza siC budowC nowej oraz przebudowC 

istniej>cej sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
na warunkach gestorów sieci, w uzgodnieniu  
z zarz>dc> drogi, 

2) na działkach budowlanych dopuszcza siC adaptacjC 
istniej>cej sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, z wymogiem uwzglCdnienia jej  
w projektach zagospodarowania terenów oraz 
udostCpnienia jej słucbom eksploatacyjnym  
i konserwacyjnym na zasadach okreWlonych  
w obowi>zuj>cych przepisach, 

3) w przypadku zbywania terenów, na których znajduj> 
siC sieci infrastruktury technicznej, obowi>zuje 
ustanowienie odpowiednich słucebnoWci gruntowych, 

4) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej zbiorczej sieci 

wodoci>gowej (wodoci>g dn150 w ul. Łochowskiej, 
dn300 w ul. Vw. Rafała Kalinowskiego - dawnej 
Opalowej, dn90 w ul. Agatowej) poprzez 
istniej>ce i projektowane odcinki sieci 
wodoci>gowej rozdzielczej, zlokalizowanej  
w ulicach przyległych, na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci, 

b) sieć wodoci>gow> nalecy projektować w ci>gach 
komunikacyjnych z zachowaniem układów 
pierWcieniowychś 

c) dla spełnienia wymaganych parametrów 
zaopatrzenia terenu oznaczonego symbolem  
3 UK w wodC do zewnCtrznego gaszenia pocaru 
wymagana jest budowa sieci wodoci>gowej  
w ul. Staroszkolnej; 

d) realizacja uzupełniaj>cej zabudowy usługowej  
z zakresu kultury, oWwiaty, opieki zdrowotnej, 
społecznej i socjalnej, handlu, gastronomi wraz  
z obiektami (pomieszczeniami) pomocniczymi  
w granicach terenu oznaczonego symbolem  
3 UK, wymaga pozytywnej opinii PaMstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Bydgoszczy w sprawie zaopatrzenia regionu  
w wodCś 

5) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
a) odprowadzanie Wcieków sanitarnych do 

projektowanej zbiorczej sieci kanalizacji 
Wciekowej, a nastCpnie układem grawitacyjno – 
pompowym do komunalnej oczyszczalni 
Wcieków, zgodnie z warunkami technicznymi 
okreWlonymi przez gestora sieci, 

b) do czasu realizacji kanałów Wciekowych  
w ulicach przyległych dopuszcza siC 
odprowadzanie Wcieków sanitarnych  
z istniej>cych i projektowanych terenów 
zabudowy w miejsce wskazane przez władze 
sanitarne np. do bezodpływowych, okresowo 
oprócnianych zbiorników magazynowych na 
nieczystoWci ciekłe lub do przydomowych 
oczyszczalni Wciekówś po wybudowaniu sieci 
kanalizacji sanitarnej obowi>zuje likwidacja 
istniej>cych zbiorników na nieczystoWci ciekłe, 

c) kanalizacjC sanitarn> nalecy projektować  
w ci>gach komunikacyjnych w systemie 
rozdzielczym; 

6) zasady obsługi w zakresie kanalizacji deszczowej: 
a) odprowadzenie wód opadowych do 

projektowanej zbiorczej kanalizacji deszczowej, 
zgodnie z warunkami technicznymi okreWlonymi 
przez gestora sieci, 

b) kanalizacjC deszczow> nalecy projektować  
w ci>gach komunikacyjnych w systemie 
rozdzielczym, 

c) Wcieki deszczowe pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych, ujCte w system 
kanalizacyjny, wymagaj> oczyszczenia zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

d) zabrania siC wprowadzania Wcieków 
deszczowych z powierzchni zanieczyszczonych 
do gruntu, cieków wodnych i wód 
powierzchniowych, 

e) wskazane jest, aby wody opadowe z dachów 
odprowadzone były na teren z mocliwoWci> 
całkowitego wchłoniCcia w grunt lub 
wykorzystania do drugorzCdnych celów 
ucytkowychś 

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln>Ś 
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a) ogrzewanie budynków oraz zaopatrzenie  
w ciepł> wodC ucytkow> ze aródeł własnych,  
w oparciu o urz>dzenia zasilane paliwami  
o niskiej zawartoWci siarki, z zachowaniem 
normatywnych wartoWci emisji spalin do 
atmosfery, zalecane aródła energii cieplnej - olej 
opałowy, gaz lub energia elektryczna; 

b) dopuszcza siC realizacjC palenisk domowych  
w formie kominków opalanych drewnem; 

8) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) zasilanie istniej>cych, przebudowywanych  

i modernizowanych budynków mieszkalnych  
z istniej>cej sieci elektroenergetycznej niskiego 
napiCcia, wyprowadzonej ze stacji 
transformatorowej zlokalizowanej poza terenem 
opracowania, 

b) zasilanie projektowanych budynków mieszkalno-
usługowych z projektowanych linii kablowych 
niskiego napiCcia wyprowadzonych ze stacji 
transformatorowej „Murowaniec VII”, 
zlokalizowanej poza południow> granic> terenu, 
po uprzednim jej dostosowaniu do zwiCkszonego 
poboru mocy, lub z projektowanej stacji 
transformatorowej zlokalizowanej poza północna 
granic> obszaru objCtego planem, 

c) liniC kablow> układać pod powierzchni> ziemi 
prowadz>c j> przez zł>cza kablowo-pomiarowe 
zabudowane w granicach ogrodzenia, 

d) w przypadku istniej>cej linii napowietrznej 
niskiego napiCcia przewidzianej do zachowania 
dopuszcza siC mocliwoWć zasilenia 
projektowanych obiektów przył>czami 
napowietrznymi na warunkach i za zgod> gestora 
sieci, 

e) zasilanie projektowanego obiektu kultu 
religijnego z projektowanej linii kablowej 
niskiego napiCcia wyprowadzonej ze stacji 
transformatorowej „Murowaniec VII”, 

f) lokalizacja zabudowy wymaga uwzglCdnienia 
normatywnych odległoWci od napowietrznych 
linii Wredniego i niskiego napiCcia 
przebiegaj>cych przez teren opracowania  
i okreWlonych w przepisach odrCbnychś dopuszcza 
siC mocliwoWć przebudowy lub skablowania 
istniej>cych linii elektroenergetycznych  
w przypadku ich całkowitego zucycia 
technicznego lub na wniosek właWciciela terenu, 
przez który przebiegaj> te linie, na warunkach  
i w uzgodnieniu z gestorem sieci, 

g) do czasu skablowania lub przebudowy linii 
nalecy zagwarantować gestorowi sieci dostCp do 
linii w celu ich obsługi, konserwacji, awarii  
i modernizacji, 

h) w przypadku zbywania terenów, na których 
znajduj> siC sieci infrastruktury elektroenergetycznej, 
właWciciel/zarz>dca gruntu winien zapewnić 
słucbom eksploatacyjnym dostCp do tych sieci na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

9) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej nalecy 

realizować poprzez istniej>c> i projektowan> sieć 

teletechniczn> na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci, 

b) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
telefonicznych, 

c) w zakresie telefonii komórkowej zabrania siC 
lokalizacji wolnostoj>cych masztów stacji 
bazowych telefonii komórkowejś 

 10) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: 
a) odpady komunalne, po wczeWniejszej segregacji, 

nalecy wywozić na gminne składowisko odpadów, 
b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi  
i szczególnymi. 
6. OkreWla siC ogólne ustalenia planu dotycz>ce 

wysokoWci stawek procentowych słuc>cych naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWciŚ 
1) na terenach przeznaczonych dla realizacji celów 

publicznych – 0,1%; 
2) na terenach przeznaczonych dla realizacji celów 

niepublicznych – 30%. 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe ustalenia planu 

 
§ 6. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 1MN/U i 2 MN/U: 
1) dotycz>ce przeznaczenia terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniaj>c> 
zabudow> usługow>, 

b) przeznaczenie zamienne – teren zabudowy 
usługowejś 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
2MN/U dopuszcza siC lokalizacjC 
ogólnodostCpnego parkingu powierzchniowego, 

d) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 
inwentarskich, 

e) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji 
produkcyjnych, magazynowo-składowych, 
handlu hurtowego, warsztatowych, funkcji 
usługowych z zakresu obsługi motoryzacyjnej 
(np. typu stacje paliw, stacje gazu płynnego, 
myjnie samochodowe, warsztaty naprawcze, 
lakiernie itp.) a takce hodowli zwierz>t i innych 
funkcji powoduj>cych uci>cliwoWci (trwałe lub 
czasowe) dla podstawowych funkcji terenu lub 
szkodliwych dla Wrodowiskaś 

2) dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) wymagane sytuowanie budynków z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych 
na rysunku planu, zgodnie z przepisami 
szczególnymi i odrCbnymi, 

b) lokalizacja zabudowy wymaga uwzglCdnienia 
normatywnych odległoWci od napowietrznej linii 
elektroenergetycznej Wredniego napiCcia, 
ustalonych na podstawie przepisów szczególnychś 

c) wymagana realizacja zabudowy wolnostoj>cej 
lub blianiaczej o wysokich walorach 
architektonicznych, zharmonizowanej z otaczaj>cym 
krajobrazem, 
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d) w granicach działki budowlanej obowi>zuje 
zabudowa wył>cznie jednym budynkiem  
o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, 

e) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy 
i rozbudowy istniej>cych budynków  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
okreWlonych w niniejszej uchwale, 

f) postulowane sytuowanie pomieszczeM o funkcji 
garacowo-gospodarczej w bryle budynku 
mieszkalnego, 

g) dopuszcza siC lokalizacjC budynków garacowych 
(w tym zadaszeM, wiat itp.) jako obiektów wolno 
stoj>cych lub przybudówek z wbudowanymi 
pomieszczeniami gospodarczymi, których forma 
architektoniczna nawi>zywała bCdzie do 
zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, przede 
wszystkim w zakresie proporcji budynku, 
geometrii dachu i wykorzystanych materiałów 
elewacyjnych, 

h) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów garacowo-
gospodarczych przy granicach działek, pod 
warunkiem, ce przy granicach s>siaduj>cych 
działek istniej> lub s> projektowane obiekty o tej 
samej funkcji lub obiekty o funkcji usługowej, 

i) dopuszcza siC realizacjC zabudowy 
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej  
w wysokoWci do dwóch kondygnacji naziemnych 
oraz maksymalnie do 11 m, 

j) dopuszcza siC realizacjC budynków garacowych 
w wysokoWci maksymalnie 5 m, 

k) obowi>zuje realizacja dachów stromych, dwu- 
lub wielospadowych, o k>cie nachylenia połaci 
dachowych od 200 do 450, z główn> kalenic> 
równoległ> lub prostopadł> do ulic, z pokryciem 
dachowym w kolorystyce naturalnych 
materiałów ceramicznych, 

l) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%, 
m) wymagany udział powierzchni biologicznie 

czynnej - min. 30%; 
n) dopuszcza siC stosowanie maksymalnie od 

dwóch do trzech rócnych wykoMczeniowych 
materiałów elewacyjnych (nie licz>cŚ materiałów 
zwi>zanych z wykoMczeniem dachu, stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz obróbek blacharskich  
i materiałów zwi>zanych z podł>czeniem 
urz>dzeM infrastrukturalnych), o naturalnym 
charakterze typu: tynk, kamieM lub okładzina 
kamienna, cegła pełna klinkierowa, okładzina 
ceramiczna, 

o) obowi>zuje stosowanie kolorystyki z ucyciem 
maksymalnie dwóch kolorów z rócnych gam 
kolorystycznych lub trzech kolorów z tej samej 
gamy kolorystycznej; 

3) dotycz>ce zasad obsługi komunikacyjnej: 
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna  

z przyległych ulic tj. ul. Vw. Rafała 
Kalinowskiego (dawnej Opalowej) oznaczonej 
symbolem 4KD-L, ul. Staroszkolnej oznaczonej 
symbolem 5KD-L a takce ul. Łochowskiej  
i Agatowej, 

b) wymagane zapewnienie miejsc parkingowych  
w granicach działki (terenu) w iloWci okreWlonej  
§ 5. ust. 4 pkt.5) i 6). 

 
§ 7. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 3UK: 
1) dotycz>ce przeznaczenia terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
usługowej z zakresu kultu religijnego, 

b) przeznaczenie uzupełniaj>ce – teren zabudowy 
usługowej z zakresu kultury, oWwiaty, opieki 
zdrowotnej, społecznej i socjalnej, handlu, 
gastronomi wraz z obiektami (pomieszczeniami) 
pomocniczymi jak pomieszczenia administracyjne 
i gospodarcze itp. a takce teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

c) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków 
inwentarskich, 

d) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
produkcyjnych, magazynowo-składowych, 
handlu hurtowego, warsztatowych, funkcji 
usługowych z zakresu obsługi motoryzacyjnej 
(np. typu stacje paliw, stacje gazu płynnego, 
myjnie samochodowe, warsztaty naprawcze, 
lakiernie itp.) a takce hodowli zwierz>t i innych 
funkcji powoduj>cych uci>cliwoWci (trwałe lub 
czasowe) dla podstawowych funkcji terenu lub 
szkodliwych dla Wrodowiska; 

2) dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) wymagane sytuowanie budynków z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreWlonych 
na rysunku planu, zgodnie z przepisami 
szczególnymi i odrCbnymi, 

b) lokalizacja zabudowy wymaga uwzglCdnienia 
normatywnych odległoWci od napowietrznej linii 
Wredniego napiCcia, ustalonych na podstawie 
przepisów szczególnych, 

c) dopuszcza siC realizacjC zabudowy o wysokich 
walorach architektonicznych, zharmonizowanej  
z otaczaj>cym krajobrazem, 

d) dopuszcza siC remonty, przebudowy, nadbudowy 
i rozbudowy istniej>cych budynków  
z uwzglCdnieniem zasad kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
okreWlonych w niniejszej uchwale, 

e) zespół budynków zlokalizowanych w granicach 
działki lub terenu inwestycyjnego powinien 
charakteryzować siC jednolitym charakterem  
w zakresie formy architektonicznej budynków, 
geometrii dachu, rodzaju zastosowanych 
materiałów elewacyjnych i wykoMczeniowych 
itp. 

f) dopuszcza siC lokalizacjC dominanty 
przestrzennej stanowi>cej budynek lub jego 
czCWć, która wyrócni siC w zespole zabudowy  
i skoncentruje uwagC obserwatorów dziCki 
odrCbnoWci formy architektonicznej i estetycznej, 
w tym m.in. wysokoWci, zastosowanym 
elementom detalu elewacyjnego, ucytym 
materiałom elewacyjnym itp.; 
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g) dopuszcza siC realizacjC budynków garacowo-
gospodarczych (zadaszeM, wiat itp.) jako 
obiektów wolno stoj>cych lub przybudówek oraz 
ich usytuowanie przy granicach działek, pod 
warunkiem, ce przy granicach s>siaduj>cych 
działek istniej> lub s> projektowane obiekty o tej 
samej funkcji lub obiekty o funkcji usługowej, 

h) dopuszcza siC realizacjC obiektu kultu 
religijnego, który moce stanowić dominantC 
przestrzenn> w wysokoWci do 25 m, a pozostałej 
zabudowy usługowej w wysokoWci do 15 m 

i) obowi>zuje realizacja dachów o dowolnej 
geometrii, z wykluczeniem dachów płaskich tj. 
dachów o k>cie nachylenia połaci dachowych 
mniejszym nic 150, 

j) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70%, 
k) wymagany udział powierzchni biologicznie 

czynnej - min. 25%, 
l) dopuszcza siC stosowanie maksymalnie od 

dwóch do trzech rócnych wykoMczeniowych 
materiałów elewacyjnych (nie licz>cŚ materiałów 
zwi>zanych z wykoMczeniem dachu, stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz obróbek blacharskich  
i materiałów zwi>zanych z podł>czeniem 
urz>dzeM infrastrukturalnych), o naturalnym 
charakterze typu: tynk, kamieM lub okładzina 
kamienna, cegła pełna klinkierowa, okładzina 
ceramiczna, 

m) obowi>zuje stosowanie kolorystyki z ucyciem 
maksymalnie dwóch kolorów z rócnych gam 
kolorystycznych lub trzech kolorów z tej samej 
gamy kolorystycznej, 

n) dla zapewnienia wymaganych parametrów 
zaopatrzenia terenu w wodC do zewnCtrznego 
gaszenia pocaru dopuszcza siC budowC dwóch 
hydrantów o Wrednicy 80 mm zlokalizowanych  
w odległoWci max. 75 m od obiektu ucytecznoWci 
publicznej; 

3) dotycz>ce zasad obsługi komunikacyjnej: 
a) obowi>zuje obsługa komunikacyjna  

z przyległych ulic tj. ul. Vw. Rafała 
Kalinowskiego (dawnej Opalowej) oznaczonej 
symbolem 4KD-L, ul. Staroszkolnej oznaczonej 
symbolem 5KD-L a takce ul. Łochowskiej, 

b) wymagane zapewnienie miejsc parkingowych  
w granicach działki (terenu) w iloWci okreWlonej  
§ 5. ust. 4 pkt.5) i 6). 

 
§ 8. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 4KD-L – ul. Vw. Rafała Kalinowskiego 
(dawna Opalowa), 5KD-L - fragment ul. Staroszkolnej  
i 6KD-L – fragment ul. Agatowej: 
1) dotycz>ce przeznaczenia terenu - teren drogi 

publicznej – ulica klasy lokalnej, 
2) dotycz>ce warunków, zasad i wskaaników 

zagospodarowania terenu: 
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa, z obustronnymi 

chodnikami, skrzycowania zwykłe z ulicami 
klasy lokalnej i zbiorczej, 

b) szerokoWć ulicy 4KD-L – ul. Vw. Rafała 
Kalinowskiego (dawna Opalowa) w liniach 
rozgraniczaj>cych wynosi 12 m, 

c) dopuszcza siC realizacjC ulic w układzie 
jednoprzestrzennym, 

d) obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
niezwi>zanych z utrzymaniem i obsług> 
komunikacji, dopuszcza siC lokalizacjC 
elementów małej architektury w tym wiat 
przystankowych, 

e) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulicy  
i skrzycowaM (jezdnia, chodniki, Wciecka 
rowerowa, pas postojowy) nalecy opracować  
w projektach budowlanych inwestycji, 

f) dopuszcza siC przebudowC drogi i jej remonty, 
g) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach zagospodarowania 
stanowi> linie dopuszczalnych podziałów 
geodezyjnych. 

 
Rozdział 5 

Przepisy porz>dkowe i koMcowe 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 
§ 10. W wyniku uchwalenia niniejszego planu 

przestaje obowi>zywać miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cy tereny  
w miejscowoWci Murowaniec, przyjCty uchwał>  
nr XXV/180/97 Rady Gminy Białe Błota z dnia  
14 listopada 1997 r., opublikowany w Dz. Urz. 
Województwa Bydgoskiego Nr 3, poz. 7 z 1998 r.,  
w zakresie zgodnym z granicami okreWlonych na 
rysunku planu stanowi>cym zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Marek Sampławski 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/469/2010 

Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 25 lutego 2010 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XLIII/469/2010 

Rady żminy Białe Błota 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

RADY GMINY BIAŁE BŁOTA 
 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w rejonie ulicŚ 
Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej  
w miejscowoWci Murowaniec, Gmina Białe Błota. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717,  
z 2004 r. 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 
oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413), Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104, z póan. zm.) Rada żminy Białe Błota okreWla 
nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady finansowania 
inwestycji z zakresy infrastruktury technicznej, które 
zgodnie z Ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm.) nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMcówŚ 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowi>Ś  
a) budowa lub poszerzenie dróg publicznych w liniach 

rozgraniczaj>cych terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 4KD-DL, 5KD-DL i 6KD-DL; 

b) sieci i urz>dzenia energetyczne, wodoci>gowe  
i zaopatrzenia w wodC, gazowe, kanalizacyjne, 
ciepłownicze - modernizacja istniej>cych oraz 
budowa nowoprojektowanych sieci i urz>dzeM. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego odbywać siC bCdzie zgodnie  
z załoceniami okreWlonymi w nastCpuj>cych 
dokumentach: 
- „Studium UwarunkowaM i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego żminy Białe 
Błota”, przyjCte uchwał> Nr XXVIII/235/2001 Rady 
żminy Białe Błota z dnia 12 lutego 2001 r.ś 

- oraz innych dokumentach, programach, planach 
inwestycyjnych i strategiach. 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym m.in. Ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieM publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, 
poz. 1655, z póan. zm.), Ustaw> z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,  
z póan. zm.), Ustaw> z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póan. 
zm.) i Prawem ochrony Wrodowiska (Dz.U. z 2008 r.  
Nr 25, poz. 150, z póan. zm.). Inwestycje w zakresie 
dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej oraz 
ciepła realizowane bCd> w sposób okreWlony w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.  
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póan. zm.). Inwestycje  
w zakresie zaopatrzenia w wodC i odprowadzenia 
Wcieków realizowane bCd> zgodnie z ustaw> z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC  
i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków (Dz.U. z 2006 r., 
Nr 123, poz. 858, z póan. zm.). Sposób realizacji 
inwestycji wynikał bCdzie z wykorzystania mocliwych 
do zastosowania rozwi>zaM techniczno-
technologicznych, w sposób gwarantuj>cy dobr> jakoWć 
wykonania. Dopuszcza siC etapow> realizacjC 
inwestycji. 

3. Zasady finansowania: 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwa gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych 
wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15 
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, tekst 
jednolity), ze Wrodków własnych przedsiCbiorstwa 
wodno-kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
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