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UCHWAŁA Nr XLII/321/10 

 RADY MIEJSKIEJ w SBPÓLNIź KRAJźLSKIM 
 z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 256/38 połoconej w Niechorzu, gmina 

SCpólno KrajeMskie. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 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 i Nr 225,  
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci planu  

z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy SCpólno 
KrajeMskie uchwalonego Uchwał> Nr XIII/148/99 Rady 
Miejskiej w SCpólnie KrajeMskim z dnia  
21 paadziernika 1999 r. w sprawie studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy SCpólno KrajeMskie, uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
działki nr 256/38 połoconej w Niechorzu, gmina 
SCpólno KrajeMskie, zwany dalej planem.  

2.  Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś  
1)  zał>cznik nr 1do uchwały zawieraj>cy rysunek planu 

w skali 1:1000 z wyrysem ze studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy w skali 1:25 000;  

2)  zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
złoconych do projektu planuś  

3)  zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania.  
 
§ 2.1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa oŚ  
1)  dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  

o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem nie wiCkszym nic 12o;  

2)  dachu Wrednio wysokim – nalecy przez to rozumieć 
dach o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem wiCkszym nic 12o  
i mniejszym lub równym 30o;  

3)  dachu wysokim – nalecy przez to rozumieć dach  
o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem wiCkszym nic 30o  
i mniejszym lub równym 45o;  

4)  modernizacji – nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnienie, uwspółczeWnienie obiektów  
i urz>dzeMś  

5)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, w której moce być umieszczona 
Wciana budynku (za wyj>tkiem elementów 
architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, podokienniki oraz inne detale) bez prawa 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj>cej dróg 
i linii energetycznych;  

6)  przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

7)  obszarze ograniczonego ucytkowania – nalecy przez 
to rozumieć pas terenu szerokoWci po 5,0 m po obu 
stronach od osi linii energetycznej 15 kV i po 20,0 m 
od osi linii energetycznej 110 kV;  

8)  reklamie wielkoformatowej – nalecy przez to 
rozumieć reklamC na noWniku o wymiarach 
wiCkszych nic 100x300cm, wolno stoj>c>ś  

9)  symbolu terenu – rozumie siC przez to 
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawieraj>ce 
literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym 
numerem;  

 10)  terenie – nalecy przez to rozumieć obszar  
o okreWlonym przeznaczeniu wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiś  

 11)  usługach – nalecy przez to rozumieć działalnoWć, 
której uci>cliwoWć nie moce wykraczać poza granice 
terenu, do którego inwestor ma tytuł prawnyś  

 12)  zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć zieleM 
pełni>c> funkcje ochronne, ograniczaj>ce 
rozprzestrzenianie siC zanieczyszczeM i hałasu, 
wystCpuj>c> w formie zwartych, zrócnicowanych 
nasadzeM drzew i krzewów o całorocznej wegetacji.  
2.  PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie  
z powszechnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa na 
dzieM uchwalenia planu.  

 
§ 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)  ustalenia planu okreWlone w rozdziale 3 uchwały.  

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne 
 
§ 4.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniamiŚ  
1)  granica obszaru objCtego planemś  
2)  linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym sposobie 

zagospodarowania WciWle okreWlonaś  
3)  linia wewnCtrznego podziału terenów o tym samym 

sposobie zagospodarowania WciWle okreWlonaś  
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4)  nieprzekraczalna linia zabudowy;  
5)  obszar ograniczonego ucytkowaniaś  
6)  symbole terenów.  

 
Rozdział 3 

Ustalenia planu 
 
§ 5.1.  Przeznaczenie terenuŚ usługi oznaczone na 

rysunku planu symbolem U.  
2.  zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
1)  obowi>zuje usytuowanie obiektów  

z uwzglCdnieniem linii zabudowy okreWlonej na 
rysunku planu;  

2)  obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 
budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia i innych 
elementów zagospodarowania terenu pod wzglCdem 
formy i materiałów wykoMczeniowychś  

3)  obowi>zuj> dachy Wrednio wysokie, wysokie lub 
płaskie w zalecnoWci od rodzaju budynkuś  

4)  realizowana zabudowa powinna stanowić 
harmonijny zespół i nawi>zywać do siebie 
architektonicznie i kolorystycznie;  

5)  ustala siC zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
(poza obiektami realizowanymi na czas budowy);  

6)  obowi>zuje obszar ograniczonego ucytkowania;  
7)  dopuszcza siCŚ  

a)  usługi zwi>zane z obsług> ruchu drogowego,  
b)  stacjC paliw,  
c)  hotel z restauracj> i mieszkaniem,  
d)  stacjC obsługi samochodów,  
e)  usługi handlu,  
f)  obiekty i urz>dzenia towarzysz>ce funkcji 

terenu;  
8)  dopuszcza siC jedno mieszkanie wbudowane  

w budynek usługowy dla właWciciela obiektuś  
9)  dopuszcza siC reklamC wielkoformatow> na 

działkach przylegaj>cych do drogi krajowej  
i wojewódzkiej wył>cznie w nieprzekraczalnych 
liniach zabudowy.  
3.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego:  
1)  obowi>zuje zasada utrzymania istniej>cych form 

zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci 
niskiej) w formie powierzchni biologicznie czynnej;  

2)  obowi>zuje wyznaczenie miejsc na pojemniki 
słuc>ce do czasowego gromadzenia odpadów 
stałychś  

3)  obowi>zuje ochrona powietrza, wód, gleby, ziemi 
przed zanieczyszczeniami, ochrona przed hałasem, 
wibracjami i polami elektromagnetycznymi 
zwracaj>c uwagC na gospodarkC odpadami 
komunalnymi i poprodukcyjnymi, emisje zwi>zane  
z prowadzon> działalnoWci>, przyjCte technologie 
odprowadzania mediów i usuwania Wcieków 
komunalnych i poprodukcyjnych oraz transport;  

4)  obowi>zuj> zakazy i nakazy wynikaj>ce z połocenia 
obszaru na terenie KrajeMskiego Parku 
Krajobrazowego.  

4.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
w przypadku odkrycia na terenie objCtym 
sporz>dzaniem miejscowego planu, w trakcie prac 
ziemnych nieujawnionych reliktów kultury materialnej, 
prace nalecy wstrzymać, a teren winien być 
udostCpniony do inwestorskich badaM archeologicznych.  

5.  Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siC.  

6.  Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1)  Nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlono na 

rysunku planu;  
2)  WysokoWć zabudowy nalecy ustalić na etapie 

projektu budowlanego;  
3)  Obowi>zuje zachowanie minimum 40% powierzchni 

działki w stanie biologicznie czynnym;  
4)  Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 

powierzchni działkiś  
5)  Obowi>zuje ograniczenie wysokoWci nowych 

ogrodzeM do 1,60 m.  
7.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronieŚ ustala siC obszary 
ograniczonego ucytkowania od linii 
elektroenergetycznych 15 kV szerokoWci po 5,0 m po 
obu stronach od osi linii. W obszarach ograniczonego 
ucytkowania obowi>zuje zakaz zabudowy i zakaz 
sadzenia drzew.  

8.  Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
dla zabudowy w s>siedztwie drogi krajowej nr 25 ustala 
siC ograniczeniaŚ  
a)  budynki winny być sytuowane w odległoWci 

zapewniaj>cej dopuszczalne poziomy hałasu  
i wibracji okreWlone w przepisach z zakresu ochrony 
Wrodowiska,  

b)  dla terenów znajduj>cych siC w bezpoWrednim 
s>siedztwie drogi krajowej mog> wystCpować 
przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Obiekty 
budowlane wraz ze zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami 
budowlanymi nalecy, bior>c pod uwagC okres 
ucytkowania projektować i budować w sposób 
zapewniaj>cy dopełnienie wymagaM dotycz>cych 
ochrony przed hałasem i drganiami,  

c)  ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na 
terenach objCtych planem przed uci>cliwoWciami 
wynikaj>cymi z s>siedztwa drogi krajowej nalecy do 
zadaM własnych inwestora.  
9.  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siC.  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacji:  
1)  powi>zania układu komunikacyjnego obszaru 

objCtego planem z sieci> dróg zewnCtrznych odbywa 
siC przez przylegaj>c> do obszaru od strony 
północnej gminn> drogC dojazdow> i zachodu drogC 
wojewódzk>ś  

2)  w granicach planu ustala siC rezerwC na poszerzenie 
krajowej drogi głównej szerokoWci 10,0 m 
oznaczonej symbolem 01KDG w której obowi>zuje 
zakaz umieszczania urz>dzeM niezwi>zanych  
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z infrastruktur> drogow> i potrzebami zarz>dzania 
drog> krajow>ś  

3)  ustala siC rezerwC na poszerzenie drogi gminnej 
szerokoWci 8,0 m oznaczon> symbolem 02KDDś 
istniej>ca poza granicami droga gminna bez 
poł>czenia z drog> krajow>ś  

4)  ustala siC drogi wewnCtrzne szerokoWci 10,0 m 
oznaczone symbolami 03KDW, 04KDW, 05KDW, 
06KDW, 07KDW, 08KDW i 09KDW; w przekroju 
poprzecznym drogi jednojezdniowe, dwupasowe  
z jedno lub dwustronnym chodnikiem albo ci>g 
pieszo- jezdny zakoMczone placem do zawracania;  

5)  obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych  
w ramach działki według wskaanikaŚ minimum  
3 miejsca postojowe dla 100 m2 powierzchni 
ucytkowej usług i minimum jedno miejsce dla 
mieszkania;  

6)  obowi>zuje zakaz bezpoWredniej obsługi 
komunikacyjnej działek z drogi krajowej.  
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznejŚ  
1)  zaopatrzenie w wodCŚ  

a)  zaopatrzenie w wodC docelowo z gminnej sieci 
wodoci>gowej,  

b)  dopuszcza siC tymczasowe zaopatrzenie w wodC  
z ujCć indywidualnychś  

2)  odprowadzenie Wcieków sanitarnychŚ  
a)  odprowadzenie Wcieków sanitarnych docelowo 

do gminnego systemu kanalizacji,  
b)  dopuszcza siC tymczasowe odprowadzenie 

Wcieków do bezodpływowego zbiornika lub 
przydomowej oczyszczalni Wcieków,  

3)  odprowadzenie wód opadowychŚ bezpoWrednio do 
gruntu;  

4)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> przewiduje siC  
z projektowanej stacji transformatorowej słupowej 
zlokalizowanej w pasie drogi 02KDD przy drodze 
06KDW. Dla zasilania stacji wybudować liniC SN 
jako odgałCzienie od przebiegaj>cej przez teren linii 
napowietrznej SN. Dla zasilania projektowanych 
obiektów wybudować nalecy linie kablowe nn. 
Istniej>ce w obszarze linie napowietrzne WN i SN 
przewidziane do zachowania. Budowa urz>dzeM 
elektroenergetycznych w drogach wewnCtrznych 
wymaga wyprzedzaj>cego uregulowania spraw 
formalno-prawnych miCdzy właWcicielem lub 
właWcicielami dróg i gestorem sieci;  

5)  zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś  
a)  zaopatrzenie w energiC ciepln> ze aródeł 

indywidualnych,  
b)  obowi>zuj> ekologiczne aródła ciepłaś  

6)  telekomunikacja:  
a)  podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

istniej>c> i projektowan> kanalizacjC 
teletechniczn> na warunkach okreWlonych przez 
wybranego gestora sieci,  

b)  dopuszcza siC budowC stacji bazowej telefonii 
komórkowejś  

7)  gospodarka odpadami stałymiŚ  

-  w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych obowi>zuje wstCpna 
segregacja odpadów stałych w miejscu ich 
powstawania, gromadzenie w pojemnikach  
w obrCbie poszczególnych działek i wywóz ich 
na gminne wysypisko Wmieci.  

12. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie terenów.  

13. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
- 30%.  

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi SCpólna KrajeMskiego.  
 
§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na 
stronie internetowej gminy.  

 
§ 1.  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Tomasz Cyganek 
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Zał>cznik nr 1 
do Uchwały nr XLII/321/10 

Rady Miejskiej w SCpólnie KrajeMskim 
z dnia 25 lutego 2010 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały nr XLII/321/10 

Rady Miejskiej w SCpólnie KrajeMskim 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do projektu 
planu 

 
W trakcie wyłocenia projektu planu do publicznego 

wgl>du oraz w ci>gu 14-tu dni po terminie wyłocenia 
cadnych uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zał>cznik nr 3 

do Uchwały nr XLII/321/10 
Rady Miejskiej w SCpólnie KrajeMskim 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie  
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 

 
Sposób realizacji inwestycji - Inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej słuc>ce zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkaMców stanowi>, zgodnie  
z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z póan. zm.) zadania własne gminy. Do zadaM 
własnych gminy nalecy realizacjaŚ  
1)  gminnych dróg – W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego projektuje siC 
publiczne drogi gminne.  

2)  wodoci>gów – W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje siC 

zaopatrzenie w wodC z sieci wodoci>gowej, 
dopuszcza siC zaopatrzenie w wodC z ujCć 
indywidualnych.  

3)  kanalizacji sanitarnej – W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje siC 
odprowadzenie Wcieków sanitarnych docelowo do 
gminnej sieci kanalizacyjnej, czasowo dopuszcza siC 
odprowadzenie Wcieków do bezodpływowych 
osadników Wcieków lub przydomowych oczyszczalni 
Wcieków.  
Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych - 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w planach miejscowych  

 
 

888 

 
889 

889 

 
UCHWAŁA Nr XLII/322/10 

 RADY MIEJSKIEJ w SBPÓLNIź KRAJźLSKIM 
 z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów w mieWcie  

i gminie SCpólno KrajeMskie dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8 w SCpólnie KrajeMskim. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 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, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319,  
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), stwierdzaj>c zgodnoWć z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy SCpólno KrajeMskie”, 
uchwalonym uchwał> Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej  
w SCpólnie KrajeMskim z dnia 21 paadziernika 1999 
roku w sprawie Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy SCpólno 
KrajeMskie uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1.  Uchwala siC zmianC w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego terenów w mieWcie  
i gminie SCpólno KrajeMskie, uchwalonych uchwał>  
Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w SCpólnie 
KrajeMskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
terenów w mieWcie i gminie SCpólno 
KrajeMskie(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 30.12.2005 r.  
Nr 150, poz. 2865), dla działek nr 429/4, nr 429/7  
i nr 429/8 w SCpólnie KrajeMskim, w granicach 


