
 

 

UCHWAŁA Nr L/446/2014 

RADY MIEJSKIEJ w MROCZY 

z dnia 3 października 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie 

wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594, 1318 z 2014 r poz. 379 i 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 

1446, z 2014 r poz. 379 i 768), po stwierdzeniu ,zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza, uchwalonym uchwałą Nr XIX/174/2000 Rady Miejskiej 

w Mroczy z dnia 10 listopada 2000 r. i zmienionym uchwałą Nr XXVII/20/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 

25 lutego 2005 r. uchwala się, co następuje: 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej 

w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B, zwany dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar położony w gminie Mrocza, pomiędzy wsiami Matyldzin, Wyrza i Modrakowo, 

którego granice określa rysunek planu. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną dalej „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 2000, 

zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie 

wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B”; 

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mroczy o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu; 

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Mroczy o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) farmie wiatrowej – należy przez to rozumieć kompleks elektrowni wiatrowych powiązanych systemem 

towarzyszącej infrastruktury technicznej i drogami wewnętrznymi; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną 

odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu; 

4) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi 

najwyżej 30%; 
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5) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 

6) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub 

miejsc wykonywania działalności; 

7) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji 

turystycznej, przyrodniczej, infrastrukturalnej lub edukacji ekologicznej; 

8) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 

wyznaczoną na rysunku liniami rozgraniczającymi; 

9) zadrzewieniach i zakrzewieniach – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a także ich 

skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej. 

 

Rozdział 2. 

Ustalenia ogólne 

 

§ 3. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) teren elektrowni wiatrowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1EW; 

2) teren urządzeń i sieci elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1E; 

3) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM; 

4) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R i 5R; 

5) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL i 4ZL; 

6) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD-D; 

7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW 

i 5KDW. 

 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji: 

1) ogrodzeń betonowych; 

2) reklam. 

 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) nakaz: 

a) zachowania ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) zachowania istniejących cieków i rowów – urządzeń melioracji, jako otwartych z dopuszczeniem 

przebudowy, przełożenia, skanalizowania oraz realizacji przepustów, w tym na potrzeby budowy 

i eksploatacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i transportową, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zapewnienia dostępu do cieków i rowów na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych 

i hydrotechnicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b, 

e) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach terenów, z zastrzeżeniem lit. f, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

f) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych do kanalizacji deszczowej lub 

rowów, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

g) zastosowania zabezpieczeń dla nawierzchni przeznaczonych dla postoju samochodów przed infiltracją 

zanieczyszczeń ze ścieków deszczowych do środowiska gruntowo-wodnego, 

h) zagospodarowania w granicach terenów mas ziemnych powstałych podczas robót budowlanych, 

z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

i) gromadzenia i usuwania odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 

odrębnymi, 

j) ochrony środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem 

i ładunkami elektrostatycznymi, 

k) zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla 

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM, jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

l) szczegółowej lokalizacji wieży elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 1EW zgodnie z wytycznymi wynikającymi z analizy studium ochrony krajobrazu 

kulturowego; 

2) zakaz: 
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a) zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu, 

b) przekształcenia naturalnej konfiguracji terenu, przy czym tereny zmienione w wyniku prowadzonych 

prac budowlanych należy przywrócić do stanu umożliwiającego kontynuację ich użytkowania 

w dotychczasowy sposób, 

c) lokalizacji obiektów budowlanych powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza 

granicami obszaru objętego planem, 

d) wprowadzania ciągów zieleni wzdłuż drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

2KDW; 

3) dopuszczenie: 

a) lokalizacji urządzeń melioracji wodnych i budowli hydrotechnicznych służących stabilizacji przepływu 

wód powierzchniowych i poziomu wód gruntowych, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzenia ścieków bytowych do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych, przy czym ścieki bytowe ze zbiorników należy wywozić do oczyszczalni 

ścieków, 

c) stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

d) lokalizacji strefy zasięgu łopat w taki sposób aby wykraczała ona na działki sąsiednie, poza granice 

działki, na której jest posadowiona elektrownia wiatrowa; 

4) ograniczenie zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko w zakresie hałasu zgodnie 

z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. k. 

 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

w strefach „W” ochrony archeologicznej, oznaczonej na rysunku planu, ustala się: 

1) obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich planowanych inwestycji 

związanych z robotami ziemnymi, naruszającymi strukturę gruntu poniżej warstwy ornej; 

2) zmiana w użytkowaniu terenu i planowane inwestycje, na terenach ochrony archeologicznej, mogą być 

dopuszczone do realizacji wyłącznie po zobowiązaniu się właściciela lub użytkownika gruntu do: 

a) zapewnienia nadzoru archeologa na koszt inwestora przy wszelkich robotach ziemnych, związanych 

z wymienionymi działaniami inwestycyjnymi i trwałym zagospodarowaniem terenu, z rygorem zmiany 

wymienionych powyżej prac archeologicznych na ratownicze badania wykopaliskowe w przypadku 

ujawnienia, w wykopanych budowlach, zabytkowych obiektów, 

b) uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac w przypadku 

konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych, 

c) do czasu przeprowadzenia prac archeologicznych na terenach ochrony archeologicznej, obowiązuje 

zakaz zmiany użytkowania terenu, tj. realizacji inwestycji kubaturowych, związanych z uzbrojeniem 

terenu, komunikacją, dolesieniami oraz robotami ziemnymi, 

d) szczegółowy zakres prac archeologicznych każdorazowo określi Wojewódzki Konserwator Zabytków – 

dla każdej inwestycji w pozwoleniu na prowadzenie prac ziemnych. 

 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych na terenach dróg 

publicznych dopuszcza się, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalizację: 

1) obiektów małej architektury; 

2) tablic informacyjnych i znaków. 

 

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń. 

 

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem nie 

podejmuje się ustaleń. 

 

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy, ustala się: 

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem EW nakaz oznakowania wieży elektrowni wiatrowej 

o wysokości powyżej 100 m nad poziomem terenu jako przeszkody lotniczej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami R zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 

 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 
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1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, w granicy obszaru 

objętego planem oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu; 

2) zachowanie istniejącej infrastruktury transportowej, z dopuszczeniem jej modernizacji, rozbudowy lub 

przebudowy, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi; 

3) lokalizację drogi publicznej klasy dojazdowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-D; 

4) lokalizację dróg wewnętrznych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 

3KDW, 4KDW i 5KDW; 

5) szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

6) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie nie definiowanym 

planem; 

7) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów dróg publicznych, 

o ile nie koliduje to z pozostałymi ustaleniami planu; 

8) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RM zapewnienie co najmniej dwóch stanowisk 

postojowych dla samochodów osobowych na jeden dom mieszkalny oraz stanowisk przeładunku i postoju 

dla obiektów wymagających obsługi samochodami ciężarowymi. 

 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej; 

2) powiązanie istniejącej i projektowanej sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz 

zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i gospodarczych z sieci wodociągowej; 

4) bezobsługowa eksploatacja elektrowni wiatrowej, a tym samym brak konieczności lokalizowania dla 

potrzeb elektrowni sieci infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 

ścieków, zaopatrzenia w ciepło; 

5) połączenie elektrowni wiatrowej z elektrowniami poza obszarem planu i ze stacjami elektroenergetycznymi 

siecią elektroenergetyczną i teletechniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej, w tym kabli sterowania i automatyki, w pasach 

istniejących i projektowanych dróg oraz poza nimi. 

 

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 

terenów nie podejmuje się ustaleń. 

 

Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1EW, w zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 

1) lokalizację jednej nowej wieży elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

2) moc pojedynczej elektrowni wiatrowej maksymalnie do 2,5 MW; 

3) dopuszczenie lokalizacji innych obiektów kubaturowych związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowej; 

4) dopuszczenie lokalizacji masztów meteorologicznych do mierzenia prędkości i kierunku wiatru, 

o wysokości do 125 m nad poziomem terenu; 

5) powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 70% jego powierzchni; 

6) intensywność zabudowy: 0,05 do 0,7; 

7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 5% powierzchni działki budowlanej; 

8) wysokość wieży elektrowni wiatrowej nie większą niż 150 m nad poziomem terenu; 

9) wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej nie większą niż 220 m nad poziomem terenu; 

 10) wysokość obiektów, o których mowa w pkt 3, nie większą niż 30 m nad poziomem terenu; 

 11) kąt połaci dachowych obiektów, o których mowa w pkt 3, dowolny; 

 12) kolorystykę wieży elektrowni wiatrowej o matowej powierzchni, bez refleksów świetlnych, 

z uwzględnieniem § 10 pkt 1; 

 13) dopuszczenie umieszczenia na wieży elektrowni wiatrowej logo producenta, inwestora lub właściciela 

elektrowni wiatrowych; 

 14) obsługę komunikacyjną z przyległej drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2860



§ 15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E, w zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 

1) lokalizację urządzeń elektroenergetycznych i stacji elektroenergetycznej 110/SN kV – głównych punktów 

zasilania GPZ, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

2) powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 80% jego powierzchni; 

3) intensywność zabudowy: 0,05 do 0,7; 

4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 5% powierzchni działki budowlanej; 

5) maksymalną wysokość zabudowy – do 30 m; 

6) kąt połaci dachowych obiektów dowolny; 

7) obsługę komunikacyjną z przyległej drogi wewnętrznej 2KDW; 

8) powiązanie elektrowni wiatrowych ze stacją elektroenergetyczną 110/SN kV kablową i/lub napowietrzną 

siecią SN i teletechniczną, urządzeniami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, zgodnie z wymogami 

obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych; 

9) oddziaływanie elektromagnetycznego promieniowana niejonizującego stacji elektroenergetycznej powinna 

zamykać się w granicach terenu 1E. 

 

§ 16. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R i 5R, w zakresie parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 

1) zachowanie dotychczasowego rolniczego sposobu zagospodarowania, w tym zachowanie istniejących 

zadrzewień i zakrzewień oraz systemu melioracji, z zastrzeżeniem § 5 pkt 1 lit. b-d oraz § 5 pkt 2 lit. d; 

2) dopuszczenie lokalizacji podziemnych i naziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) dopuszczenie usytuowania dróg gruntowych stanowiących dojazdy do pól; 

4) dopuszczenie lokalizacji płyt do składowania obornika; 

5) dopuszczenie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R i 2R w przestrzeni ponad nimi 

pracę łopat elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1EW 

zgodnie z § 5 ust. 3; 

6) zakaz lokalizacji zabudowy, zgodnie z § 10 pkt 2; 

7) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów odrębnych; 

8) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi wewnętrznej. 

 

§ 17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 RM, w zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 

1) lokalizację zabudowy zagrodowej, w tym budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych 

związanych z produkcją rolną; 

2) sytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu, 

oraz przepisami odrębnymi; 

3) powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 80% jego powierzchni; 

4) intensywność zabudowy: 0,3 do 0,7; 

5) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 10% powierzchni działki budowlanej; 

6) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m; 

7) wysokość budynków gospodarczych nie większą niż 12 m; 

8) dachy strome, o kącie nachylenia symetrycznych połaci dachowych od 35º do 45º w przypadku budynków 

mieszkalnych oraz od 20º do 35º w przypadku budynków gospodarczych, z dopuszczeniem dachów płaskich 

w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków z dachami płaskimi; 

9) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,50 m; 

 10) dostęp do przyległych dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 11) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 11 pkt 8; 

 12) powierzchnię nowo wydzielanej działki nie mniejszą niż 1000 m²; 

 13) dopuszczenie lokalizacji obiektów takich jak płyty do składowania obornika, zbiorniki na gnojowice, 

suwnice, kominy, silosy, itp., wynikających ze względów technologicznych przeznaczenia terenu, 

o wysokości nie większej niż 50 m; 

 14) dopuszczenie lokalizacji szyldów; 

 15) nakaz wykonania posadzek w pomieszczeniach do garażowania maszyn rolniczych w sposób 

uniemożliwiający przenikanie substancji ropopochodnych do gruntu; 

 16) obsługę komunikacyjną z przyległej drogi wewnętrznej lub drogi publicznej poza granicami planu. 
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§ 18. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL i 4ZL, w zakresie parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 

1) prowadzenie gospodarki leśnej, zgodnie z planem urządzenia lasu i przepisami odrębnymi; 

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów 

niezbędnych dla prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej; 

3) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych; 

4) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej lub przyległych dróg wewnętrznych. 

 

§ 19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-D, w zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 

1) usytuowanie jezdni o parametrach zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszczenie prowadzenia w pasie drogowym podziemnej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

towarzyszącej elektrowniom wiatrowym; 

4) dopuszczenie lokalizacji zjazdów tymczasowych na potrzeby budowy elektrowni wiatrowych; 

5) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych. 

 

§ 20. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 

4KDW i 5KDW, w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się: 

1) usytuowanie pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5 m; 

2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszczenie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDW w przestrzeni ponad nim pracę 

łopat elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1EW 

zgodnie z § 5 ust. 3; 

4) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych. 

 

Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

 

§ 21. W zakresie stawek procentowych, stanowiących podstawę do określenia opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 

stawkę w wysokości 30%. 

 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza. 

 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 24. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Romuald Rosiński 
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Załącznik do Uchwały Nr L/446/2014 

Rady Miejskiej w Mroczy 

z dnia 3 października 2014 r. 
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