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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Ostrów Wielkopolski . 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 
1 wrzeĝnia 2011r. 

 
Przewodniczący 

 Rady Gminy  
(-) Piotr Ĝniegowski

3 984

 
3985 

3 985 

UCHWAŁA NR XI/80/2011 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Sobótce. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ust. pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113/ oraz 
art. 5 ust. 2 pkt. 1 art. 17 ust. 4 i art. 58 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 wrzeĝnia 1991 r. o systemie oĝwiaty /Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, 
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 
1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 Nr 120, 
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1290, z 2008 
r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, 
Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 
1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, 
poz. 857, Nr 148, poz. 991/- uchwala się, co następu-
je:  

§ 1. Do obwodu publicznego Gimnazjum w Sobótce 
należą miejscowoĝci: Będzieszyn, Biniew, Borowiec, 
Górzno, Gutów, Sobótka, Szczury Gmina Ostrów 
Wielkopolski oraz miejscowoĝń Żychlin gmina Gołu-
chów. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Ostrów Wielkopolski. 
 
§ 3. Tracą moc uchwały: 

1) Nr V/66/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski 
z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie okreĝlenia 
obwodu publicznego Gimnazjum w Sobótce. 

2) Nr XVII/165/2004 Rady Gminy Ostrów Wiel-
kopolski z dnia 26 października 2004 r. 
w sprawie zmian w uchwale Nr V/66/99 Rady 
Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 marca 
1999 r. w sprawie okreĝlenia obwodu pu-
blicznego Gimnazjum w Sobótce. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczący 

 Rady Gminy  
(-) Piotr Ĝniegowski

3 985

 
3986 

3 986 

UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY GMINY SZYDŁOWO 

 z dnia 22 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Stara 

Łubianka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami), Rada Gminy 
Szydłowo uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Szydłowo na obsza-
rze wsi Stara Łubianka, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem ozna-
czono graficznie na rysunku planu w skali 1: 1 000. 

3. Integralnymi częĝciami uchwały są: 
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1) rysunek planu, o którym mowa w ust.2, 
zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącz-
nik nr 1 do uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoĝci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ze stu-
dium uwarunkowaě i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Szydło-
wo, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Szydłowo na obszarze wsi Stara Łubianka, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: 

1) obiekty i tereny chronione wymagające 
ustalenia zasad ochrony, dziedzictwa kultu-
rowego, zabytków, dóbr kultury współcze-
snej oraz krajobrazu kulturowego, 

2) obiekty i tereny podlegające ochronie wy-
magające ustalenia granic i sposobów za-
gospodarowania ustalanych na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów gór-
niczych, a także narażonych na niebezpie-
czeěstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem się mas ziemnych, 

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumie-
niu ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 

4) tereny, które mogą byń objęte scaleniem 
i ponownym podziałem nieruchomoĝci, o 
których mowa w przepisach o gospodarce 
nieruchomoĝciami. 

2. Teren objęty planem znajduje się 
w obszarze wysokiej ochrony wód podziemnych 
dla dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziem-
nych (GZWP). 

3. Na obszarze objętym planem nie ustala się 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów. 
 
§ 3. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne, 
okreĝlone na rysunku: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania zgodne z ewidencją gruntów 
i nie występujące w ewidencji gruntów, 

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy mieszkaniowej, 

3) obowiązujące linie zabudowy mieszkanio-
wej, 

4) obowiązujący kierunek kalenicy, 
5) pas podziemnej infrastruktury technicznej, 
6) zasada podziału geodezyjnego. 

 
§ 4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące przeznaczenia terenów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej istniejącej i projektowanej; ozna-
czenie na rysunku – MN, 

2) teren komunikacji – droga wewnętrzna; 
oznaczenie na rysunku – KDW. 

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz 
odmiennych warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania, oznaczono dodatkowym symbolem cy-
frowym. 
 
§ 5. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – tereny, dla których przeznaczono, 
w niniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe 
użytkowanie, mogą byń wykorzystywane w spo-
sób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowa-
nia zgodnie z planem. 
 
§ 6. Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej (MN), o którym mowa w §4 
ust.1 pkt 1, ustala się następujące warunki prze-
kształceě oraz zabudowy i zagospodarowania: 

1) tereny – 1MN – tereny istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

a) zakaz realizacji nowych budynków miesz-
kalnych; 

b) zakaz nadbudowy budynków II-
kondygnacyjnych z istniejącym poddaszem 
użytkowym (II kondygnacja); zakaz stoso-
wania stropodachów płaskich w rozbudo-
wie i nadbudowie oraz przy przebudowie 
poddaszy w istniejących budynkach; na-
chylenie połaci 30°÷50°; 

c) prawo realizacji na działce budowlanej jed-
nego budynku gospodarczo – garażowego; 
budynek I kondygnacyjny, dach wysoki, 
bez poddasza użytkowego, przynajmniej 
dwuspadowy o nachyleniu połaci dacho-
wych 15°÷50°; powierzchnia zabudowy nie 
większa niż 100m², z zastrzeżeniem pkt e; 

d) zakaz stosowania pokryń dachowych 
w kolorach pełnych np. zieleě, błękit, fiolet; 

e) wskaźnik zabudowy nie większy niż 40% – 
wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek 
powierzchni całkowitej budynku do po-
wierzchni terenu; powierzchnię całkowitą 
budynku stanowi suma powierzchni 
wszystkich nadziemnych kondygnacji mie-
rzonych po obrysie zewnętrznym budynku; 

f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
nie mniejszy niż 50% – wskaźnik wyznacza 
stosunek powierzchni biologicznie czynnej 
do powierzchni terenu; 

g) zakaz stosowania ogrodzeě pełnych i na 
ciągłej podmurówce, z wyłączeniem osłon 
ĝmietnikowych; 

h) obowiązek zapewnienia dostępu do wy-
znaczonego pasa podziemnej infrastruktury 
technicznej o szer. 2,50m – zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku, dla którego 
ustala się zakaz zabudowy oraz nasadzeě 
trwałej zieleni (drzewa i krzewy); 

2) teren – 2MN – teren projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

a) prawo realizacji jednego wolnostojącego 
budynku jednorodzinnego, na każdej wy-
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odrębnionej działce budowlanej; budynek 
do II kondygnacji (w tym poddasze użytko-
we), poziom parteru do 0,5m i wysokoĝci 
kalenicy do 10,00m powyżej poziomu tere-
nu – wysokoĝń kalenicy mierzona od po-
ziomu terenu przy najniżej położonym 
punkcie obrysu budynku do najwyżej poło-
żonej krawędzi jego dachu; dach syme-
tryczny przynajmniej dwuspadowy 
o nachyleniu połaci 30°÷50° i kierunku 
głównej kalenicy – zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku; 

b) prawo realizacji na działce budowlanej jed-
nego budynku gospodarczo – garażowego; 
budynek I kondygnacyjny, dach wysoki, 
bez poddasza użytkowego, przynajmniej 
dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu 
połaci dachowych (kąt nachylenia 15°÷50°), 
poziom parteru do 0,5m i wysokoĝci kale-
nicy do 8,00m powyżej poziomu terenu, 
powierzchnia zabudowy nie większa niż 
100m², z zastrzeżeniem pkt d; 

c) obowiązek stosowania: 
- niewyróżniającej się kolorystyki elewacji 

zharmonizowanej z otoczeniem oraz pokry-
ciem dachowym, 

- pokryń dachowych w kolorze ceglastym; 
d) wskaźnik zabudowy nie większy niż 40% – 

wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek 
powierzchni całkowitej budynku do po-
wierzchni terenu; powierzchnię całkowitą 
budynku stanowi suma powierzchni 
wszystkich nadziemnych kondygnacji mie-
rzonych po obrysie zewnętrznym budynku; 

e) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
nie mniejszy niż 50% – wskaźnik wyznacza 
stosunek powierzchni biologicznie czynnej 
do powierzchni terenu; 

f) zakaz stosowania ogrodzeě pełnych i na 
ciągłej podmurówce, z wyłączeniem osłon 
ĝmietnikowych; 

g) dostępnoĝń komunikacyjna z drogi we-
wnętrznej KDW, z wyłączeniem działek 
przylegających do drogi gminnej – ul. Gór-
na; 

h) obowiązek zapewnienia dostępu do wy-
znaczonego pasa podziemnej infrastruktury 
technicznej o szer. 2,5m – zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku, dla którego 
ustala się zakaz zabudowy oraz nasadzeě 
trwałej zieleni (drzewa i krzewy). 

 
§ 7. Wyznaczony teren drogi wewnętrznej KDW, 
o którym mowa w §4 ust.1 pkt 2, (wyprowadzony 
z istniejącej drogi gminnej, działki nr ewid. 141/1) 
o minimalnej szerokoĝci 8,0m w liniach rozgrani-
czających, może stanowiń przestrzeě do realizacji 
sieci uzbrojenia terenu. 
 

§ 8. Dla terenu objętego planem zapewnione jest 
powiązanie zewnętrzne z istniejącymi drogami 
gminnymi (ul. Górna i Dolna) oraz drogą powia-
tową (1208P). 

 
§ 9. Na całym obszarze objętym planem ustala się 
następujące wskaźniki służące wyznaczaniu iloĝci 
miejsc dla parkowania samochodów osobowych: 
dla mieszkalnictwa jednorodzinnego – min. 
1 miejsce postojowe w granicach działki / 
1 mieszkanie, 
 
§ 10. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się 
następujące zasady obsługi w zakresie infrastruk-
tury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci 
wodociągowej, podłączonej do systemu 
wodociągowego wsi, 

2) zasilanie w energię elektryczną – 
z istniejącego systemu elektroenergetycz-
nego, 

3) zaopatrzenie w ciepło – ze źródeł ciepła, 
z zastosowaniem paliw : gazowych, płyn-
nych lub stałych charakteryzujących się ni-
skimi wskaźnikami emisji oraz wykorzysta-
niem alternatywnych źródeł energii 
i urządzeě do ich spalania o wysokim stop-
niu sprawnoĝci, 

4) odprowadzenie ĝcieków bytowych – do 
projektowanej sieci kanałów sanitarnych, 

5) odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych – powierzchniowe 
z wykorzystaniem retencji gruntowej ( te-
ren zabudowy w rejonie ul. Dolnej i Górnej 
nie jest objęty systemem usuwania wód 
opadowych i roztopowych), 

6) zagospodarowanie odpadów w sposób se-
lektywny w wyznaczonych miejscach, 
zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami oraz stosownie do przepisów 
odrębnych w tym zakresie, 

7) obsługa telekomunikacyjna – poprzez ist-
niejący, rozbudowywany system łącznoĝci 
telefonicznej. 

2. W związku z ustaleniami ust. 1 nie roz-
strzyga się o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadaě własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania. 
 
§ 11. 1. Tereny, o których mowa w §4 ust.1 pkt1 są 
terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(MN), dla których w rozumieniu przepisów 
o ochronie ĝrodowiska ustalone zostały dopusz-
czalne poziomy hałasu. 

2. Ochronę ĝrodowiska realizuje się poprzez: 
1) techniczne uzbrojenie terenu: zbiorowe za-

opatrzenie w wodę oraz odbiór ĝcieków 
komunalnych, z zachowaniem przepisów 
o ĝrodowisku, 

2) komunalny system odbioru odpadów, 
3) zachowanie zieleni naturalnej, 
4) zakaz lokalizacji instalacji bazowych sieci 

telefonii komórkowej. 
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§ 12. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na obszarze objętym planem, ustala 
się obowiązek uzyskania pozwolenia Wielkopol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na badania archeologiczne, które należy uzyskań 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
§ 13. Ustala się stawkę procentową służącą nali-
czeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym w wysokoĝci 30 %. 
 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Szydłowo. 
 
§ 15. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczący  

Rady Gminy  
(-) Mirosław Pierko 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VII/56/11 
Rady Gminy Szydłowo 

z dnia 22 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/56/11 
Rady Gminy Szydłowo 

z dnia 22 czerwca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOĜCI MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAĚ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZYDŁOWO 

 
Obszar objęty miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego na obszarze wsi Stara 
Łubianka obejmuje tereny przeznaczone pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Teren 
znajduje się w obszarze wskazanym w studium 
pod zabudowę w granicach zlewni grawitacyjnej. 
Ustalenia niniejszego planu zachowują kierunek 
rozwoju wsi Stara Łubianka zgodny ze zmianą 

Studium uwarunkowaě i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Szydłowo.  
Wobec powyższego Rada Gminy Szydłowo 

stwierdza zgodnoĝń przedmiotowego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowaě 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Szydłowo.  

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 253 – 24194 – Poz. 3986,3987 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/56/11 
Rady Gminy Szydłowo 

z dnia 22 czerwca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

Rada Gminy Szydłowo stwierdza, że podczas dysku-
sji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu oraz w terminie okreĝlonym usta-
wą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, nie wniesiono żadnych uwag do projektu pla-
nu. Wobec powyższego, rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu jest bezprzed-
miotowe.  

3 986

 
3987 

3 98 7 

UCHWAŁA NR VII/57/11 RADY GMINY SZYDŁOWO 

 z dnia 22 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, obręb Dolaszewo dla 

działki o nr geodezyjnym 410. 

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

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego na obszarze wsi Dolaszewo 
gmina Szydłowo, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar ograniczony drogą 
wojewódzką Nr 179, terenami zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej (działki o nr ewid. 409, 
411/1, 411/5) oraz drogami wewnętrznymi (działki 
o nr ewid. 404, 411/6). 

3. Granice obszaru objętego planem ozna-
czono graficznie na rysunku planu w skali 1:500, 
zwanym dalej rysunkiem. 

4. Integralnymi częĝciami uchwały są: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1:500, sta-

nowiący załącznik nr 1 do uchwały; 
2) stwierdzenie zgodnoĝci miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Do-
laszewo dla działki nr 410 z ustaleniami 

studium uwarunkowaě i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Szy-
dłowo, stanowiące załącznik nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo dla 
działki nr 410, stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: 

1) tereny i obiekty podlegające ochronie wy-
magające ustalenia granic i sposobów za-
gospodarowania, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym tereny górni-
cze, a także zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych; 

2) obszary wymagające scalenia i podziału 
nieruchomoĝci; 

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumie-
niu art.2 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. u. Nr 80 poz. 717). 

2. Na obszarze objętym planem nie ustala 
się: 

1) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeě w ich użytko-
waniu, w tym zakazów zabudowy; 

2) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów. 

 
§ 3. 1. Obowiązują następujące oznaczenia graficz-
ne okreĝlone na rysunku: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania zgodne z ewidencją gruntów; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-


