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UCHWAŁA Nr VI/34/11 

 RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci wsi Chabsko 
 

Na podstawie 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, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) oraz 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  
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230  
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 
uchwala siC, co nastCpuje:  

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mogilno uchwalonego uchwał> 
Nr XXXVI/349/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia  
2 wrzeWnia 2009 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla czCWci wsi 
Chabsko, w granicach okreWlonych na zał>czniku nr 1 
do uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem.  

2.  Integralne czCWci uchwały stanowi>: 
1) zał>cznik nr 1 stanowi>cy rysunek planu w skali 

1:1000; 
2) zał>cznik nr 2 zawieraj>cy rozstrzygniCcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
3) zał>cznik nr 3 zawieraj>cy rozstrzygniCcie  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 
 
§ 2.1.  Uchwała niniejsza przez swoje ustalenia 

ustanawia na terenach objCtych planem przepisy prawa 
miejscowego dotycz>ce przeznaczenia i sposobu 
zagospodarowania poszczególnych terenów, okreWlaj>c 
jednoczeWnie konieczne dla osi>gniCcia zamierzonych 
celów nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia.  

2.  Oprócz ustaleM niniejszej uchwały na obszarze 
objCtym planem maj> zastosowanie przepisy odrCbne 
wraz z aktami wykonawczymi.  

3.  Ustalenia niniejszej uchwały nie mog> być 
stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleM 
rysunku stanowi>cego zał>cznik nr 1 do uchwały.  

4.  Ustalenia niniejszej uchwały zapisane s>  
w układzie:  
1) ustaleM ogólnych obowi>zuj>cych dla wszystkich 

terenów objCtych planem;  
2)  ustaleM szczegółowych obowi>zuj>cych dla 

poszczególnych terenów, a wynikaj>cych ze 
specyfiki tych terenów.  
5.  PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

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

 
§ 3.  W granicach obszaru objCtego planem 

wyznaczono tereny rócni>ce siC przeznaczeniem  
i zasadami zagospodarowania, oznaczaj>c je symbolem, 
w którym litery oznaczaj> przeznaczenie 
poszczególnych terenów, według oznaczeM rysunku 
planu, a cyfry numer porz>dkowy. 

 
§ 4.  Do obowi>zuj>cych ustaleM planu nalec> 

nastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu: 
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
3) linie podziału terenów o takim samym 

przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania; 
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) granica strefy „W” ochrony archeologicznej; 
6) symbole identyfikacji terenów; 
7) istniej>ca lina napowietrzna SN wraz ze stref> 

ograniczonego ucytkowania; 
8) linie wymiarowe w metrach. 
 

Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne 

 
§ 5.  Ustalenia ogólne obowi>zuj> dla wszystkich 

terenów w granicach obszaru objCtego planem, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej. 

 
§ 6.1.  Przeznaczenie terenów oraz linie 

rozgraniczaj>ce tereny o rocnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania:  
1)  MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
2)  MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej;  
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3)  R - teren rolniczy;  
4)  ZP - teren zieleni urz>dzonej;  
5)  ZP/US - teren zieleni urz>dzonej i rekreacji;  
6)  US/ZP - teren sportu i rekreacji z zieleni> 

urz>dzon>;  
7)  KD-L - teren drogi publicznej - klasy lokalnej;  
8)  KD-D - tereny dróg publicznych - klasy dojazdowej;  
9)  KDW – tereny dróg wewnCtrznych;  

 10)  KDWx - tereny komunikacji wewnCtrznej - ci>gi 
piesze.  
2.  Granice terenów wyznaczaj> linie 

rozgraniczaj>ce tereny o rocnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania okreWlone na 
rysunku planu. 

 
§ 7.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) wymagane zachowanie nieprzekraczalnych linii 

zabudowy okreWlonych na rysunku planu, dla nowo 
realizowanej zabudowy; 

2) budynki, ich usytuowanie i sposób 
zagospodarowania terenu powinny spełniać wymogi 
okreWlone w przepisach odrCbnych a zwłaszcza  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

3) przy zagospodarowaniu terenu obowi>zuje 
uwzglCdnienie istniej>cych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej poprzez zachowanie 
obowi>zuj>cych odległoWci przy lokalizacji 
obiektów budowlanych i wyznaczenie  
w porozumieniu z gestorami sieci pasów 
eksploatacyjnych; obowi>zuje zapewnienie dostCpu 
gestorowi do istniej>cych sieci lub urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, w celach zwi>zanych  
z ich obsług> w tym: konserwacj>, przebudow> lub 
likwidacj>, a takce w sytuacjach awarii, na zasadach 
okreWlonych przepisami odrCbnymi; 

4) realizowana w ramach działki budowlanej lub terenu 
zabudowa powinna tworzyć harmonijn> całoWć,  
a architektura lokalizowanych obiektów powinna 
charakteryzować siC szczególn> dbałoWci> o estetykC 
i wygl>d; 

5) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 
ogrodzeM z prefabrykowanych elementów 
betonowych; zaleca siC cywopłoty; 

6) obowi>zuje zakaz lokalizowania elektrowni 
wiatrowych. 
 
§ 8.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) projektowana zabudowa powinna spełniać 

wymagania okreWlone w przepisach odrCbnych,  
w tym techniczno-budowlanych dotycz>cych 
bezpieczeMstwa konstrukcji, bezpieczeMstwa 
pocarowego, bezpieczeMstwa ucytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych  
i zdrowotnych oraz ochrony Wrodowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami, oszczCdnoWci energii  
i odpowiedniej izolacyjnoWci cieplnej przegród; 

2) wymagane zagospodarowanie terenu prowadz>ce do 
utrzymania i ochrony wartoWci przyrodniczych  
i rócnorodnoWci form krajobrazowych, w tym 

zachowanie istniej>cych drzew i krzewów; usuwanie 
drzew i krzewów nast>pić moce jedynie przy 
zachowaniu przepisów odrCbnych w tym zakresie; 

3) wskazana ochrona naturalnego ukształtowania 
terenu; 

4) przy nasadzeniach zieleni ozdobnej d>cyć do 
korzystania z gatunków flory rodzimej; 

5) nawierzchnie dróg, parkingów i placów 
gospodarczych nalecy realizować w technologii 
uniemocliwiaj>cej infiltracjC zwi>zków 
ropopochodnych do gruntu; 

6) uci>cliwoWci wynikaj>ce z prowadzonej działalnoWci 
usługowej nie mog> przekraczać granic 
nieruchomoWci, do której prowadz>cy działalnoWć 
posiada tytuł prawny; 

7) prowadzona działalnoWć usługowa nie moce 
doprowadzić do przekroczenia standardów jakoWci 
Wrodowiska okreWlonych w obowi>zuj>cych 
przepisach i stanowić zagrocenia dla funkcji 
mieszkaniowej; 

8) obowi>zuje zakaz prowadzenia działalnoWci, której 
uci>cliwoWć zostanie wykazana w postCpowaniu  
w sprawie oceny oddziaływania na Wrodowisko 
 
§ 9.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) w czCWci obszaru, okreWlonej na rysunku planu, 

połoconej w strefie „W” ochrony archeologicznej 
wszelka działalnoWć inwestycyjna musi być 
poprzedzona badaniami archeologicznymi na koszt 
inwestora. Zakres prac archeologicznych okreWlony 
zostanie przy uzgodnieniu projektu budowlanego  
i uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

2) dla całego obszaru objCtego planem w przypadku 
odkrycia w trakcie prac ziemnych znalezisk, co do 
których istnieje przypuszczenie, ic s> zabytkami, 
nalecy wstrzymać prace i zabezpieczyć znaleziska  
i miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić  
o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  
a jeWli to nie mocliwe Burmistrza Mogilna. 
 
§ 10. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznej: 
1) w terenach przestrzeni publicznej dopuszcza siC 

sytuowanie tablic informacyjnych i reklam na 
warunkach zarz>dcy terenu; 

2) wymagana szczególna dbałoWć o jakoWć estetyczn> 
elementów wyposacenia przestrzeni publicznych. 
 
§ 11. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów - według ustaleM 
szczegółowych. 

 
§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów: - w granicach planu 
nie wystCpuj>. 

 
§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: 
1) nie ustala siC nieruchomoWci wymagaj>cych scaleM; 
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2) podział obszaru objCtego planem na tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania zgodnie z obowi>zuj>cymi 
liniami rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania okreWlonymi na rysunku planu; 

3) podział terenu o takim samym przeznaczeniu lub 
zasadach zagospodarowania na działki budowlane 
wył>cznie przy zachowaniu obowi>zuj>cych linii 
podziału terenów o takim samym przeznaczeniu lub 
zasadach zagospodarowania, ustaleM planu  
i przepisów odrCbnych; zaleca siC wyznaczanie 
działek według propozycji okreWlonej na rysunku 
planu; 

4) dopuszcza siC wydzielanie niezbCdnych działek 
gruntu pod urz>dzenia infrastruktury technicznej na 
całym obszarze objCtym planem; 

5) dopuszcza siC podziały geodezyjne słuc>ce 
potrzebom dokonania uregulowaM własnoWciowych, 
o ile nie s> sprzeczne z ustaleniami planu; 

6) dopuszcza siC ł>czenie s>siednich działek 
budowlanych w terenach o tym samym 
przeznaczeniu, pod warunkiem realizacji jednej 
inwestycji, zgodnie z funkcj> terenu, przy 
zachowaniu wyznaczonych linii zabudowy; 

7) ustala siC minimaln> powierzchniC nowo 
wydzielanych działek w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej - 800 m2; 

8) ustala siC minimaln> powierzchniC nowo 
wydzielanych działek w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 1000 m2; 

9) ustala siC minimaln> szerokoWć frontu nowo 
wydzielanych działek w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej - 23 m; dopuszcza siC odstCpstwo  
w przypadku działek narocnych; 

 10) ustala siC minimaln> szerokoWć frontu nowo 
wydzielanych działek w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - 25 m; 

 11) kacda z nowo wydzielanych działek budowlanych  
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  
i w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  
z dopuszczeniem usług musi posiadać bezpoWredni 
dostCp do drogi; 

 12) podziały wtórne działek w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza siC 
jedynie w przypadku zachowania funkcji terenu oraz 
przy spełnieniu warunków wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych i ustaleM planu. 
 
§ 14. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: - nie ustala siC. 

 
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
1) obsługa komunikacyjna obszaru objCtego planem:  

z istniej>cych i projektowanych dróg publicznych 
oznaczonych symbolami KD-L, KD-D, 
projektowanych dróg wewnCtrznych oznaczonych 
symbolem KDW oraz projektowanych ci>gów 
pieszych oznaczonych symbolami KDWx; 

2) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, ewentualnej lokalizacji Wciecek 
rowerowych; 

3) w liniach rozgraniczaj>cych terenów komunikacji 
dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych i nie 
zwi>zanych z podstawow> funkcj> drogi oraz 
przebudowC istniej>cych, a takce sytuowanie tablic 
informacyjnych i reklam na warunkach zarz>dcy 
terenu; 

4) obowi>zuje klasyfikacja oraz szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg okreWlona w ustaleniach 
szczegółowych i na rysunku planu; 

5) szczegółowe rozwi>zania geometrii dróg  
i skrzycowaM nalecy opracować w projektach 
budowanych inwestycji. 
 
§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
1) na terenach o rócnym przeznaczeniu dopuszcza siC 

mocliwoWć lokalizacji sieci i urz>dzeM uzbrojenia 
technicznego, a w stosunku do istniej>cych ich 
przebudowC, na warunkach gestorów, po 
uregulowaniu zasad zwi>zanych z prawem 
własnoWci zgodnie z przepisami odrCbnymi; 

2) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodC: 
a) zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci 

wodoci>gowej, na warunkach gestora sieci, 
b) projektowan> sieć rozdzielcz> lokalizować  

w terenach komunikacji, 
c) sieć wodoci>gow> rozdzielcz> projektować  

z zachowaniem układów pierWcieniowych, 
d) zapewnić mocliwoWć poboru wody dla celów 

przeciwpocarowych; 
3) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

a) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez budowC 
nowych układów sieciowych i przepompowni 
Wcieków umocliwiaj>cych transport Wcieków 
sanitarnych do oczyszczalni Wcieków  
w Mogilnie, na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci, 

b) kanalizacjC sanitarn> projektować w terenach 
komunikacji, w uzasadnionych jednak 
przypadkach poza nimi, po uregulowaniu zasad 
zwi>zanych z prawem własnoWci zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

c) Wcieki odprowadzane do kanalizacji musz> 
spełniać warunki obowi>zuj>cych w tym 
zakresie przepisów, 

d) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siC tymczasowo odprowadzanie 
Wcieków do przydomowych oczyszczalni 
Wcieków usytuowanych na działkach, 

e) po wybudowaniu i oddaniu do ucytku 
odpowiedniego kanału sanitarnego, 
przepompowni Wcieków dla wsi Chabsko  
i kolektora tłocznego w kierunku oczyszczalni 
Wcieków, wymaga siC zrealizowania przył>czy  
w ci>gu jednego roku i likwidacjC 
przydomowych oczyszczalni Wcieków; 
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4) zasady obsługi w zakresie kanalizacji deszczowej: 

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  
z terenów dróg o nawierzchni utwardzonej do 
sieci kanalizacji deszczowej na warunkach 
gestora sieci; do czasu realizacji kanalizacji 
deszczowej dopuszcza siC odprowadzanie wód 
do gruntu zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

b) odprowadzenie wód opadowych z dachów do 
gruntu z mocliwoWci> retencji w granicach 
działki lub wykorzystania do innych celów 
ucytkowych lub do kanalizacji deszczowej po jej 
realizacji, na warunkach gestora sieci, 

c) zabrania siC odprowadzania wód opadowych  
z powierzchni zanieczyszczonych do gruntu lub 
cieków wodnych, bez podczyszczenia zgodnie  
z przepisami odrCbnymi; 

5) zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami: 
a) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, 

przenoWnych pojemnikach w iloWci dostosowanej 
do potrzeb i umocliwiaj>cej selekcjC odpadów, 
zlokalizowanych na kacdej działce budowlanej,  
z zachowaniem estetyki i izolacji oraz 
zapewnieniem odpowiedniego dostCpu dla ich 
wywozu; wywóz odpadów przez słucby 
posiadaj>ce stosown> koncesjC, na miejsce 
wskazane przez Urz>d Miejski w Mogilnie, 

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi w tym zakresie przepisami; 

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln> - zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem 
aródeł ciepła pozwalaj>cych na zachowanie 
normatywnych wartoWci emisji spalin do atmosfery; 
wskazane stosowanie urz>dzeM zasilanych paliwami 
ekologicznymi i z odnawialnych aródeł energii; 

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>: 
a) zasilanie z linii kablowych niskiego napiCcia 

wyprowadzonych z istniej>cej poza terenem 
opracowania stacji transformatorowej  
„Chabsko 1”, oraz z projektowanej stacji 
transformatorowej słupowej; lokalizacja 
projektowanej stacji w liniach rozgraniczaj>cych 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KD-D, 
wskazana lokalizacja w Wrodkowym odcinku 
drogi, 

b) dla zasilania stacji nalecy wybudować odcinek 
kablowej linii Wredniego napiCcia (SN) poprzez 
odgałCzienie z linii napowietrznej przebiegaj>cej 
przez obszar opracowania w kierunku stacji 
transformatorowej „Chabsko 1”, 

c) w przypadku zwiCkszonego zapotrzebowania 
mocy, przekraczaj>cego mocliwoWci istniej>cej  
i projektowanej infrastruktury 
elektroenergetycznej, dopuszcza siC mocliwoWć 
posadowienia dodatkowych stacji 
transformatorowych( w tym abonenckich na 
warunkach gestora sieci; 

d) z istniej>cej i projektowanej stacji 
transformatorowej nalecy wyprowadzić 
wył>cznie linie kablowe niskiego napiCcia, 
układane pod powierzchni> ziemi w istniej>cych 
i projektowanych terenach komunikacji 

publicznej; dopuszcza siC realizacjC uzbrojenia 
elektroenergetycznego w terenach komunikacji 
wewnCtrznej pod warunkiem wyprzedzaj>cego 
uregulowania spraw formalno-prawnych dla 
ułocenia i eksploatacji sieci na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych, 

e) zakłada siC utrzymanie przebiegu napowietrznej 
linii Wredniego napiCcia, przebiegaj>cej we 
wschodniej czCWci terenu; ewentualna jej 
przebudowa lub skablowanie moce być 
wykonane na warunkach gestora sieci, 

f) od istniej>cej linii napowietrznej SN obowi>zuje 
zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy  
w odległoWci 5 m od osi linii w obie strony;  
w przypadku jej przebudowy lub skablowania, 
ograniczenia odległoWci zabudowy wraz ze strefa 
ograniczonego ucytkowania, okreWlon> na 
rysunku planu, stan> siC nieaktualne  
i obowi>zywać bCd> odległoWci zgodnie  
z przepisami odrCbnymi w tym zakresie; 

8) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

kanalizacjC teletechniczn> na warunkach 
wybranego gestora sieci, 

b) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
telefonicznych; 

 
§ 17. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenu: 
1) obowi>zuje zakazać realizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych z wył>czeniem obiektów 
zwi>zanych z organizacj> placu budowy, 

2) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenów na dotychczas obowi>zuj>cych 
zasadach. 
 
§ 18. Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych – 0%, 
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

niepublicznych – 30%. 
 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 1ZP:  
1.  Przeznaczenie terenu – teren zieleni urz>dzonej.  
2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 

1) uporz>dkowanie istniej>cej zieleni z mocliwoWci> 
nowych nasadzeM; 

2) zakaz lokalizowania budynków; 
3) zakaz lokalizowania noWników reklam; 
4) dopuszcza siC obiekty małej architektury, Wciecki  

o nawierzchni naturalnej i niewielkie zadaszenia  
o powierzchni zabudowy do 25 m2 i wysokoWci 
maksymalnej do 3 m, wymóg stosowania 
jednolitego materiału pokrycia dachów 
realizowanych obiektów, w kolorze br>zu lub 
czerwieni; 
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5) realizowane obiekty nie powinny powodować 

zakłóceM w krajobrazie, a ich forma powinna 
charakteryzować siC szczególn> dbałoWci> o estetykC 
i wygl>d; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w tym 
obiektami małej architektury do 5% powierzchni 
terenu; 

7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej 
nic 95% powierzchni terenu; 

8) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 3KD-D poprzez drogC 
wewnCtrzn> - ci>g pieszo-jezdny oznaczony 
symbolem 8KDW i ustanowienie słucebnoWci 
drogowej na terenie oznaczonym symbolem 
2ZP/US. 
 
§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 2ZP/US:  
1.  Przeznaczenie terenu – teren zieleni urz>dzonej  

i rekreacji.  
2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 

1) uporz>dkowanie istniej>cej zieleni z mocliwoWci> 
nowych nasadzeM; 

2) zakaz podziału terenu; 
3) zakaz grodzenia uniemocliwiaj>cego swobodne 

przejWcie w pasie nie mniejszym nic 1,5 m od linii 
brzegowej jeziora; 

4) zakaz lokalizowania budynków; 
5) zakaz lokalizowania noWników reklam; 
6) dopuszcza siC obiekty małej architektury, niewielkie 

zadaszenia o powierzchni zabudowy do 25 m2  
i wysokoWci maksymalnej do 3 m; wymóg 
stosowania jednolitego materiału pokrycia dachów 
realizowanych obiektów w kolorze br>zu lub 
czerwieni; 

7) zakaz lokalizacji zadaszeM w odległoWci mniejszej 
nic 5 m od linii brzegowej jeziora; 

8) dopuszcza siC obiekty i urz>dzenia zwi>zane  
z rekreacj>, w tym pomost dla cumowania kajaków, 
placa, Wciecki o nawierzchni naturalnej, urz>dzenia 
sportowe; 

9) realizowane obiekty nie powinny powodować 
zakłóceM w krajobrazie, a ich forma powinna 
charakteryzować siC szczególn> dbałoWci> o estetykC 
i wygl>d; 

 10) maksymalna powierzchnia zabudowy w tym 
obiektami małej architektury do 5% powierzchni 
terenu; 

 11) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej 
nic 90% powierzchni terenu; 

 12) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 3KD-D poprzez drogC 
wewnCtrzn> - ci>g pieszo-jezdny oznaczony 
symbolem 8KDW. 
 
§ 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 3MN, 4MN, 5 MN, 6MN, 8MN,, 12MN, 
13MN i 14MN:  

1.  Przeznaczenie terenów – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 
 

2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 
1) w granicach terenów oznaczonych symbolami 4MN 

i 6MN obowi>zuje strefa „W” ochrony 
archeologicznej, okreWlona na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
budowlanej – 30% jej powierzchni całkowitej; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
– 50% jej powierzchni całkowitej; 

4) mocliwoWć lokalizacji wył>cznie jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, w granicach jednej 
działki budowlanej; 

5) budynki mieszkalne do dwóch kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze ucytkowe, wysokoWć 
maksymalna do 9,5 m; 

6) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu od 20º do 
50º, kryty dachówk> lub materiałem dachówko 
podobnym w kolorze br>zu lub czerwieni  
w odcieniach zbliconych do naturalnego koloru 
dachówki ceramicznej; 

7) dopuszcza siC lokalizacjC w granicach jednej działki 
jednego budynku garacowego lub gospodarczego 
lub gospodarczo-garacowego - do wyboru,  
o wysokoWci maksymalnej do 6 m i geometrii dachu 
oraz pokryciu nawi>zuj>cym do budynku 
mieszkalnego; 

8) w ramach jednej działki budowlanej obowi>zuje 
jednakowy kolor pokrycia dachów realizowanych 
budynków; 

9) szerokoWci elewacji frontowych budynków – nie 
ustala siC; 

 10) dopuszcza siC podpiwniczenie budynków; 
 11) odległoWć budynków od granicy działki zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami; 
 12) w terenie oznaczonym symbolem 8MN z uwagi na 

przebieg linii SN przy lokalizacji budynków 
zachować ustalenia § 16 pkt 7 lit. f; 

 13) dopuszcza siC na poszczególnych działkach 
budowlanych obiekty małej architektury, ogrody 
zimowe, zadaszenia, lokalizacjC oczek wodnych  
i basenów o powierzchni do 40 m2; 

 14) zakaz lokalizowania garacy blaszanych; 
 15) zakaz lokalizowania noWników reklam; 
 16) wymagane zapewnienie miejsc postojowych  

w granicach poszczególnych działek budowlanych 
według wskaanika: nie mniej nic 2 miejsca postoju 
lub 1 miejsce i garac; 

 17) obsługa komunikacyjna bezpoWrednio z dróg 
publicznych i z drogi wewnCtrznej projektowanymi 
zjazdami na warunkach zarz>dcy drogi. 
 
§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 7R:  
1.  Przeznaczenie terenu – teren rolny.  
2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 

1) obowi>zuje dotychczasowe rolnicze ucytkowanie 
terenu; 

2) obowi>zuje strefa „W” ochrony archeologicznej  
w granicach okreWlonych na rysunku planu. 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 201 – 11527 – Poz. 1870 
 

§ 23. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolem 9MN/U i 11MN/U:  

1.  Przeznaczenie terenów – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej z zakresu handlu, gastronomii  
i hotelarstwa.  

2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

budowlanej – 50% jej powierzchni całkowitej; 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

– 30% jej powierzchni całkowitej; 
3) mocliwoWć lokalizacji jednego budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku 
usługowego, w granicach jednej działki budowlanej; 

4) mocliwoWć wydzielenia funkcji usługowej  
w budynkach mieszkalnych tak, by strefa 
uci>cliwoWci usług nie wpływała na funkcjC 
mieszkaniow>, a powierzchnia funkcji usługowej  
w budynku mieszkalnym nie przekraczała 50%; 

5) budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze ucytkowe, wysokoWć maksymalna do  
9,5 m; 

6) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu od 15º do 
50º, kryte dachówk> lub materiałem dachówko 
podobnym w kolorze br>zu lub czerwieni  
w odcieniach zbliconych do naturalnego koloru 
dachówki ceramicznej; 

7) dopuszcza siC lokalizacjC w granicach jednej działki 
jednego budynku garacowego lub gospodarczego 
lub gospodarczo-garacowego - do wyboru,  
o wysokoWci maksymalnej do 6 m i geometrii dachu 
oraz pokryciu nawi>zuj>cym do budynku 
mieszkalnego lub usługowego; 

8) w ramach jednej działki budowlanej jednakowy 
kolor pokrycia dachów realizowanych budynków; 

9) szerokoWci elewacji frontowych budynków – nie 
ustala siC; 

 10) dopuszcza siC podpiwniczenie budynków; 
 11) odległoWć budynków od granicy działki zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami; 
 12) w terenie oznaczonym symbolem 9MN/U z uwagi 

na przebieg linii SN przy lokalizacji budynków 
zachować ustalenia § 16 pkt 7 lit. f; 

 13) mocliwoWć lokalizacji na poszczególnych działkach 
budowlanych obiektów małej architektury, ogrodów 
zimowych, zadaszeM, lokalizacji oczek wodnych  
i basenów o powierzchni do 40 m2; 

 14) zakaz lokalizowania garacy blaszanych; 
 15) dopuszcza siC lokalizacjC noWników reklam i tablic 

informacyjnych; 
 16) wymagane zapewnienie miejsc postojowych  

w granicach poszczególnych działek według 
wskaanika: nie mniej nic 2 miejsca postoju lub  
1 miejsce i garac- dla budynku mieszkalnego  
i minimum 1 miejsce na kacde rozpoczCte 30 m2 
powierzchni ucytkowej usług; 

 17) obsługa komunikacyjna bezpoWrednio z przyległych 
dróg projektowanymi zjazdami na warunkach 
zarz>dcy drogi. 
 
 

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 10US/ZP:  

1.  Przeznaczenie terenu – teren sportu i rekreacji  
z zieleni> urz>dzon> - łowisko.  

2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 
1) uporz>dkowanie istniej>cej zieleni z mocliwoWci> 

nowych nasadzeM; 
2) zakaz podziału terenu; 
3) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej 

nic 80% powierzchni terenu; 
4) dopuszcza siC lokalizacjC stawów rybnych o ł>cznej 

powierzchni do 1000 m2, wymagane uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego; 

5) lokalizacja jednego budynku administracyjno-
socjalno-gospodarczego na potrzeby zwi>zane  
z obsług> terenu: 
a) budynek o lekkiej konstrukcji, nie poł>czony 

trwale z gruntem, 
b) powierzchnia zabudowy budynku do 40 m2, 
c) wysokoWć maksymalna do 6 m, 
d) dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu od 15º 

do 45º, w kolorze pokrycia zbliconym do 
naturalnego koloru dachówki ceramicznej lub 
br>zu; 

6) dopuszcza siC niewielkie zadaszenia lub wiaty  
o powierzchni zabudowy pojedynczego obiektu do 
25 m2, o wysokoWci maksymalnej do 3 m oraz 
obiekty małej architektury, pomosty, słupy 
oWwietleniowe i inne obiekty zwi>zane  
z prawidłowym zagospodarowaniem terenu zgodnie 
z jego funkcj>, a w tym lokalizacjC noWników reklam 
i tablic informacyjnych zwi>zanych z prowadzon> 
działalnoWci>; 

7) wymóg stosowania pokrycia dachów realizowanych 
obiektów w kolorze br>zu lub czerwieni – 
jednakowy dla wszystkich realizowanych obiektów; 

8) zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu 
w iloWci nie mniejszej nic 6 miejsc; 

9) wymagane utwardzenie miejsc postojowych; 
 10) obsługa komunikacyjna projektowanym zjazdem  

z drogi publicznej zlokalizowanej poza obszarem 
opracowania planu, na warunkach zarz>dcy drogi. 
 
§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 1KD-L:  
1.  Przeznaczenie terenu – teren drogi publicznej – 

klasy lokalnej.  
2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie mniej nic 
12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szerokoWć jezdni zgodnie z obowi>zuj>cymi 
normami; 

3) chodniki w miarC potrzeb; 
4) typ skrzycowaM – zwykłe; 
5) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy 

drogi; 
6) dopuszcza siC realizacjC ogólnodostCpnych miejsc 

postojowych; 
7) dopuszcza siC wprowadzenie zieleni na warunkach 

zarz>dcy drogi. 
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§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 2KD-D:  

1.  Przeznaczenie terenu – teren drogi publicznej – 
klasy dojazdowej.  

2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie mniej nic 

12 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) szerokoWć jezdni zgodnie z obowi>zuj>cymi 

normami; 
3) chodniki w miarC potrzeb; 
4) typ skrzycowaM – zwykłe; 
5) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy 

drogi; 
6) dopuszcza siC realizacjC ogólnodostCpnych miejsc 

postojowych; 
7) zachowanie obiektu małej architektury - kultu 

religijnego, z mocliwoWci> jego przebudowy; 
8) utrzymanie w miarC mocliwoWci istniej>cej zieleni  

i mocliwoWć wprowadzenia nowej na warunkach 
zarz>dcy drogi. 
 
§ 27. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 3KD-D i 4 KD-D:  
1.  Przeznaczenie terenów – tereny dróg 

publicznych –klasy dojazdowej.  
2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie mniej nic 
10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szerokoWć jezdni zgodnie z obowi>zuj>cymi 
normami; 

3) chodniki w miarC potrzeb; 
4) mocliwoWć realizacji dróg w układzie 

jednoprzestrzennym; 
5) typ skrzycowaM –zwykłe; 
6) dopuszcza siC realizacjC ogólnodostCpnych miejsc 

postojowych; 
7) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy 

drogi; 
8) w liniach rozgraniczaj>cych drogi oznaczonej 

symbolem 3KD-D obowi>zuje zgodnie z rysunkiem 
planu strefa „W” ochrony archeologicznej; 

9) mocliwoWć wprowadzenia zieleni na warunkach 
zarz>dcy drogi. 
 
§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 5KDW:  
1.  Przeznaczenie terenu – teren drogi wewnCtrznej.  
2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych nie mniej nic 
6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) droga w układzie jednoprzestrzennym; 
3) typ skrzycowaM – zwykłe; 
4) mocliwoWć wprowadzenia zieleni na warunkach 

zarz>dcy drogi; 
5) dopuszcza siC realizacjC miejsc postojowych 

słuc>cych obsłudze przyległych nieruchomoWci; 
6) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy 

drogi. 
 

§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolami 8KDW:  

1.  Przeznaczenie terenu – teren drogi wewnCtrznej - 
ci>g pieszo-jezdny.  

2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 
1) ci>g pieszo-jezdny o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 5 m zgodnie z rysunkiem planu; 
2) realizacja ci>gu pieszo-jezdnego w układzie 

jednoprzestrzennym; 
3) lokalizacja zjazdu z terenu 2ZP/US na warunkach 

zarz>dcy terenu. 
 
§ 30. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 6KDWx i 7KDWx:  
1.  Przeznaczenie terenu – tereny komunikacji 

wewnCtrznej - ci>gi piesze.  
2.  Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe: 

1) ci>gi piesze o szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) realizacja ci>gów pieszych w układzie 
jednoprzestrzennym; 

3) dopuszcza siC wprowadzenie zieleni. 
 

Rozdział 4. 
Przepisy koMcowe 

 
§ 31. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Mogilna. 
 
§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej UrzCdu Miejskiego  
w Mogilnie. 

 
§ 33. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>ca Rady 

Teresa Kujawa 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VI/34/11 

Rady Miejskiej w Mogilnie 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 
LISTA  

NIEUWZżLBDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO DLA CZBVCI WSI CHABSKO 

 
Na podstawie art. 17 pkt. 14 oraz z art. 20 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) przedkłada siC Radzie Miejskiej w Mogilnie listC 
nieuwzglCdnionych uwag umieszczonych w ponicszym wykazie:  

 

 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VI/34/11 

Rady Miejskiej w Mogilnie 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE  

O SPOSOBIE REALIAZCJI, ZAPISANYCH  
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 
NALEb= DO ZADAL WŁASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICZNYCH 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. 
zm.) Rada Miejska w Mogilnie rozstrzyga, co nastCpuje:  
1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

zapisane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla czCWci wsi Chabsko, 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.), stanowi> zadania własne 
gminy:  
•  sieci i urz>dzenia wodno – kanalizacyjne,  
•  droga publiczna oznaczona symbolem 1 KD-L – 

teren drogi publicznej klasy lokalnej,  
•  droga publiczna oznaczona symbolem 2 KD-D – 

teren drogi publicznej klasy dojazdowej,  
•  droga publiczna oznaczona symbolem 3 KD-D – 

teren drogi publicznej klasy dojazdowej,  

•  droga publiczna oznaczona symbolem 4 KD-D – 
teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 

2) Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy:  
•  realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami w tym zakresie. 
Sposób realizacji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania 
rozwi>zaM techniczno-technologicznych 
gwarantuj>cych wysok> jakoWć wykonania 
inwestycji. Dopuszcza siC etapow> realizacjC 
inwestycji. 

3) Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w planie podlega przepisom ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póan. zm.), a zasada 
ich finansowania:  
•  realizacja inwestycji finansowana bCdzie ze 

Wrodków budcetu gminy, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami oraz funduszy Unii Europejskiej 
zgodnie z obowi>zuj>cymi w tym zakresie 
przepisami. 
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