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UCHWAŁA Nr VI/44/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY 
 z dnia 25 lutego 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> i usługi działki nr 1300 przy ulicy Piotra w Mroczy. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy w zwi>zku 
z art. 3 ust. 1, art. 15, art. 17 i art. 29 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. 
Dz.U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) stwierdzaj>c 
zgodnoWć z ustaleniami „Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Mrocza”, uchwalonego uchwał> 
Nr XIX/174/2000 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 
10 listopada 2000 r., zmienionego uchwał> 
nr XXVII/20/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 
25 lutego 2005 r. uchwala siC co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> i usługi działki nr 1300 przy ulicy Piotra 
w Mroczy, w granicach okreWlonych na zał>czniku Nr 1 
do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwany dalej planem. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 2. Plan obejmuje teren połocony po północno-
wschodniej stronie ulicy Piotra w północnej czCWci 
miasta Mrocza. 

 
§ 3. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług, oznaczone na rysunku planu literami MN,U; 

2) tereny przejWć pieszych publicznych, oznaczone na 
rysunku planu literami KDX; 

3) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na 
rysunku planu literami KDD; 

4) teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony na 
rysunku planu literami KDZ. 

§ 4.1. Integraln> czCWci> planu jest rysunek planu, 
stanowi>cy zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi zał>cznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

3. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania stanowi zał>cznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

4. Do obowi>zuj>cych ustaleM planu nalec> 
nastCpuj>ce oznaczenia graficzne: 
1) granica obszaru objCtego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania - WciWle 
okreWlone, 

3) linie podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 
sposobie ucytkowania - WciWle okreWlone, 

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) projektowane k>ty proste, 
6) linie wymiarowe. 

 
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia planu 
okreWlone w Rozdziale 2 uchwałyś 

2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miejskiej; 

3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu miejscowego na mapie sytuacyjno-
wysokoWciowej w skali 1:1000, stanowi>cy 
zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwałyś 

4) liniach rozgraniczaj>cych - nalecy przez to rozumieć 
linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania; 

5) terenie - nalecy przez to rozumieć teren wyznaczony 
na rysunku planu miejscowego liniami 
rozgraniczaj>cymi, oznaczony symbolem 
składaj>cym siC z liczby wskazuj>cej kolejny numer 
terenu oraz liter okreWlaj>cych rodzaj przeznaczenia 
i sposób zagospodarowania terenu; 

6) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalecy przez to rozumieć minimaln>odległoWć 
projektowanego budynku od linii rozgraniczaj>cych 
przylegaj>cych dróg i przejWć pieszych; 

7) uci>cliwoWci - nalecy przez to rozumieć 
przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
okreWlonych w obowi>zuj>cych przepisach; 

8) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
obowi>zuj>ce na dzieM realizacji inwestycji 
okreWlonych niniejsz> uchwał>. 
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Rozdział 2 
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 

 
§ 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymiŚ 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1 MN,U, 2 MN,U, 3 MN,U i 4 MN,U; 

2) tereny przejWć pieszych publicznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 5 KDX i 6 KDX; 

3) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 7 KDD; 

4) teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 8 KDZ. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

dopuszcza siCŚ 
a) zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> wolno 

stoj>c>, 
b) podział na działki budowlane z uwzglCdnieniem 

orientacyjnych linii podziału wewnCtrznego 
terenów o tym samym sposobie ucytkowania, 
minimalnych szerokoWci działek i k>tów 
prostych, zgodnie z rysunkiem planu, na którym 
wyznaczono maksymaln> liczbC działek mocliw> 
do uzyskania; 

c) realizacjC ogrodzeM o wysokich walorach 
estetycznych i wygl>dzie zharmonizowanym 
z otoczeniem; 

d) zabudowC usługow> (w tym handlow>) wolno 
stoj>c> lub wprowadzenie funkcji usługowej do 
budynku mieszkalnego; 

e) lokalizacjC budynków gospodarczych (wzglCdnie 
garacy) lub gospodarczo-garacowych wolno 
stoj>cych, o architekturze nawi>zuj>cej do 
architektury budynków mieszkalnych 
i usługowych, lub dobudowanych do budynków 
mieszkalnych i usługowych, tworz>cych z nimi 
jednolit> bryłC architektoniczn>ś 

f) wszelk> działalnoWć usługow> (w tym handlow>) 
spełniaj>c> wymóg okreWlony w ust. 3 pkt 1 
z uwzglCdnieniem pkt 2 lit. a; 

2) na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1: 
a) realizacji przedsiCwziCć mog>cych zawsze 

i potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko wymienionych w przepisach 
odrCbnych – zakaz ten nie dotyczy inwestycji 
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 
7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675); 

b) obowi>zuje zasada lokalizowania 
max. 3 budynków wolno stoj>cych, w tym 
jednego budynku mieszkalnego i jednego 
usługowego na jednej wydzielonej działce 
budowlanej; 

c) ustala siC obowi>zek zachowania maksymalnych 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wykreWlonych 
na rysunku planu, a w przypadku braku graficznego 
wyodrCbnienia tych linii budynek nalecy 
lokalizować na podstawie przepisów odrCbnychś 

3) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
wprowadza siC zakaz: 

a) lokalizowania garacy blaszanych oraz 
blaszanych budynków gospodarczych 
i gospodarczo-garacowychś 

b) budowy ogrodzeM pełnych. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
1) działalnoWć usługowa (w tym handlowa) musi 

spełniać wymóg zastosowania takiej techno-logii, 
aby uci>cliwoWć tej działalnoWci nie wykraczała poza 
granice zewnCtrzne działki, do której inwestor 
posiada tytuł prawny (dotyczy to równiec 
uci>cliwoWci z tytułu parko-wania pojazdów) oraz 
nie moce powodować uci>cliwoWci dla funkcji 
mieszkaniowej na działce własnej inwestora - 
obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi, znajduj>ce siC w zasiCgu uci>cliwoWci 
prowadzonej działalnoWci gospodarczej, winny być 
wyposacone w techniczne Wrodki ochrony przed 
tymi uci>cliwoWciamiś 

2) nalecy wyznaczyć miejsce do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych z mocliwoWci> ich 
łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich 
gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez 
władze gminne - gospodarka odpadami musi być 
zgodna z przepisami odrCbnymiś 

3) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, 
parkingów i placów manewrowych przed 
odprowadzeniem do odbiornika musz> być 
podczyszczane w stopniu zapewniaj>cym spełnienie 
wymagaM okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

4) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na 
budowC wymagane jest w zalecnoWci od potrzeb, 
uWciWlenie warunków geotechnicznych 
i hydrologicznych podłoca zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

5) budynki nalecy projektować w sposób zapewniaj>cy 
harmonijne wkomponowanie w krajobraz 
i otaczaj>c> zabudowC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zbytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jeWli 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, ic jest on zabytkiem, nalecyŚ 
1) zatrzymać wszelkie roboty mog>ce uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 
2) zabezpieczyć, przy ucyciu dostCpnych Wrodków, ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właWciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeWli nie 
jest to mocliwe, burmistrza. 
5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: przestrzeM publiczn> 
w granicach obszaru objCtego planem miejscowym 
stanowi> docelowo tereny przejWć pieszych publicznych, 
dróg publicznych dojazdowej i zbiorczej, wymienione 
w ust. 1 pkt 2, 3 i 4. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy: 
1) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoWci 

max. II kondygnacji nadziemnych (parter+poddasze 
ucytkowe - dopuszcza siC WciankC kolankow> 
poddasza do 1,2 m) z mocliwoWci> podpiwniczenia 
i max. 10,0 m npt licz>c od Wredniej rzCdnej terenu 
na długoWci elewacji w linii zabudowy do górnej 
krawCdzi kalenicy; 

3) budynki gospodarcze lub gospodarczo – garacowe 
parterowe o wysokoWci max. 6,0 m npt licz>c od 
Wredniej rzCdnej terenu na długoWci elewacji w linii 
zabudowy do górnej krawCdzi kalenicy; 

4) poziom posadowienia parteru budynków - 
max. 1,0 m powycej Wredniej pierwotnej wysokoWci 
terenu w obrysie rzutu budynku; 

5) dachy wysokie, z głównymi połaciami w układzie 
dwuspadowym o jednakowym k>cie ich nachylenia 
i spadku tych połaci od 35o do 45o, kryte dachówk> 
ceramiczn> lub materiałami przypominaj>cymi 
wygl>dem w/w pokrycie - w kolorach naturalnej 
cegły, br>zowym lub grafitowym; 

6) główna kalenica budynków mieszkalnych 
równoległa do drogi publicznej dojazdowej 7 KDD 
– wymóg ten nie obowi>zuje na działkach 
przylegaj>cych do terenu 8 KDZ; 

7) zabudowa działki nie moce przekroczyć 40% jej 
powierzchni, 

8) wprowadza siC nakaz pozostawienia co najmniej 
30% powierzchni działki biologicznie czynnej. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczychŚ nie ustala siC. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: 
zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. b. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala siC. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) ustala siC linie rozgraniczaj>ce w pasach 

o szerokoWciŚ 
a) 3,0 m ci>gów pieszych publicznych 5 KDX 

i 6 KDX; 
b) 10,0 m drogi publicznej dojazdowej 7 KDD 

(jezdnia szerokoWci min. 5,0 m oraz co najmniej 
jednostronny chodnik szerokoWci min. 2,0 m), 

2) pas terenu, o szerokoWci zgodnej z rysunkiem planu, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 8 KDZ, 
przeznacza siC na poszerzenie przylegaj>cej ulicy 
Piotra; 

3) ustala siC obsługC komunikacyjn> wydzielonych 
działek budowlanych wył>cznie z wydzielonej drogi 
publicznej dojazdowej 7 KDD; 

4) na kacdej z wydzielonych działek budowlanych 
nalecy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe 
lub garac dla samochodów ucytkowników stałych 
i 1 miejsce postojowe dla samochodów 
ucytkowników przebywaj>cych okresowo, 
a w przypadku działalnoWci usługowej, w iloWci 
niezbCdnej dla profilu prowadzonej działalnoWci, 
w tym dla usługobiorcówś 

5) na terenach komunikacji dopuszcza siC realizacjC 
dróg rowerowych oraz sieci uzbrojenia terenu 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, w tym 
przepompowni Wcieków na terenie drogi publicznej 
dojazdowej 7 KDD (przy skrzycowaniu z ulic> 
Piotra); 

6) zaopatrzenie w wodC z rozbudowanej sieci 
wodoci>gowejś 

7) wody opadowe z połaci dachowych winny być 
odprowadzane bezpoWrednio do gruntu w granicach 
działki lub do odbiornika; 

8) odprowadzenie Wcieków zbiorcz> kanalizacj> 
sanitarn> do oczyszczalni poprzez przepompowniC 
Wcieków projektowan> na terenie drogi publicznej 
dojazdowej 7 KDD (przy skrzycowaniu z ulic> 
Piotra) lub inn>, zlokalizowan> poza granicami 
uchwalenia planu - nie dopuszcza siC gromadzenia 
Wcieków w szczelnych bezodpływowych 
wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na Wciekiś 

9) realizacja sieci telekomunikacyjnej na warunkach 
okreWlonych przez operatora telekomunikacyjnego 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

 10) ustala siC nastCpuj>ce zasady zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) zasilanie z linii kablowej niskiego napiCcia 

wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 
„ODJ Wiele 1” zlokalizowanej poza południow> 
granic> obszaru objCtego planem miejscowym - 
stacjC dostosować do zwiCkszonego obci>ceniaś 

b) projektowan> liniC kablow> niskiego napiCcia 
prowadzić przelotem poprzez zł>cza kablowe 
zabudowane w linii ogrodzenia działekś 

 11) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem aródeł 
własnych – wskazane stosowanie ekologicznych 
aródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe). 
11. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenówŚ 
nie ustala siC. 

12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
w przypadku zbywania nieruchomoWci ustala siC stawkC 
w wysokoWci 30%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza siC 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza. 

 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi 
w cycie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia. 

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Romuald RosiMski 
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Rysunek planu 
 

 
 

 
Zał>cznik nr 2 

do uchwały nr VI/44/2011 
Rady Miejskiej w Mroczy 

z dnia 25 lutego 2011 r. 
 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> i usługi działki nr 1300 przy ulicy 

Piotra w Mroczy 
 
W okresie wyłocenia projektu miejscowego planu 

wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko do 
publicznego wgl>du w dniach od 24 listopada 2010 r. do 
22 grudnia 2010 r. oraz w terminie 14 dni po tym 
okresie, tj. do dnia 05 stycznia 2011 r., nie wniesiono 
cadnych uwag. 
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Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VI/44/2011 
Rady Miejskiej w Mroczy 

z dnia 25 lutego 2011 r. 
 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> i usługi działki nr 1300 przy ulicy 

Piotra w Mroczy 
 
Realizacja zamierzeM okreWlonych w projekcie 

miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosztów 
z budcetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które s> zadaniami własnymi 
gminy. Dla realizacji zamierzeM budowlanych obiektów 
okreWlonych w projekcie miejscowego planu nalecy 
wykonać ich przył>czenie do odpowiednich sieci 
infrastruktury technicznej, przebiegaj>cych  
w s>siedztwie przedmiotowego terenu. Koszt 
wykonania przył>czenia obci>ca inwestora 
realizuj>cego inwestycjC. 
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UCHWAŁA Nr VI/45/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY 
 z dnia 25 lutego 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowC usługowo-
mieszkaln> działek nr 394/2 i nr 395/4 przy ulicy Spokojnej w Mroczy. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy w zwi>zku 
z art. 3 ust. 1, art. 15, art. 17 i art. 29 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. 
Dz.U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) stwierdzaj>c 
zgodnoWć z ustaleniami „Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Mrocza”, uchwalonego uchwał> 
Nr XIX/174/2000 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 
10 listopada 2000 r., zmienionego uchwał> 
nr XXVII/20/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 
25 lutego 2005 r. uchwala siC co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu pod zabudowC usługowo-
mieszkaln> działek nr 394/2 i nr 395/4 przy ulicy 
Spokojnej w Mroczy, w granicach okreWlonych na 
zał>czniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000, 
zwany dalej planem. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 2. Plan obejmuje teren połocony na północ od 
ulicy Spokojnej, w południowo-zachodniej czCWci 
miasta Mrocza. 

 
§ 3. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

1) teren zabudowy usługowo-mieszkalnej, oznaczony 
na rysunku planu literami UM; 

2) teren urz>dzeM odprowadzania Wcieków, oznaczony 
na rysunku planu literami TK; 


