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UCHWAŁA NR IV/22/2011 RADY GMINY W ROZPRZY 

  
 z dnia 25 lutego 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego w miejscowoņci Mierzyn, gmina Rozprza, obejmującego  

działki nr ewid. 910, 911 oraz fragment działek nr ewid. 878 i 841 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: 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, Nr 
28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 20 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. 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, z 2009 r. 
Nr 220, poz. 1413, 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, Nr 155, poz. 1043) oraz w 
związku uchwałą Nr XVII/24/08 Rady Gminy Rozprza 
z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarow-
nia przestrzennego dla terenu połoŊonego w miej-
scowoņci Mierzyn, gmina Rozprza obejmującego 
działki o nr ewid. 910, 911 oraz fragment działek nr 
ewid. 878 i 841 Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu obejmującego działki nr 910 i 911 oraz 
fragment działek nr 878 i 841 w Mierzynie gmina 
Rozprza, zwanego dalej „planem”, wraz z: 
1) rysunkiem planu, wykonanym na mapie sytua-

cyjno-wysokoņciowej w skali 1:1.000 – stanowią-
cym załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłoŊonego do publicznego 
wglądu projektu planu – stanowiącym załącznik 
Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięciem o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŊą do zadań własnych gmi-
ny – stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały. 

2. Stwierdza się zgodnoņć z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rozprza. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą uch-

wałę, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 
2) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go stanowiącego przepis gminy; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysunek 
planu na mapie sytuacyjno-wysokoņciowej w 
skali 1:1.000, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały; 

4) terenie – naleŊy przez to rozmieć teren ograniczo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i 
symbolem okreņlającym przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania; 

5) przepisach szczególnych – naleŊy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczy-
mi; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które jest dominujące na danym terenie; 

7) przeznaczeniu uzupełniającym – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlone rodzaje przeznaczenia, inne 
niŊ podstawowe, w iloņci nie większej niŊ 40% 
powierzchni działki, które uzupełniają przezna-
czenie podstawowe, a nie są z nim sprzeczne; 

8) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granice pomiędzy terenem o róŊnym sposobie 
uŊytkowania, zagospodarowania lub róŊnym 
przeznaczeniu podstawowym i róŊnej funkcji, us-
talone niniejszym planem; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć moŊliwoņć swobodnego sytuowania 
budynków (nadziemnych i podziemnych częņci 
obiektów kubaturowych) lecz bez prawa przekro-
czenia tej linii; 

10) obowiązującej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć obowiązek lokalizacji budynku w tej li-
nii, tzn. Ŋe w wyznaczonej linii znajdzie się płasz-
czyzna lica budynku i Ŋe co najmniej 70% po-
wierzchni frontowej elewacji budynku znajduje 
się przy linii zabudowy i leŊy w płaszczyňnie pio-
nowej wyznaczonej przez tę linię; 

11) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy przez to 
rozumieć częņć powierzchni wyodrębnionego te-
renu, która nie zostanie zabudowana ani utwar-
dzona nawierzchnią trwałą, lecz zagospodarowa-
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na jako tereny zielone lub wodne. 
§ 3. Plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu; 

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego; 
5) zasady obsługi w zakresie komunikacji; 
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury techni-

cznej. 
§ 4. 1. Integralną częņcią planu jest rysunek 

planu w skali 1:1.000, stanowiący załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obowiązywania ustaleń planu; 
2) przeznaczenie terenów wraz z liniami rozgranicza-

jącymi tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊ-
nych zasadach zagospodarowania; 

3) przebieg dróg publicznych i ich klas; 
4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3. Inne oznaczenia na rysunku planu mają 
charakter informacyjny. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne w zakresie przeznaczenia terenu 
 
§ 5. Ustala się następujące symbole okreņla-

jące w planie podstawowe formy przeznaczenia i za-
gospodarowania terenów: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej; 
2) U – tereny zabudowy usługowej; 
3) ZP/US – teren zieleni urządzonej z funkcją usług 

sportu i rekreacji; 
4) NO – teren oczyszczalni ņcieków; 
5) E – teren stacji transformatorowej SN/NN; 
6) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 
7) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 
8) KDP – teren ciągu pieszego. 

§ 6. Na terenie objętym planem, ustala się: 
1) tereny, oznaczone na rysunku planem symbolem 

MN, na których dopuszcza się lokalizację funkcji 
mieszkaniowej, zalicza się do terenów „pod za-
budowę mieszkaniową” w rozumieniu przepisów 
szczególnych; pozostałe tereny nie są zaliczane 
do terenów chronionych akustycznie; 

2) jako tereny przeznaczone pod realizację celów 
publicznych: 

 a) tereny, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem NO – pod lokalizację oczyszczalni ņcieków 
i E – pod lokalizację stacji transformatorowej, 

 b) tereny, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami KDL, KDD i KDP – jako nowe i istniejące 
drogi publiczne i ciąg pieszy, w parametrach 
okreņlonych w przepisach szczególnych i ni-

niejszej uchwale, wraz z infrastrukturą tech-
niczną; 

3) jako tereny pełniące funkcje przestrzeni publicz-
nych – ogólnodostępnych i mających znaczenie 
dla zaspokajania potrzeb mieszkańców – ozna-
czone na rysunku planu symbolami ZP/US oraz 
02KDL, 03KDD, 04KDD i KDP: 

 a) zagospodarowanie elementami małej archi-
tektury jak ławki, latarnie, itp., 

 b) zagospodarowanie w sposób umoŊliwiający 
swobodne funkcjonowanie osobom niepełno-
sprawnym ruchowo, 

 c) zakaz realizacji wolnostojących noņników re-
klamowych, 

 d) nakaz zharmonizowania poszczególnych ele-
mentów przestrzeni w zakresie kolorystyki, 
materiałów uŊytych do budowy nawierzchni 
jezdni i chodników; 

4) parametry działek budowlanych okreņlone w ni-
niejszej uchwale nie dotyczą urządzeń infrastruk-
tury technicznej, działek przeznaczonych pod dro-
gi oraz działek powstających z podziałów w celu 
regulacji stanu prawnego, której celem nie jest 
wydzielanie nowych działek budowlanych; 

5) moŊliwoņć realizacji nieprzewidzianej w niniej-
szym planie infrastruktury technicznej bądň jej 
zmiany na wszystkich obszarach w razie wystą-
pienia takiej potrzeby, pod warunkiem maksy-
malnego respektowania funkcji danego terenu, 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko oraz przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko, w rozumieniu przepisów 
szczególnych, za wyjątkiem: infrastruktury komu-
nikacyjnej i infrastruktury technicznej; 

7) w zakresie zasad tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŊytkowania terenu ustala się, Ŋe 
do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
niniejszym planem, obowiązuje ich wykorzysta-
nie w sposób dotychczasowy; 

8) w ramach ochrony ņrodowiska przyrodniczego 
zaleca się zachowanie i ochronę istniejących grup 
zieleni znajdujących się na terenie nieruchomo-
ņci. 

 
Rozdział 3 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
 
§ 7. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem MN, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna, wolnostojąca z moŊliwo-
ņcią wydzielenia lokalu usługowego, zgodnie z 
przepisami szczególnymi; 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługo-
wa rzemieņlnicza, drobna wytwórczoņć, itp. z wy-
łączeniem usług produkcyjnych, transportowych 
oraz związanych z potrzebą obsługi komunikacji o 
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noņnoņci powyŊej 3 ton; 
3) dla zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, 

obowiązują następujące wskaňniki kształtowania 
zabudowy: 

 a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% po-
wierzchni działki, 

 b) maksymalna wysokoņć zabudowy 10 m do ka-
lenicy, 

 c) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachy-
lenia połaci dachowych 18o – 40o, kierunek 
głównej kalenicy dachu równoległy w nsto-
sunku do frontu działki, 

 d) budynki gospodarcze i garaŊowe dopuszcza 
się jako wbudowane lub dobudowane do bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego bądň 
jako wolnostojące, 

 e) w przypadku obiektów dobudowywanych do 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dach 
musi stanowić kontynuację dachu budynku 
mieszkalnego, 

 f) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych w 
odległoņci 1,5 m lub bezpoņrednio przy grani-
cy działki sąsiedniej, 

 g) maksymalna wysokoņć budynków gospodar-
czych i garaŊowych 5 m do kalenicy dla da-
chów dwu-, wielo- lub jednospadowych oraz 
3 m do gzymsu dla dachów płaskich, 

 h) ogrodzenia aŊurowe uzupełnione zielenią; za-
kaz stosowania betonowych prefabrykatów od 
strony przestrzeni publicznych i frontu działek, 

 i) zakaz stosowania jako materiałów wykończe-
niowych okładzin winylowych typu siding, 

 j) w pokryciach dachu i elewacjach zakaz stoso-
wania kolorów jaskrawych kontrastujących z 
otoczeniem; 

4) dla zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym 
obowiązują następujące wskaňniki kształtowania 
zabudowy: 

 a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 15% 
powierzchni działki, 

 b) zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddzia-
ływanie moŊe przekraczać granice działki, na 
której są zlokalizowane, za wyjątkiem inwesty-
cji celu publicznego, 

 c) maksymalna wysokoņć – 5 m do gzymsu, 
 d) dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci 

dachowych 18o – 30o; moŊliwoņć zastosowania 
dachów płaskich, 

 e) obowiązek nawiązania architektonicznego for-
mą, gabarytem, materiałem elewacji i pokry-
ciem dachu do budynku mieszkalnego, 

 f) obowiązuje zabudowa bezpoņrednio przy gra-
nicy działek sąsiednich, zgodnie z rysunkiem 
planu przy spełnieniu zasady, iŊ częņci wspól-
ne stykającej się ņciany stanowią minimum 
70% powierzchni; dla działek zlokalizowanych 
przy granicy z działkami o numerach ewiden-
cyjnych 904, 906, 908, 912/1, 912/3, 913 obo-
wiązuje zachowanie odległoņci od nich, zgod-

nie z przepisami szczególnymi; 
5) udział powierzchni biologicznie czynnej – mini-

mum 40% powierzchni działki; 
6) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu; 
7) podział nieruchomoņci zgodnie z liniami podziału 

na działki budowlane, pokazanymi na rysunku 
planu. Dopuszcza się przesunięcie granic podziału 
± 10% pod warunkiem, Ŋe minimalna powierzch-
nia działki wyniesie 1.200 m2; 

8) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych lub 
garaŊowych zgodnie z § 20; 

9) obsługa komunikacyjna zgodnie z rysunkiem pla-
nu. 

§ 8. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługo-

wa związana z obsługą zabudowy mieszkaniowej 
(handel, gastronomia, itp.); 

2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, 
parking; 

3) dla zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, 
obowiązują następujące wskaňniki kształtowania 
zabudowy: 

 a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% 
powierzchni działki, 

 b) maksymalna wysokoņć zabudowy – 8 m do 
kalenicy dla dachów dwu- lub wielospado-
wych oraz 6 m do gzymsu dla dachów pła-
skich, 

 c) kąt pochylenia połaci dachowych do 40o, 
 d) ogrodzenia aŊurowe uzupełnione zielenią; 

zakaz stosowania betonowych prefabrykowa-
nych od strony przestrzeni publicznych, 

 e) zakaz stosowania, jako materiałów wykończe-
niowych, okładzin winylowych typu siding, 

 f) w pokryciu dachu i elewacji zakaz stosowania 
kolorów jaskrawych kontrastujących z otocze-
niem; 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej – mini-
mum 20% powierzchni działki; 

5) zakaz podziału na nowe działki budowlane; 
6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budow-

lanych; 
7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu; 
8) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych, 

zgodnie z § 20; 
9) obsługa komunikacyjna zgodnie z rysunkiem 

planu. 
§ 9. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem ZP/US, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń publiczna, 

terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne (bo-
iska, place do gier i zabaw, itp.); 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa związa-
na z funkcją podstawową (gospodarcza, szatnie, 
sanitariaty, zaplecze, itp.); 

3) dla zabudowy obowiązują następujące wskaňniki 
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i parametry kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% 

powierzchni działki, 
 b) maksymalna wysokoņć zabudowy 6 m do ka-

lenicy przy dachach dwu- lub wielospadowych 
oraz 4 m do gzymsu przy dachach płaskich, 

 c) kąt pochylenia połaci dachowych do 40o; 
4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budow-

lanych; 
5) udział powierzchni biologicznie czynnej – mini-

mum 70% powierzchni działki; 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysun-

kiem planu; 
7) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych 

zgodnie z § 20; 
8) obsługa komunikacyjna zgodnie z rysunkiem pla-

nu. 
§ 10. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem NO, ustala się jako przeznaczenie 
podstawowe – teren oczyszczalni ņcieków wraz z 
infrastrukturą techniczną. 
1) dla zabudowy obowiązują następujące wskaňniki 

i parametry kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% 

powierzchni działki, 
 b) maksymalna wysokoņć zabudowy 6 m do ka-

lenicy przy dachach dwu- lub wielospado-
wych, oraz 4 m do gzymsu przy dachach pła-
skich, 

 c) kąt pochylenia połaci dachowych do 40o; 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej – mini-

mum 10% powierzchni działki; 
3) realizacja obiektu i urządzeń zgodnie z przepisami 

szczególnymi; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu; 
5) obsługa komunikacyjna zgodnie z rysunkiem pla-

nu. 
§ 11. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem E, ustala się jako przeznaczenie 
podstawowe – teren stacji transformatorowej. 
1) udział powierzchni biologicznie czynnej – mini-

mum 10% powierzchni działki; 
2) wielkoņć terenu pod lokalizację słupowej stacji 

transformatorowej wynosi 3 m x 3 m; 
3) realizacja obiektu i urządzeń zgodnie z przepisami 

szczególnymi; 
4) obsługa komunikacyjna zgodnie z rysunkiem pla-

nu. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące zasad obsługi  

w zakresie infrastruktury technicznej 
 
§ 12. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie terenów wyznaczonych w planie na 
cele zabudowy z systemu zbiorczego doprowa-
dzenia wody z istniejącego wodociągu wiejskiego 
w Mierzynie i wykonaniu sieci osiedlowej. Koń-
cówka wodociągu wiejskiego ø 110 pcv znajduje 

się w drodze prowadzącej do Kolonii Mierzyn, 
która to droga stanowi granicę obrębu Rajsko 
Małe i Mierzyn; 

2) budowa sieci wodociągowej w liniach rozgrani-
czających dróg na warunkach okreņlonych przez 
zarządcę drogi i dostawcę wody; 

3) sieć wodociągową wyposaŊyć w hydranty nad-
ziemne p.poŊ., zgodnie z przepisami szczególny-
mi. 

§ 13. W zakresie odprowadzania ņcieków: 
1) odprowadzanie ņcieków sanitarnych przez reali-

zację układu kanalizacji osiedlowej; 
2) dopuszcza się czasowo odprowadzanie ņcieków 

do przydomowych odbiorników nieczystoņci, z 
zaleceniem bliňniaczenia urządzeń na sąsiednich 
działkach; 

3) oczyszczanie ņcieków: 
 a) w pierwszym etapie w projektowanej zbloko-

wanej konstrukcyjnie i technologicznie osie-
dlowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ņcieków, 

 b) docelowo po skanalizowaniu całej miejscowo-
ņci Mierzyn, w oczyszczalni ņcieków zlokalizo-
wanej dla tej miejscowoņci; 

4) budowa rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w liniach 
rozgraniczających dróg, na warunkach okreņlo-
nych przez zarządcę drogi; 

5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 
do wód powierzchniowych i gruntowych; 

6) odprowadzanie wód opadowych poprzez spływ 
powierzchniowy. W wypadku realizacji ciągów 
zorganizowanych – odprowadzanie do odbiornika 
po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu. 

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) do celów bytowo-gospodarczych gaz płynny w 

butlach; 
2) po gazyfikacji miejscowoņci gazem ziemnym mo-

Ŋna przewidywać doprowadzenie gazu przewodo-
wego ņredniego ciņnienia, zaleŊnie od zaintere-
sowania odbiorców. 

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 
1) zaopatrzenie odbiorców z przebiegającej przez 

teren linii elektroenergetycznej 15 kV, po wyko-
naniu stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii ni-
skiego napięcia; 

2) przełoŊenie odcinka linii 15 kV w granicach jej 
kolizji z projektowaną zabudową; 

3) budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych w 
uzgodnieniu z gestorem sieci; 

4) ewentualna koniecznoņć przesunięcia lokalizacji 
stacji transformatorowej nie wymaga zmiany ni-
niejszej uchwały; 

5) wzdłuŊ linii 15 kV obowiązuje zakaz zabudowy w 
strefie ochronnej o szerokoņci po 7,5 m z obu 
stron osi linii z racji oddziaływania pól elektroma-
gnetycznych. 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
1) zaopatrzenie z lokalnych ňródeł ciepła przy wyko-

rzystaniu ekologicznych noņników energii (prąd 
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elektryczny, olej opałowy niskosiarkowy, energia 
odnawialna, wierzba energetyczna bądň inne no-
ņniki spalane w urządzeniach o wysokim pozio-
mie czystoņci emisji). 

§ 17. W zakresie telekomunikacji: 
1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci istnieją-

cej w liniach rozgraniczających dróg; 
2) obsługa abonentów za poņrednictwem indywi-

dualnych podłączeń stacjonarnych i aktywacji te-
lefonów komórkowych na warunkach okreņlo-
nych przez operatorów sieci i systemów. 

§ 18. W zakresie gospodarki odpadami: 
1) obowiązek zbiórki odpadów komunalnych w 

miejscach wyznaczonych w obrębie kaŊdej nieru-
chomoņci z wprowadzeniem ich segregacji; 

2) zbiórka, transport, odzysk, składowanie, uniesz-
kodliwianie, postępowanie z odpadami niebez-
piecznymi według zasad okreņlonych w przyję-
tym uchwałą Rady Gminy programie ochrony 
ņrodowiska i planie gospodarki odpadami w 
gminie Rozprza. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia obsługi w zakresie komunikacji 
 
§ 19. Tereny, oznaczone na rysunku planu 

symbolami KD, przeznaczone są na przebieg dróg, 
dla których ustala się następujące warunki: 
1) tereny oznaczony symbolem 01KDL – istniejąca, 

gminna (nr 3065714) droga publiczna klasy lokal-
nej: 

 a) szerokoņć pasa ulicznego w liniach rozgrani-
czających 12,0 m wraz z poszerzeniami na 
skrzyŊowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, 

 b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szero-
koņci 3,0 m kaŊdy, 

 c) w liniach rozgraniczających ulic moŊliwoņć lo-
kalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, przy uwzględnieniu wymagań okre-
ņlonych w przepisach szczególnych, 

 d) moŊliwoņć lokalizacji elementów małej archi-
tektury, jak: słupy ogłoszeniowe, kosze na 
ņmieci, elementy dekoracyjne, itp.; 

2) teren oznaczony symbolem 02KDL – droga publi-
czna klasy lokalnej: 

 a) szerokoņć pasa ulicznego w liniach rozgrani-
czających 12,0 m wraz z poszerzeniami na 
skrzyŊowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, 

 b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szero-
koņci 3,0 m kaŊdy, 

 c) w liniach rozgraniczających ulic moŊliwoņć lo-
kalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, przy uwzględnieniu wymagań okreņ-
lonych w przepisach szczególnych, 

 d) moŊliwoņć lokalizacji elementów małej archi-
tektury, jak: słupy ogłoszeniowe, kosze na 
ņmieci, elementy dekoracyjne, itp.; 

3) teren oznaczony symbolem 03KDD i 04KDD – 
droga publiczna klasy dojazdowej: 

 a) szerokoņć pasa ulicznego w liniach rozgrani-
czających 10,0 m wraz z poszerzeniami na 
skrzyŊowaniach, 

 b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szero-
koņci 2,5 m kaŊdy, 

 c) w liniach rozgraniczających ulic moŊliwoņć 
lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, przy uwzględnieniu wymagań okreņ-
lonych w przepisach szczególnych, 

 d) moŊliwoņć lokalizacji elementów małej archi-
tektury, jak: słupy ogłoszeniowe, kosze na 
ņmieci, elementy dekoracyjne, itp.; 

4) teren oznaczony symbolem KDP – ciąg pieszy o 
charakterze publicznym: 

 a) szerokoņć pasa w liniach rozgraniczających 5,0 
m wraz z poszerzeniami na skrzyŊowaniach, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

 b) w liniach rozgraniczających moŊliwoņć lokali-
zacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
przy uwzględnieniu wymagań okreņlonych w 
przepisach szczególnych, 

 c) moŊliwoņć lokalizacji elementów małej archi-
tektury, jak: słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze 
na ņmieci, elementy dekoracyjne, itp. 

§ 20. W zakresie wyznaczania miejsc parkin-
gowych lub postojowych na danej nieruchomoņci, 
ustala się następujące minimalne wielkoņci: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 sta-

nowiska, wliczając garaŊ; 
2) restauracje, kawiarnie, itp. – 1 stanowisko na 10 

miejsc konsumpcyjnych; 
3) obiekty handlowe – 1 stanowisko na 20 m2 po-

wierzchni sprzedaŊy; 
4) obiekty związane z funkcją usług sportu i rekreacji 

- 1 stanowisko na 20 m2 powierzchni; 
5) obiekty usługowe zlokalizowane przy zabudowie 

mieszkaniowej – 2 stanowiska na obiekt. 
 

Rozdział 6 
Ustalenia końcowe 

 
§ 21. Stawkę procentową słuŊącą naliczeniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, w 
związku z uchwaleniem planu, ustala się na 0%. 

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Rozprza. 

§ 23. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 
 

 Przewodniczący  
Rady Gminy:  

Tomasz Gemel 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Rozprzy 
z dnia 25 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Rozprzy 
z dnia 25 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŉONEGO  

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŉONEGO W MIEJSCOWOŅCI MIERZYN, GMINA ROZPRZA, 

OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EWID. 910, 911 ORAZ FRAGMENT DZIAŁEK NR EWID. 878 I 841 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do 

projektu planu podczas wyłoŊenia do publicznego 
wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na oczeki-
wanie na uwagi, Rada Gminy w Rozprzy nie dokonu-

je rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z póňniejszymi zmianami). 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Rozprzy 
z dnia 25 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ 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 
póňniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňniejszymi 
zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czer-
wca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104), Rada Gminy w Rozprzy – roz-

strzyga, co następuje: W oparciu o „Prognozę skut-
ków finansowych uchwalania planu miejscowego”, 
ustala się: 1. Zakres inwestycji: - budowa dróg - 
2 249 000 zł; - budowa kanalizacji sanitarnej -  
1 044 000 zł; - budowa sieci wodociągowej - 392 500 
zł; 2. Ňródła finansowania: - budŊet gminy wraz z 
moŊliwoņcią wykorzystania ņrodków pomocowych i 
funduszy strukturalnych. 
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UCHWAŁA NR IV/18/11 RADY GMINY STRZELCE WIELKIE 

  
 z dnia 16 lutego 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  

o realizacjĉ zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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, 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, 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 i poz. 
146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z 
 dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoņci poŊytku pu-
blicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Strzelce Wiel-

kie uchwala, co następuje:  
§ 1. Ustala się tryb i szczegółowe kryteria 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 
Gminie Strzelce Wielkie w ramach inicjatywy lokal-
nej, zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną 
częņć niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Strzelce Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący  
Rady Gminy: 

Andrzej Zięba 


