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UCHWAŁA Nr VIII/88/2011 

 RADY GMINY LUBICZ 
 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
zmieniaj>ca uchwałC w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 
2009-2013 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 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 
i Nr 157 poz. 1241), oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz.U z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2004 r. 
Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786, z 2006 r. Nr 86, 
poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, 
poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2010 r. Nr 3 poz. 13), uchwala, co 
nastCpujeŚ  

 
§ 1. W zał>czniku do uchwały Nr XXXII/324/09 

Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Lubicz w latach 2009-2013, zmienionej uchwał> 
Nr XL/412/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 9 grudnia 
2009 r. oraz uchwał> Nr XLII/446/10 Rady żminy 

Lubicz z dnia 22 lutego 2010 r., wprowadza siC 
nastCpuj>ce zmianyŚ 
1) § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienieŚ 

„5. Z mieszkaniowego zasobu żminy wydzielono 
1 lokal jako lokal o charakterze interwencyjnym 
połocony w miejscowoWci Lubicz żórny przy 
ul. Warszawskiej 3/1”. 

2) § 18 pkt 3 otrzymuje brzmienieŚ 
„3) o przydział lokalu komunalnego moce siC 
ubiegać osoba, która – oprócz spełnienia innych 
warunków okreWlonych w zasadach wynajmowania 
lokali wchodz>cych w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy – jest zameldowana na pobyt stały 
i zamieszkuje co najmniej 8 lat na terenie Gminy 
Lubicz”. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Lubicz 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 
Przewodnicz>cy Rady 

Hanna Anzel 
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UCHWAŁA Nr VIII/48/11 

 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA 
 z dnia 23 maja 2011 r. 

 
zmieniaj>ca uchwałC w spawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami nieuci>cliwymi w jednostkach bilansowych ąA i Bą 
oraz "E i F" miasta Ciechocinka oznaczonych od Nr.1 do Nr.34 
 

Na podstawie 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, 
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 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113) oraz art. 20 i art. 27 ustawy 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2003 r. 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. 163, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 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, Nr 130, poz. 871 oraz 
z 2011 r. Nr 32, poz. 159), w zwi>zku z uchwał> Rady 
Miejskiej Ciechocinka Nr XXIX/334/10 z dnia 1 marca 
2010 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany 
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulicy Lipnowskiej 
w Ciechocinku, potwierdzeniu zgodnoWci ze „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego miasta Ciechocinek” - uchwała Rady 
Miejskiej Ciechocinka Nr XX/236/2000 z dnia 
9 czerwca 2000 r., Rada Miejska uchwala, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Uchwala siC zmianC fragmentu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
w rejonie ulicy Lipnowskiej w Ciechocinku, przyjCtego 
uchwał> Nr V/34/98 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 
21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
terenów budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego z usługami nieuci>cliwymi 
w jednostkach bilansowych „A i B” oraz „ź i Ż” miasta 
Ciechocinka oznaczonych numerami od Nr. 1 do Nr. 34, 
zwanego w dalszej treWci planem. 

2. Zmiana planu obejmuje: 
1) zmianC przeznaczenia i zasad zagospodarowania 

terenu oznaczonego w planie symbolem MN/U/1, 
w granicach okreWlonych na rysunku zmiany planu 
nr 1; 

2) zmianC ustaleM dotycz>cych zasad zabudowy 
i zagospodarowania czCWci terenu oznaczonego 
w planie symbolem MN/U/2 z korekt> granic terenu 
MN/U/2 okreWlon> na rysunku zmiany planu nr 1ś 

3) zmianC przeznaczenia i zasad zagospodarowania 
terenu oznaczonego w planie symbolem 21KWV, 
w granicach okreWlonych na rysunku zmiany planu 
nr 1; 

4) uzupełnienie ustaleM planu o zasady lokalizacji 
urz>dzeM i instalacji radiokomunikacyjnych bez 
zmiany rysunku planu. 
 
§ 2.1. Integralne czCWci niniejszej uchwały stanowi> 

zał>cznikiŚ 
1) zał>cznik nr 1 - zawieraj>cy rysunek planu w skali 

1Ś500 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ciechocinka (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
z 1999 r. Nr 4, poz. 13) - skala pomniejszona, 
przedstawiaj>cy graficzne ustalenia planu, w tym 
granice obszaru objCtego planem i funkcjC terenu, 

2) zał>cznik nr 2 - zawieraj>cy rozstrzygniCcie uwag 
wniesionych do projektu planu w czasie jego 
wyłocenia do publicznego wgl>du, 

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 o zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

zmiany planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami zmiany 
planu: 
1) granice terenu objCtego zmian> planu, 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania terenu, 
3) oznaczenia przeznaczenia terenu, 
4) linia zabudowy, 

5) symbole literowo-cyfrowe oznaczaj>ce 
przeznaczenie terenów. 
3. Na rysunku planu umieszczone s> oznaczenia 

informacyjne niestanowi>ce ustaleM niniejszego planu, 
lecz wynikaj>ce z przepisów odrCbnych. 

 
§ 3.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 

1) adaptacji - nalecy przez to rozumieć działania 
inwestycyjne zmierzaj>ce do przystosowania 
istniej>cej zabudowy do nowych rozwi>zaM 
przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych 
poprzez remont, nadbudowC, przebudowC 
i rozbudowC lub utrzymanie w stanie istniej>cymś 

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

3) linii zabudowy maksymalnej, nieprzekraczalnej – 
nalecy przez to rozumieć liniC oznaczaj>c> granicC, 
której lico budynku nie moce przekroczyć 
w kierunku ulicy; z wyj>tkiem elementów 
architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, podokienniki oraz inne detale wisz>ce, które 
nie bCd> zawCcać linii, wiCcej nic 1,2 mś 

4) miejscowym planie - nalecy przez to rozumieć 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, okreWlonego w § 1.1. niniejszej 
uchwały, na który składa siC tekst i rysunek planu 
stanowi>cy zał>cznik nr 1ś 

5) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji 
podstawowej - rozumie siC przez to okreWlone  
w planie rodzaje przeznaczenia, które powinny 
przewacać na danym terenie, opisane w postaci 
symbolu literowego postawionego jako pierwszy 
znak; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji 
uzupełniaj>cej - nalecy przez to rozumieć okreWlone 
rodzaje przeznaczenia inne nic podstawowe, które 
uzupełniaj> przeznaczenia podstawowe lub 
wzbogacaj> funkcje podstawow>, jednoczeWnie nie 
koliduj>c z ni> lub nie wykluczaj>c mocliwoWci 
zagospodarowania terenu w sposób okreWlony 
przeznaczeniem podstawowym i nie mog> 
zajmować wiCcej nic 50% jej powierzchni 
zabudowy; 

7) powierzchni zabudowy terenu – nalecy przez to 
rozumieć powierzchniC terenu zabudowan> 
obiektami kubaturowymi mierzon> po zewnCtrznym 
obrysie Wcian kondygnacji podziemnej lub 
nadziemnej (gdy jej obrys wystCpuje poza obrys 
kondygnacji przyziemnej) obiektów wł>cznie 
z rampami, wjazdami do garacy i innymi 
elementami budynku maj>cymi oparcie na ziemi, 
z wyj>tkiem powierzchni utwardzonej terenu 
przeznaczonej na komunikacjC i place manewrowe 
itp.; 

8) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi obowi>zuj>ce na dzieM realizacji 
inwestycji okreWlonej niniejsz> uchwał>ś 

9) symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
oznaczenia poszczególnych terenów, wydzielonych 
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za pomoc> linii rozgraniczaj>cych, składaj>cy siC 
z liter i cyfr zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu miejscowego, stanowi>cego zał>cznik nr 1ś 

 10) usługi nieuci>cliwe – nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć zdefiniowan> w odrCbnych przepisach 
szczególnych, obejmuj>c> wył>cznie takie usługi, 
które nie powoduj> uci>cliwoWci w formie zjawisk 
fizycznych dla otaczaj>cego Wrodowiska – zwłaszcza 
w formie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
powietrza, wód itp., według norm okreWlonych 
odrCbnymi przepisami. 

 11) symbole w postaci liter: K, G, A - nalecy przez to 
rozumieć informacje o tym, ce teren objCty planem 
znajduje siC w strefach ochrony ustalonych 
w oparciu o przepisy odrCbne i takŚ 
- K - Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny 

CiechociMskiej w oparciu o ustawC z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
Nr 92, poz. 880) oraz uchwały nr VI/106/11 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
z 2011 r. Nr 99, poz.793) – w zakresie jw. wg 
zał>cznika nr 29ś 

- G - Obszar strefy górniczej ochrony wód 
mineralnych „Ciechocinek” w oparciu o ustawC 
z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. z 1994 r. nr 27, poz. 96 z póan. zm.)ś 

- A – Strefa uzdrowiskowa „A” – strefa 
najwycszej ochrony ustalona w oparciu o ustawC 
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399 
ze zm.). 

2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, 
a niezdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie 
z powszechnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa na 
dzieM uchwalenia planu. 

 
§ 4.1. Ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad 

zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje 
w oparciu o: 
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w niniejszej 

uchwale i na rysunku planu w formie literowej 
i wystCpuj>cej po niej cyfrowej, 

2) ustalenia tekstowe ogólne i szczegółowe planu. 
2. Ustalenia tekstowe planu ogólne i szczegółowe, 

zapisane s> w formie wynikaj>cej ze specyfiki terenu 
wyodrCbnionego liniami rozgraniczaj>cymi, 
w zgodnoWci z przepisami ustaw obwi>zuj>cych w dniu 
sporz>dzania zmiany planu. 

3. Ustalenia szczegółowe obowi>zkowe zapisane s> 
w formie przeznaczenia terenu w nastCpuj>cy sposóbŚ 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 

5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: granice i sposoby 
zagospodarowania terenu i obiektów podlegaj>cych 
ochronie ustalonych na podstawie odrCbnych 
przepisów, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciś 

7) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacjiś 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejś 

 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuś 

 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 5. W treWci uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1, 
wprowadza siC nastCpuj>ce zmianyŚ 
1) w § 1Ś 

a) w ust. 5 po pkt 11 dodaje siC pkt 11a, 
o brzmieniuŚ „11a) Zał>cznik Nr 10aś plan 
Nr 31aś”, 

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) wymienione w ust. 1 plany obejmuj> tereny 
połocone w granicach stref uzdrowiskowych 
oznaczonych literami „A” i „B”, 
a ustanowionych Statutem Uzdrowiska 
Ciechocinek, stanowi>cym zał>cznik do uchwały 
Nr XVIII/190/08 Rady Miejskiej Ciechocinka 
z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie 
ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ciechocinek 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 158, poz. 2459 oraz 
z 2010 r. Nr 105, poz. 1345)”ś 

c) w ust. 6 pkt 2, lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) w zakresie jednostki bilansowej „Ż” 
okreWlony planem obszar połocony jest po 
wschodniej stronie miasta, w strefie 
uzdrowiskowej „A”, przy granicy ze stref> 
uzdrowiskow> „B”ś plany zostały oznaczone 
numerami: od Nr. 31 i 31a oraz Nr. 32 do 
Nr. 34.” 

2) w § 2Ś 
a) w ust. 1 pkt 1, lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) utrzymać powierzchniC biologicznie czynn> 
o wielkoWci w zalecnoWci od połocenia terenu 
w strefach uzdrowiskowych „A” i „B”, 
w zgodnoWci z ustaw> z dnia 18 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych i w zgodnoWci 
ze Statutem Uzdrowiska Ciechocinek, oraz 
chronić wszystkie istniej>ce enklawy leWne, 
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zadrzewienia i zakrzaczenia, wzbogacać zieleM 
Wrodowiskow> poprzez nasadzenia.” 

3) w § 3Ś 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienieŚ „3. W jednostkach 

bilansowych „ź” i „Ż”, na terenach objCtych 
planami od Nr 21 do Nr 33 i Nr 31a znajduj> siC 
zasoby dziedzictwa kulturowego, w tym 
wskazane do ochrony na podstawie art. 6 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, 
poz. 1568 ze zm.)”, 

b) w ust. 5: 
- pkt 3 otrzymuje brzmienieŚ „3) wprowadza 

siC zakaz wznoszenia budynków 
Wredniowysokich powycej 12,0 m”, 

- pkt 4 otrzymuje brzmienieŚ „4) utrzymać 
powierzchniC biologicznie czynn> 
o wielkoWci w zalecnoWci od połocenia terenu 
w strefach uzdrowiskowych „A” i „B” jak 
ustalenia w § 2 ust. 1 pkt 1, lit. g, 
w zgodnoWci z ustaw> z dnia 18 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych i w zgodnoWci 
ze Statutem Uzdrowiska Ciechocinek”. 

4) w § 4 w ust. 2 po pkt 8 dodaje siC pkt 9 o brzmieniuŚ 
„9) ustala siC strefC techniczn> dla napowietrznej 
linii elektroenergetycznej SN 15kV – szerok> 6,5 m 
w obie strony od osi linii energetycznej – 
wymagaj>c> uzgodnieM lokalizacji inwestycji 
kubaturowych zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami odrCbnymi oraz wykluczaj>c> 
nasadzenia zieleni wysokiej”. 

5) w § 6Ś 
a) w ust. 7: - pkt b otrzymuje brzmienie: 

„b) wystCpuj>ca „strefa ochrony archeologicznej 
w obszarze planu Nr 25 i Nr 31, w postaci 
stanowisk oznaczonych cyfr> „8”, „9” i „12” 
jako Wlad osadnictwa z koMca okresu epoki br>zu 
powoduje, ce wszelkie działania inwestycyjne 
w obrCbie stanowisk na wymienionych terenach 
wymagaj> uzgodnienia i opiniowania przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”. 

6) w § 7Ś 
a) pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienieŚ „e) zasady 

zabudowy wg ustaleM zawartych w § 3 ust. 5”. 
7) w § 12Ś 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienieŚ „4. Ustala siC ogólne 
zasady zagospodarowania terenów objCtych 
granicami planów Nr 25 i Nr 31a, w zakresie 
ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, 
w tym wskazane do ochrony, podlegaj>ce 
ochronie na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 
ze zm.)”, 

b) ust. 4 lit. b otrzymuje brzmienieŚ „b) wystCpuj>ca 
„strefa ochrony archeologicznej” w obszarze 
planu Nr 25 i Nr 31a, w postaci stanowisk 
oznaczonych cyfr> „9” i „8” jako Wlad 
osadnictwa z koMca okresu epoki br>zu 
powoduje, ce wszelkie działania inwestycyjne 

w obrCbie tych stanowisk na wymienionych 
terenach wymagaj> uzgadniania i opiniowania 
przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.”. 

8) § 15 otrzymuje brzmienieŚ 
„1. Ustalenia ogólne dla obszaru objCtego granicami 
planu Nr 31a 
a) połoconego w jednostce Ż przedstawionego na 

zał>czniku 10a do niniejszej uchwały, 
b) ustalenia ogólne planu obowi>zuj> dla całego 

terenu objCtego miejscowym planem 
wymienionym w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.  

2. Przeznaczenie terenu:  
1) dla terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczaj>cymi o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania ustala siC 
jego przeznaczenie okreWlone w ustaleniach 
szczegółowych, które s> równoznaczne 
z ustaleniami ogólnymiś 

2) dla terenów przeznaczonych dla wiCcej nic 
jednej funkcji ustala siC przeznaczenie 
podstawowe i dopuszczalne, czyli uzupełniaj>ce 
terenu; 

3) przeznaczenie lub funkcje terenu ustala siC na 
rysunku planu symbolem literowym 
oznaczaj>cym okreWlon> funkcjCś 

4) w granicach opracowania planu ustala siC 
przeznaczenie oznaczone symbolem US/1 
(KGA) - tereny usług sportu z zakazem 
organizowania imprez masowych w zgodnoWci 
z ustaw> z dnia 18 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych i w zgodnoWci ze Statutem 
Uzdrowiska Ciechocinek, oraz usług rehabilitacji 
uzdrowiskowo-turystycznej z uzupełniaj>c> 
funkcj> zieleni izolacyjnej. 

3. Dla terenów objCtych niniejsz> zmian> ustalenia 
obowi>zkowe planu, w tymŚ 
1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
2) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej, 
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

4) stawki procentowe stanowi>ce podstawC opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, stosuje siC odpowiednio do 
zapisów zawartych w tymce artykule.  
 

4. Dla terenów objCtych niniejsz> zmian> ustalenia 
obowi>zkowe planu, w tymŚ  
1) zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego,  
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego,  
3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki 
zabudowy,  
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4) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych,  

5) szczegółowe warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy,  

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci,  

7) sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania 
terenu - zawarte s> w ustaleniach szczegółowych 
planu okreWlonych w § 15 a).” 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 

9) po § 15 dodaje siC § 15a) w brzmieniu: 
„§ 15a) Ustalenia szczegółowe dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: US/1 
(Kż A), który wyznaczony jest o powierzchni 
wielkoWci - 0,9800 ha.  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawoweŚ teren usług sportu 
z zakazem organizowania imprez masowych, 
w zgodnoWci z ustaw> z dnia 18 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych i w zgodnoWci ze Statutem 
Uzdrowiska Ciechocinek oraz usług rehabilitacji 
uzdrowiskowo-turystycznej z uzupełniaj>c> funkcj> 
zieleni izolacyjnej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty i urz>dzenia towarzysz>ce usługom 

zdrowia, rekreacji i wypoczynku jak: 
rehabilitacji zdrowia i odnowy biologicznej, 

b) zieleM izolacyjna, 
c) drogi wewnCtrzne, obiekty i urz>dzenia zwi>zane 

z obsług> elektroenergetyczn>, sieci innych 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 

d) obiekty małej architektury, pomniki, oczka 
wodne, fontanny itp. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) adaptuje siC fragment istniej>cego obiektu hali 

sportowej usytuowanej czCWciowo na terenie 
objCtym planem, czCWciowo na działce s>siedniej 
(poza granicami planu); 

2) obowi>zuje lokalizacja zabudowy w obszarze terenu 
wyznaczonego liniami zabudowy okreWlonymi na 
rysunku planu; 

3) w obrCbie terenu zabudowa pojedynczych obiektów 
lub zespołu zblokowanego powinna stanowić 
harmonijn> całoWć z istniej>cym obiektem 
sportowym (hala sportowa), usytuowanym na 
pozostałej czCWci działki geodezyjnej nr 2722/2 
(poza niniejszym planem) i nawi>zywać do siebie 
architektonicznie i kolorystycznie, nawet jeceli 
budowane s> w rócnych okresach czasowychś 

4) dopuszcza siC realizacjC terenowych urz>dzeM 
rekreacyjnych jakŚ oczek wodnych, baseników oraz 
obiektów małej architektury ogrodowej, zieleni 
izolacyjnej; 

5) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM pełnych 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
ogrodzeM o wysokoWci powycej 2,0 m od strony ulic 
publicznych, zaleca siC do ogrodzeM zieleM 
izolacyjn> w formie cywopłotówś 

6) obowi>zuje zakaz realizacji tuneli foliowych 
i szklarni; 

7) dopuszcza siC budowC budynków w granicy 
z działk> s>siedni> z wył>czeniem granicy 
z terenami zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
a) dopuszcza siC lokalizowanie reklam wolno 

stoj>cych zawieraj>cych wizerunek oddaj>cy 
charakter usług oraz reklamy informacyjne 
lokalizowane poza ustalon> lini> zabudowy, 

b) zakaz umieszczania reklam na dachach 
budynkówś 

8) ustala siC zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
i blaszanych. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
1) Teren objCty planem znajduje siC w strefie 

uzdrowiskowej „A” przy granicy ze stref> 
uzdrowiskow> „B”, st>d obowi>zuj> zasady 
zabudowy zgodnie z ustawami odrCbnymi 
wskazanymi w § 2 ust. 1 pkt 1, lit. g niniejszej 
uchwałyś 

2) Zakaz lokalizowania obiektów inwestycji z zakresu 
infrastruktury telekomunikacyjnej szerokopasmowej 
i radiokomunikacji, w tymŚ masztów i obiektów 
naziemnych wiecowych radiokomunikacyjnych, 
oraz na dachach budynków, zgodnie ze Statutem 
Uzdrowiska Ciechocinek uchwalonym przez RadC 
Miejsk> (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 158, poz. 2459); 

3) Stosować odpowiednio ustalenia planu zmienianego 
z wyj>tkiem ustaleM sprzecznych z zapisami ust. 1, 2 
niniejszego planu. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki zabudowyŚ 
1) zasady ogólneŚ 

- dopuszcza siC mocliwoWć sytuowania zabudowy 
na granicy działki z zachowaniem przepisów 
odrCbnych z wyj>tkiem działek z zabudow> 
jednorodzinn> i gdzie odległoWć regulowana jest 
lini> zabudowyś  

2) Linia zabudowy: od drogi lokalnej ul. Lipnowskiej 
obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 
w odległoWci 15,0 m, licz>c od linii rozgraniczaj>cej 
drogi z wyj>tkiem budynku portierni, 
z uwzglCdnieniem strefy technicznej dla linii 
napowietrznej elektroenergetycznej SN kV 
przebiegaj>cej wzdłuc granic działki z drog> 
publiczn> ul. Lipnowska; 

3) WysokoWć zabudowyŚ 
a) kubaturowej, z wył>czeniem garacowej 

i gospodarczej - wysokoWć budynków, licz>c od 
poziomu naturalnego terenu do najwycej 
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połoconego punktu stropodachu lub powierzchni 
innej konstrukcji przykrycia budynku - do 12 m, 

b) budynki garacowe lub gospodarcze towarzysz>ce 
obiektom podstawowym – do 6 m wysokoWciś 

4) Wskaanik zabudowy, czyli stosunek powierzchni 
zabudowy z wyj>tkiem powierzchni podjazdów, 
placu manewrowego i postojowego do powierzchni 
terenu lub działki - o wielkoWci do 25% powierzchni 
działki inwestycyjnejś 

5) Kształt dachówŚ 
a) nie ustala siC szczegółowych wymagaM 

w zakresie geometrii dachu, pokrycia dachu oraz 
k>tów nachylenia połaci pokrycia dachowego, 

b) dopuszcza siC doWwietlenia dachoweś 
6) Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 

wielkoWć powierzchni biologicznie czynnej dla 
terenu objCtego granicami planu przyj>ć według 
zasad zawartych w obowi>zuj>cych przepisach 
w zgodnoWci z ustaw> z dnia 18 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych i w zgodnoWci ze Statutem 
Uzdrowiska Ciechocinek. 
5. żranice i sposoby zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów odrCbnych, w tym terenów górniczych, 
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychŚ 
1) teren podlega ochronie w oparciu o przepisy odrCbne 

i ustalenia planu, 
2) teren nalecy do obszaru górniczego wód 

mineralnych „CIźCHOCINźK” utworzonego dla 
ochrony zasobów wód leczniczych, a zamierzenie 
inwestycyjne zawarte w planie winno być zgodne 
z planem ruchu zakładu, 

3) nie istnieje naracenie terenu na niebezpieczeMstwo 
powodzi, 

4) nie ma zagrocenia osuwaniem siC mas ziemnych. 
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) nie zachodzi potrzeba scalania nieruchomoWci, 
2) dopuszcza siC podział nieruchomoWci na mniejsze 

działki budowlane, 
3) wielkoWć nowych wydzielonych działek 

budowlanych powinna być dostosowana do rodzaju 
zabudowy lub sposobu zagospodarowania terenu 
przy załoceniu, ceŚ 
a) wielkoWć nowej wydzielonej działki pod 

zabudowC usług o przeznaczeniu podstawowym 
nie powinna być mniejsza nic 3000 m2, 

b) w celu wydzielenia terenu dla lokalizacji 
obiektów infrastruktury technicznej bez 
okreWlania wielkoWci ich powierzchni. 

7. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
1) zakaz budowy budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych i wielorodzinnych 
2) zakaz budowy parkingów i miejsc postojowych 

w liczbie powycej dozwolonej przepisem ustawy 
z dnia 18 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
i w zgodnoWci ze Statutem Uzdrowiska Ciechocinek, 

3) zakaz ustawiania reklam wolno stoj>cych 
i konstrukcji przestrzennych i zawieszania reklam 
Wwietlnych o wysokoWci powycej 12,0 m, 

4) zakaz budowy budynków i innych obiektów 
kubaturowych, których gabaryty przekraczaj> 
parametry okreWlone w ustaleniach niniejszej 
uchwały. 

5) zakaz budowy obiektów na stały pobyt ludnoWci 
w strefie technicznej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej Wredniego napiCcia SN/kV, dla 
której obszar ograniczonego ucytkowania wynosi 
6,5 m w obie strony od osi linii energetycznej. 
8. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenu: do 
czasu realizacji ustaleM niniejszego planu dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie terenu.” 

 
§ 6. Oprócz przepisów niniejszej uchwały na 

obszarze planu maj> zastosowanie przepisy ustaw 
szczególnych wraz z aktami wykonawczymi 
obowi>zuj>cymi w okresie mocy prawnej niniejszej 
uchwały. 

 
§ 7. Zakazuje siC wprowadzania funkcji 

sprzecznych z ustalonym przeznaczeniem terenu. 
 

Rozdział 4 
Przepisy koMcowe 

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Ciechocinka. 
 
§ 9. Utrzymuje siC w mocy ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
terenów budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego z usługami nieuci>cliwymi 
w jednostkach bilansowych „A i B” oraz „ź i Ż” miasta 
Ciechocinka oznaczonych numerami od Nr. 1 do Nr. 34, 
uchwalony uchwal> Nr V/34/98 Rady Miejskiej 
Ciechocinka z dnia 21 grudnia 1998 r. 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 4, poz.13) - 
z wyj>tkiem ustaleM zawartych w tekWcie niniejszej 
uchwały i rysunku planu Nr 31a – stanowi>cego 
zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 10.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoWci poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej UrzCdu Miejskiego Ciechocinek. 

 
Przewodnicz>ca 
Rady Miejskiej 
Aldona Nocna 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr VIII/48/11 

Rady Miejskiej Ciechocinka 
z dnia 23 maja 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VIII/48/11 

Rady Miejskiej Ciechocinka 
z dnia 23 maja 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
ulicy Lipnowskiej w Ciechocinku w zwi>zku z jego 

wyłoceniem do publicznego wgl>du 
 
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 póan. zm.) stwierdza siC, 
ce do projektu planu wpłynCły dwa pisma z uwagami 
o nastCpuj>cej treWciŚ  

1.1. Pani Zofii OleWkowskiej z uwag>, 
ce przedstawiony projekt planu miejscowego 
przewiduje inne przeznaczenie gruntu dla działki 
nr 1326, która jest jej własnoWci>.  
Wycej wymieniona uwaga wpłynCła do UrzCdu Miasta 
w okresie 14 dni po ostatnim dniu wyłocenia projektu 
miejscowego planu do wgl>du publicznego tj. w dniu 
24 marca 2011 r. (datowany w dniu 11 marca 2011 r.). 
Uwaga dotyczy działki nr 1326, nieobjCtej niniejszym 
projektem zmiany obowi>zuj>cego miejscowego planu, 
którego dosłowna nazwa brzmiŚ Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 
z usługami nieuci>cliwymi w jednostkach bilansowych 
„A” i „B” oraz „ź” i „Ż” miasta Ciechocinka 
oznaczonych numerami od Nr 1 do Nr 34.  
baden z 34 terenów wskazanych ww. planie 
miejscowym nie obejmuje działki nr 1326.  
Wniesiona uwaga winna dotyczyć wył>cznie obszaru 
objCtego projektem planu, jaki został wyłocony do 
publicznego wgl>du. Oznacza to, ce uwaga jest 
bezzasadna i Rada Miejska Ciechocinka postanawia nie 
uwzglCdnić wniesionej uwagi do projektu planu. 

2. Pani Zofii OleWkowskiej z uwagami dotycz>cymi 
likwidacji projektowanej w obowi>zuj>cym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem „21KW V” do 
nieruchomoWci Skarc>cej, która spowoduje uci>cliwoWć 
w wykorzystaniu własnoWci i ograniczy do jej 
nieruchomoWci dostCp, jak równiec znacz>co obnicy 
wartoWć tej nieruchomoWci.  

Uwaga Pani Zofii OleWkowskiej do UrzCdu Miasta 
wpłynCła w okresie 14 dni po ostatnim dniu wyłocenia 
projektu miejscowego planu do wgl>du publicznego, 
tj. w dniu 24 marca 2011 r. (datowany w dniu 11 marca 
2011 r.).  
UwagC Pani OleWkowskiej w zakresie odst>pienia od 
„budowy drogi” nalecy uznać za bezzasadn>. Brak 
podstaw dla odst>pienia od zmiany ww. planu 
w kontekWcie, gdy żmina Miejska Ciechocinek jest 
właWcicielem nieruchomoWci i ma prawo dokonywania 
zmian planu, a w szczególnoWci, gdy zmiana dotyczy 
realizacji obiektu celu publicznego, do czego Gmina jest 
zobowi>zana ustawowo. 
Uwaga, ce likwidacja projektowanej drogi dojazdowej 
do nieruchomoWci Skarc>cej spowoduje uci>cliwoWć 
w wykorzystaniu własnoWci i ograniczy dostCp do tej 
nieruchomoWci, jest nieuzasadniona. 
NieruchomoWć Pani OleWkowskiej wg dokumentów 
geodezyjnych i kartograficznych posiada bezpoWredni 
dostCp do drogi publicznej działka nr 1281, którego 
ustalenia mniejszej zmiany planu nie dotycz> i w caden 
sposób nie ograniczaj>. 
UwagC w zakresie obnicenia wartoWci nieruchomoWci 
z powodu braku „drogi o symbolu 21KW V” nalecy 
oddalić jako niezasadn>. W obecnej sytuacji, działka 
Pani OleWkowskiej wnosz>cej uwagi jw. nie jest objCta 
takim planem, działka jest gruntem rolnym, graniczy 
z terenami rolnymi i czCWciowo z terenami objCtymi 
innymi planami miejscowymi zabudowy 
mieszkaniowej, wiCc nie ma podstaw twierdzenia, 
ce jej nieruchomoWć straci na wartoWci. PostCpowanie 
w takiej sprawie odbywa siC odrCbn> procedur> 
i nastCpuje wył>cznie po uchwaleniu miejscowego 
planu w oparciu o postCpowanie, w którym musz> być 
zaangacowani uprawnieni rzeczoznawcy 
nieruchomoWci. 

Ustosunkowuj>c siC do powycszych okolicznoWci, 
Rada Miejska Ciechocinka nie uwzglCdnia uwag Pani 
Zofii OleWkowskiej. 

 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VIII/48/11 

Rady Miejskiej Ciechocinka 
z dnia 23 maja 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

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

oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych. 

 
RozstrzygniCcie dotyczy zmiany projektu 

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie terenów budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego z usługami nieuci>cliwymi 
w jednostkach bilansowych „A” i „B” oraz „ź” i „Ż” 

miasta Ciechocinka oznaczonych numerami od Nr 1 do 
Nr 34”, w zakresieŚ „zmiany fragmentu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
w rejonie ulicy Lipnowskiej w Ciechocinku”.  

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm./ oraz 
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póan. zm./ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, 
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poz.1240 z póan. zm./, Rada Miejska Ciechocinka 
stwierdza, ceŚ  
w obszarze niniejszego planu nie wystCpuj> inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy i słuc> zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaMców. 
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UCHWAŁA Nr VI/52/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w SKBPEM 
 z dnia 30 maja 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i żminy SkCpe w obszarze 
połoconym w miejscowoWci Wioska.  
 

Na podstawie 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, 
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 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. 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, Nr 201, poz. 1237; z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 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), uchwały 
Nr XXVII/186/2006 Rady Miejskiej w SkCpem z dnia 
24 lutego 2006 roku w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i żminy w SkCpem dla 
wybranego obszaru w miejscowoWci Wioska, po 
stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i żminy SkCpe, uchwalonym uchwał> Nr III/16/2010 
Rady Miejskiej w SkCpem z dnia 30.12.2010 roku 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
SkCpe w obszarze połoconym w miejscowoWci Wioska 
zwany dalej planem. 

2. Integraln> czCWci> uchwały s>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000, stanowi>cy zał>cznik 

nr 1do uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
uchwałyś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi>ce 
zał>cznik nr 3 do uchwały. 
3. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem 

porz>dkowym i symbolem literowymś 
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. 

4. Ustalenia planu okreWlaj>Ś 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 

tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania Wrodowiskaś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś 

 10) ustalenia dotycz>ce szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów słuc>cych realizacji 
imprez masowych 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 


