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UCHWAŁA Nr V/28/11 

 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMILSKIEżO 
z dnia 1 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ąPołudnie-Zachod" w Radzyniu 
ChełmiMskim 
 

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; 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. 148, Nr 40, poz. 230,  
Nr 106, poz. 675), 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; 
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 XXIV/153/08 Rady Miejskiej Radzynia 
ChełmiMskiego z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Południe-Zachód” 
w Radzyniu ChełmiMskim, po stwierdzeniu zgodnoWci 
ze studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy RadzyM 
ChełmiMski, uchwalonym uchwał> Nr XXXV/228/2009 
Rady Miejskiej Radzynia ChełmiMskiego z dnia  
30 wrzeWnia 2009 r. uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.  Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego „Południe-Zachód” 
w Radzyniu ChełmiMskim, zwany dalej planem.  

1.  Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest:  
1) ustalenie granic obszaru objCtego planemś  
2) ustalenie przeznaczenia terenówś  
3) okreWlenie zasad zagospodarowania poszczególnych 

terenówś  
4) okreWlenie zasad podziału geodezyjnegoś  
5) umocliwienie realizacji zamierzeM inwestycyjnych 

zgodnie z uprawnieniami inwestora do 
zagospodarowania terenu, do którego posiada tytuł 
prawny;  

6) ochrona zasad interesu publicznego w szczególnoWci 
w zakresie spełnienia wymogów wynikaj>cych  

z potrzeb ochrony Wrodowiska oraz prawidłowego 
gospodarowania zasobami przyrody.  
2.  Integraln> czCWci> uchwały s>Ś  

1) rysunek planu w skali 1Ś2000, stanowi>cy zał>cznik 
nr 1 do 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 zagospodarowania WciWle 
okreWlone oznaczone na rysunku planu lini> ci>gł>ś  

3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem 
porz>dkowym i symbolem literowym;  

4) obowi>zuj>ce linie zabudowyś  
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;  
6) strefa ochrony archeologicznej;  
7) strefa ochrony ekspozycji;  
8) strefa ochrony konserwatorskiej "B";  
9) strefa ograniczonego ucytkowania dla radiolinii 

Trzeciewiec-RadzyM ChełmiMski-Dylewska Góraś  
 10) strefa ograniczonego ucytkowania dla linii 

energetycznych;  
 11) strefa ograniczonego ucytkowania wokół cmentarza.  

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

tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i ksztaltowania 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  
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 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś  

 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.  
 
§ 2.  Definicje:  
1.  Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ  

1) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałCś  

2) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia planu,  
o których mowa w § 1 uchwałyś  

3) ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)ś  

4) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć czCWć 
graficzn> planu stanowi>c> zał>cznik nr 1 do 
uchwały sporz>dzon> na mapie sytuacyjno-
wysokoWciowej w skali 1Ś2000ś  

5) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewacać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś  

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, które 
stanowi uzupełnienie przeznaczenia podstawowegoś  

7) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
akty prawne o charakterze powszechnie 
obowi>zuj>cym, tj. ustawy i akty wydane na ich 
podstawie, rozporz>dzenia wojewody, uchwały 
jednostek samorz>du terytorialnego,  
a w szczególnoWci te akty, które wymienia siC  
w podstawach prawnych opracowania niniejszego 
planu;  

8) terenie – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 
planu wyznaczon> na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, o okreWlonym rodzaju 
przeznaczenia, posiadaj>c> symbol i przypisane do 
niego ustalenia;  

9) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczaj>cymi, zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu;  

 10) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania – nalecy 
przez to rozumieć liniC wyznaczaj>c> podziały 
obszaru objCtego planem na tereny o rócnym 
przeznaczeniu, lub rócnych zasadach 
zagospodarowania;  

 11) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, na której musi być usytuowana 
frontowa Wciana budynku, do fragmentów elewacji 
nie zalicza siC balkonów, galerii, wykuszy, schodów 
zewnCtrznych (w tym zadaszonych), tarasów 
otwartych, itp;  

 12) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC wyznaczon> na 
rysunku planu, poza któr> nie nalecy realizować 
obiektów kubaturowych, za wyj>tkiem obiektów 
infrastruktury technicznej, oraz inwestycji celu 
publicznego w zakresie ł>cznoWci publicznej, 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś  

 13) reklamie – nalecy przez to rozumieć noWnik 
informacji wizualnej umieszczonym w polu 
widzenia ucytkowników dróg (na budynku, 
obiekcie, urz>dzeniu lub instalacji naziemnej, 
ogrodzeniu lub wolnostoj>cy), nie bCd>cy znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakiem informuj>cym o obiektach ucytecznoWci 
publicznej;  

 14) stacji bazowej telefonii komórkowej – nalecy przez 
to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składaj>cy 
siC z urz>dzeM elektro – przesyłowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów antenś  

 15) uci>cliwoWć dla otoczenia – nalecy przez to 
rozumieć negatywne oddziaływanie na otoczenie 
wynikaj>ce z przekroczenia standardów 
Wrodowiskowych okreWlonych przepisami prawa, 
powodowane np. emisj> pyłów i gazów, odorów, 
hałasu, promieniowania itp., a takce wynikaj>c> ze 
wzmoconego ruchu pojazdów, zwi>zanego  
z funkcjonowaniem obiektów i urz>dzeM, ze 
składowaniem odpadów na otwartej przestrzeni lub 
w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszaj>ca 
warunki cycia s>siadów w najblicszym otoczeniuś  

 16) usługach nieuci>cliwych, produkcji nieuci>cliwej - 
nalecy przez to rozumieć usługi lub produkcje, które 
nie wymagaj> przeprowadzenia procedur ochrony 
Wrodowiska wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś  

 17) zabudowie zagrodowej – rozumie siC przez to 
budynki mieszkalne oraz zabudowC gospodarcz>  
i inwentarsk> w rodzinnych gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych 
(gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika 
indywidualnego – osoba fizyczna prowadz>ca 
osobiWcie gospodarstwo rolne)ś  

 18) altanie – rozumie siC przez to budynek 
zlokalizowany w rodzinnym ogrodzie działkowym, 
słuc>cy do przechowywania narzCdzi i sprzCtu 
ogrodniczego oraz słuc>cy zaspokajaniu potrzeb 
ucytkownika i jego bliskich w zakresie wypoczynku 
i rekreacji, z wył>czeniem potrzeb mieszkaniowych  
i działalnoWci gospodarczejś  

 19) zieleni ekologiczna - rozumie siC przez to zieleM  
w zwartych zespołach, zwi>zanych WciWle z ci>gami 
komunikacyjnymi, granicami terenów i naturalnymi 
granicami tworzonymi przez ukształtowanie terenu, 
takimi jak skarpy, rowy itp.;  

 20) zieleM izolacyjna - nalecy przez to rozumieć zieleM 
Wredni> i nisk> stanowi>c> element 
zagospodarowania terenów, któr> siC wyrócnia ze 
wzglCdu na jej rolC ograniczaj>c> uci>cliwoWć 
obszarów komunikacyjnych oraz terenów  
o konfliktogennych funkcjach;  

 21) strefa ochrony archeologicznej – rozumie siC przez 
to stanowiska wpisane do rejestru zabytków i ujCte 
w ewidencji urzCdu ochrony zabytków, 
ograniczaj>ce całkowicie lub czCWciowo działania 
inwestycyjne;  

 22) strefa ochrony ekspozycji – rozumie siC przez to 
obszar widocznoWci układów zabudowy i dominant 
oraz elementów naturalnych. Teren objCty ochron> 
konserwatorsk>, zapewniaj>c> ekspozycjC obszarów 
z okreWlonych kierunków widokowych.  
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2.  PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 
wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami 
wynikaj>cymi z Polskich Norm i przepisów odrCbnych, 
obowi>zuj>cych w dniu podjCcia niniejszej uchwały.  

 
§ 3.  Ustala siC nastCpuj>ce kategorie przeznaczenia 

terenu:  
1) Przeznaczenie terenówŚ  

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b) U - tereny zabudowy usługowej,  
c) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej,  
d) RM - tereny zabudowy zagrodowej,  
e) P/U - teren zabudowy produkcyjnej i usługowej,  
f) R - teren rolny,  
g) ZP - teren zieleni urz>dzonej (zieleM parkowa),  
h) ZC - teren cmentarza - projektowanego,  
i) ZCi - teren cmentarza - istniej>cego,  
j) ZE - tereny zieleni ekologicznej,  
k) ZD - tereny ogrodów działkowych,  
l) WS - tereny wód powierzchniowych 

Wródl>dowych,  
m) T - teren infrastruktury telekomunikacyjnej,  
n) tereny komunikacyjne, w tym: KDG – publiczna 

droga główna, KDZ – publiczna droga zbiorcza, 
KDL – publiczna droga lokalna, KDD – droga 
dojazdowa, KDW – droga wewnCtrzna, KDX – 
projektowany ci>g pieszy.  

 
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
1) lokalizacja zabudowy kubaturowej wył>cznie  

w obrCbie czCWci działki ograniczonej 
maksymalnymi nieprzekraczalnymi oraz 
obowi>zuj>cymi liniami zabudowy, według rysunku 
planu z zachowaniem okreWlonych odległoWci od 
granic działek, za wyj>tkiem obiektów infrastruktury 
technicznej, oraz inwestycji celu publicznego  
w zakresie ł>cznoWci publicznej, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś  

2) nowe lokalizacje wszelkich budynków wymagaj> 
uwzglCdnienia połoconych w s>siedztwie 
istniej>cych budynków i innych obiektów 
budowlanych w celu unikniCcia rac>cych kontrastów 
w przestrzeni, a zarazem zbytniej monotonii 
architektury;  

3) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury ogrodowej 
(np. oczek wodnych, fontann) oraz budowli  
i urz>dzeM słuc>cych reklamie, nie dopuszcza siC 
wykonanie ogrodzeM pełnych z prefabrykatów 
betonowych;  

4) dopuszcza siC lokalizacjC wolnostoj>cych noWników 
reklamowych i reklam na ogrodzeniach  
o nastCpuj>cych parametrachŚ  
a) maksymalna wielkoWć noWnika reklamowego -  

2,0 x 4,0 m,  
b) maksymalna całkowita wysokoWć noWnika 

reklamowego wraz z podstaw> - do 3,5 m.  

§ 5.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego:  
1) na terenach objCtych planem ustala siC ograniczenie 

uci>cliwoWci prowadzonej działalnoWci w zakresie 
emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeM itp. do granic 
działki lub działek, do których inwestor posiada 
tytuł prawny, za wyj>tkiem inwestycji celu 
publicznego w zakresie ł>cznoWci publicznejś  

2) ochrona istniej>cego drzewostanuś w przypadku 
niezbCdnej koniecznoWci wyciCcia drzewa (np.  
w zwi>zku z realizacj> drogi lub ze wzglCdu na 
bezpieczeMstwo) obowi>zuje uzyskanie zgody 
kompetentnego organu;  

3) ograniczyć do niezbCdnego minimum prace trwale 
zniekształcaj>ce rzeabC terenuś  

4) obowi>zuje zasada zagospodarowania zieleni> tych 
powierzchni działek, które nie s> przeznaczone pod 
zabudowC i utwardzenieś  

5) chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniami 
antropogenicznymi przez prowadzenie prawidłowej 
gospodarki wodno – Wciekowej i odpadamiś  

6) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
projektowanych napowietrznych linii przesyłowych 
wysokiego napiCcia, istniej>ce obiekty do 
utrzymania z mocliwoWci> rozbudowy i przebudowyś  

7) do nasadzeM nalecy ucywać rodzimych, zgodnych  
z siedliskiem gatunków drzew i krzewówś  

8) odległoWć cmentarza od zabudowaM mieszkalnych, 
od zakładów produkuj>cych artykuły cywnoWci, 
zakładów cywienia zbiorowego b>da zakładów 
przechowuj>cych artykuły cywnoWci oraz studzien, 
aródeł i strumieni, słuc>cych do czerpania wody do 
picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co 
najmniej 150.0 mś odległoWć ta moce być 
zmniejszona do 50.0 m pod warunkiem, ce teren  
w granicach od 50.0 m do 150.0 m odległoWci od 
cmentarza posiada sieć wodoci>gow> i wszystkie 
budynki korzystaj>ce z wody s> do tej sieci 
podł>czone.  
 
§ 6.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
1) dla zespołu budynków mleczarni przy  

ul. Tysi>clecia z XIX/XX w., dopuszcza siC 
rozbudowC, przebudowC lub rozbiórkC  
w/w budynków w uzgodnieniu z Kujawsko-
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytkówś  

2) na obszarze w granicach planu znajduje siC 
stanowisko archeologiczne. Na terenie przez nie 
zajmowanym obowi>zuje przeprowadzenie 
niezbCdnego zakresu prac archeologicznych 
zapewniaj>cych odpowiednie warunki ochrony 
konserwatorskiej. Zakres prac archeologicznych 
okreWli, w zalecnoWci od charakteru inwestycji, 
Wojewódzki Konserwator Zabytkówś  

3) w rejonie stanowiska archeologicznego, o którym 
mowa w § 6 pkt 2, wszelkie prace ziemne mocna 
wykonywać po uzgodnieniu i za pozwoleniem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówś  

4) na całym obszarze objCtym planem, w przypadku 
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, 
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który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 
archeologicznego, osoby prowadz>ce roboty 
budowlane i ziemne s> zobowi>zane zabezpieczyć 
znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mog>ce je 
uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówś  

5) ustala siC zakaz ingerencji inwestycji polegaj>cej na 
realizacji drogi 02KDG w tereny 19ZCi, 20ZC  
i 21ZP;  

6) inwestycje realizowane na obszarach oznaczonych 
symbolami 20ZC i 21ZP nalecy uzgodnić  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytkówś  

7) ustala siC zachowanie ukształtowania terenu, cieków 
oraz zieleni towarzysz>cej w maksymalnym stopniu 
w s>siedztwie cmentarza rzymsko-katolickiego 
parafii pw. Vw. Anny w Radzyniu ChełmiMskim oraz 
zespołu dworsko-parkowego „Na Zielonym 
Wzgórzu”, z uwzglCdnieniem umocnienia skarp 
naturalnymi metodami;  

8) nakaz uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie ł>cznoWci publicznej  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków po 
wczeWniejszym przedstawieniu studium 
oddziaływania ww. inwestycji na krajobraz 
kulturowy;  

9) w celu ochrony widoku na sylwetC 
Wredniowiecznego miasta i zamek ustala siC osie 
widokowe od strony zachodniej oraz zaleca siC 
wykonanie Studium oddziaływania na krajobraz 
kulturowy planowanej obwodnicy miasta.  
 
§ 7.  Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznejŚ  
1) na obszarze objCtym planem znajduj> siC obszary 

przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji 
zawartej w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z póaniejszymi 
zmianami)ś s> to terenyŚ  
a) tereny dróg publicznych,  
b) tereny ci>gów pieszych,  
c) tereny cmentarza;  

2) ustala siC wymóg kształtowania terenów, 
wymienionych w pkt. 1, jako przestrzeni 
ogólnodostCpnych słuc>cych zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaMców gminy RadzyM ChełmiMskiś  

3) zakaz lokalizacji w przestrzeniach publicznych 
tymczasowych obiektów handlowo-usługowych.  

4) szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenów przestrzeni publicznej, w tym nakazy, 
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia  
w zagospodarowaniu terenów okreWlono  
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów.  
 
§ 8.  Zasady i warunki scalania i podzialu 

nieruchomoWciŚ  
1) dopuszcza siC podziały geodezyjne na działki  

w zalecnoWci od potrzeb inwestycyjnych,  
z zachowaniem zasad okreWlonych w ustaleniach 
szczegółowych dla terenówś  

2) dopuszcza siC wydzielenia działek na rzecz 
komunikacji i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
(przepompownie, transformatorowe stacje 
wolnostoj>ce, studnie rewizyjne itp.), a takce na 
powiCkszenie nieruchomoWci s>siednich bez 
ograniczenia ich minimalnej powierzchni.  
 
§ 9.  Ustalenia dotycz>ce szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  
1) wszelkie niezbCdne dla prawidłowego 

funkcjonowania gminy obiekty i urz>dzenia,  
a w szczególnoWciŚ obiekty obrony cywilnej, 
ratownictwa, bezpieczeMstwa paMstwa, obiekty 
obsługi technicznej mocna realizować w sposób 
zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrCbnymiś  

2) dla nowoprojektowanych obiektów budowlanych 
wymaga siC zachowania normatywnych odległoWci 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś  

3) w strefie ograniczonego ucytkowania radiolinii 
Trzeciewiec-RadzyM ChełmiMski-Dylewska Góra 
obowi>zuje ograniczenie wysokoWci projektowanej 
zabudowy do 8,0 m;  

4) w strefie ograniczonego ucytkowania wokół 
cmentarza obowi>zuj> ustalenia § 5 pkt 8;  

5) w strefie ochrony ekspozycji obowi>zuje 
ograniczenie wysokoWci projektowanej zabudowy do 
9,0 m, za wyj>tkiem inwestycji celu publicznego  
w zakresie ł>cznoWci publicznej, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś  

6) w strefie ochrony ekspozycji do nasadzeM nowej 
zieleni stosować nalecy odmiany roWlin niskiej  
i Wredniej wysokoWci.  
 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej:  

1.  W zakresie zaopatrzenia w wodCŚ  
1) ustala siC wł>czenie istniej>cej i projektowanej 

zabudowy do istniej>cej sieci wodoci>gowejś  
2) dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U, 

U, P/U, RM zapewnić odpowiedni> iloWć wody do 
celów przeciwpocarowych słuc>cej do zewnCtrznego 
gaszenia pocaru dla projektowanych obiektów 
zgodnie z przepisami odrCbnymi.  
2.  W zakresie gospodarki Wciekami sanitarnymiŚ  

1) nakazuje siC przył>cze nowej zabudowy do 
istniej>cej i projektowanej sieci kanalizacyjnejś  

2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza 
siC korzystanie ze szczelnych zbiorników 
bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni 
Wcieków.  
3.  W zakresie elektroenergetyki:  

1) w obszarze planu znajduj> siC stacje 
transformatorowe oraz napowietrzne linie 
elektroenergetyczne n/n i S/N;  

2) dopuszcza siC rozbudowC i przebudowC istniej>cego 
układu elektroenergetycznegoś  

3) sieci elektroenergetyczne nalecy realizować  
w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cych  
i projektowanych drógś  
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4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siC 

realizacje w/w sieci poza liniami rozgraniczaj>cymi 
drógś  

5) sieci elektroenergetyczne realizować jako 
podziemne;  

6) ustala siC zasilanie terenów planu poprzez istniej>ca 
i projektowan> sieć n/n i S/N, zlokalizowan> na 
obszarze planu, na podstawie warunków 
technicznych przył>czenia okreWlonych przez 
zarz>dcC sieciś  

7) w zalecnoWci od potrzeb dopuszcza siC realizacje 
parterowych stacji transformatorowych na 
wydzielonych do tego celu działkach z terenów 
oznaczonych symbolami: MN, MN/U, U, P/U i RM;  

8) na całym obszarze planu dopuszcza siC realizacje 
stacji transformatorowych słupowych.  
4.  W zakresie zasilania w ciepło  

- ustala siC obowi>zek projektowania i realizacji  
w obiektach budowlanych niskoemisyjnych aródeł 
energii cieplnej nie przekraczaj>cych 
dopuszczalnych norm.  
5.  W zakresie zaopatrzenia w gaz:  

1) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych aródełś  
2) dopuszcza siC gazyfikacjC terenu w granicach planu;  
3) lokalizacja sieci gazowej i urz>dzeM technicznych  

w pasach drogowych (poza pasami jezdni),  
a w przypadku braku takiej mocliwoWci, na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych.  
6.  W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej:  

1) tereny objCte opracowaniem nalecy podł>czyć do 
istniej>cych sieci telekomunikacyjnychś  

2) dopuszcza siC rozbudowC i przebudowC istniej>cych 
sieci telekomunikacyjnych;  

3) sieci telekomunikacyjne realizować jako podziemne.  
7.  W zakresie gospodarki odpadami:  

1) odpady komunalne nalecy gromadzić  
w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej 
posesji, w miejscu do tego przeznaczonym. Odpady 
nalecy wywozić na składowisko odpadów, zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi oraz 
uchwalonymi przepisami lokalnymi;  

2) gospodarowanie innymi odpadami zgodnie  
z przepisami odrCbnymi.  
8.  W zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy 

systemów komunikacjiŚ  
1) powi>zania zewnCtrzne komunikacyjne s> 

realizowane poprzez drogi wojewódzkie nr 534 oraz 
543 w klasie dróg głównychś  

2) obsługC komunikacyjn> terenów zapewniaj> 
istniej>ce wojewódzkie drogi główne nr 534 i 543, 
połocone w granicach obszaru objCtego planem, 
istniej>ce drogi zbiorcze i lokalne oraz istniej>ce  
i projektowane drogi dojazdowe i wewnCtrzneś  

3) w liniach rozgraniczaj>cych dróg dopuszcza siC 
realizacjC chodników, Wciecek rowerowych lub 
pieszo-rowerowych, przystanków i zatok 
autobusowych, a takce pozostałej infrastruktury 
komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrCbnymiś  

4) dla sieci dróg lokalnych, dojazdowych oraz 
wewnCtrznych zaleca siC, aby geometria przebiegu 
tras, parametry przekroju poprzecznego oraz zasady 

organizacji ruchu podporz>dkowane zostały 
wymogom ruchu uspokojonego;  

5) szerokoWć dróg w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rysunku planu lub wg istniej>cych wydzieleM 
geodezyjnych;  

6) dla projektowanej drogi 02KDG ustala siC 
obowi>zek nasadzeM zieleni izolacyjnej niskiej  
i Wredniej wysokoWci celem ograniczenia 
uci>cliwoWci drogi z terenami s>siaduj>cymiś  

7) w ramach poszczególnych terenów i działek, nalecy 
zapewnić odpowiedni> liczbC miejsc parkingowych 
lub garacowych, zapewniaj>c> potrzeby w zakresie 
parkowania i postoju samochodówŚ  
a) obowi>zek zapewnienia minimum dwa miejsca 

postojowe na jedno mieszkanie w obrCbie 
własnej posesji dla terenów w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej bez 
uwzglCdnienia garacu,  

b) obowi>zek zapewnienia minimum 1 stanowiska 
na kacde 40 m2 powierzchni ucytkowej terenów 
funkcji mieszkaniowo-usługowej i usługowej, 
bez uwzglCdnienia garacu,  

c) obowi>zek zapewnienia minimum 1 stanowisko 
na 5-ciu zatrudnionych powierzchni dla terenów 
funkcji produkcyjnej;  

8) projektowane ci>gi piesze ustala siC jako 
ogólnodostCpne.  
9.  Na całym obszarze objCtym planem dopuszcza 

siC lokalizacjC sieci infrastruktury technicznej wraz  
z urz>dzeniami towarzysz>cymi takie jak sieci 
wodoci>gowe, kanalizacyjne, gazoci>gi, kablowe  
i napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje 
transformatorowe, przepompownie Wcieków i inne.  

10. W przypadku realizacji infrastruktury 
technicznej dopuszcza siC sytuowanie obiektów  
i urz>dzeM poza liniami zabudowy okreWlonymi na 
rysunku planu z bezpoWrednim, swobodnym dostCpem 
do drogi.  

11. WłaWciciele działki, na których znajduj> siC 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
zobowi>zani s> do umocliwienia słucbom technicznym 
stałego dostCpu do tych obiektów i urz>dzeM.  

 
§ 11. Na obszarze objetym planem nie wystCpuj>Ś  

1) obiekty i obszary objCte ochron> na podstawie 
przepisów o ochronie przyrodyś  

2) tereny górnicze, naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagrocone osuwaniem siC mas 
ziemnych;  

3) nieruchomoWci uznane za niezbCdne na cele 
obronnoWci paMstwa oraz obiekty wacne  
i szczególnie wacne dla bezpieczeMstwa i obronnoWci 
paMstwa okreWlone odrCbnymi przepisamiś  

4) obszary wymagaj>ce przekształceM i rekultywacjiś  
5) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia procesu 

scalania i podziałuś  
6) obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy  

i infrastruktury technicznej;  
7) obszary słuc>ce realizacji imprez masowychś  
8) obszary przestrzeni publicznej wyznaczone  

w Studium.  
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Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 12. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolamiŚ 
25MN, 26MN, 29MN, 32MN, 34MN, 36MN, 37MN, 
38MN, 42MN, 43MN, 44MN, 45MN, 46MN, 49MN, 
50MN, 51MN, 52MN, 53MN;  

1.  Przeznaczenie podstawowe: tereny przeznaczone 
pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>ś  

2.  Przeznaczenie dopuszczalneŚ nie ustala siC.  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) parametry zabudowy funkcji mieszkalnej:  

a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,0 m, do 
dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 
poddasze ucytkowe),  

b) geometria dachu – dachy wysokie, k>t 
nachylenia głównych połaci dachu od 30° do 
45°,  

c) obowi>zuje stosowanie pokrycia ceramicznego 
lub naWladuj>cego ceramiczne, w odcieniach 
koloru czerwonego lub br>zowego,  

d) dla obszarów połoconych w strefie radiolinii 
Trzeciewiec-RadzyM ChełmiMski-Dylewska Góra 
obowi>zuj> ograniczenia wysokoWci 
projektowanych budynków okreWlone w § 9  
pkt 3,  

e) dla obszarów połoconych w strefie ochrony 
ekspozycji obowi>zuj> ustalenia w § 9 pkt 5ś  

2) parametry zabudowy gospodarczej, garacowejŚ  
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 8,0 m – do 

dwóch kondygnacji nadziemnych,  
b) geometria dachu – dachy dwu- lub 

wielospadowe, k>t nachylenia głównych połaci 
dachu minimum 12°ś  

3) ustała siC maksymalne nieprzekraczalne  
i obowi>zuj>ce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu;  

4) nakaz pozostawienia min. 50% powierzchni 
biologicznie czynnej na kacdej wydzielonej działceś  

5) obszar przeznaczony pod zabudowC, dojWcia, 
dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone 
nawierzchnie, nie powinien przekraczać 30% 
powierzchni działki.  
4.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  

1) dla terenów oznaczonych symbolami 29MN, z drogi 
oznaczonej symbolem: 014KDL;  

2) dla terenów oznaczonych symbolami 25MN, 26MN, 
z dróg oznaczonych symbolamiŚ 013KDD, 014KDLś  

3) dla terenu oznaczonego symbolem 32MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 016KDD, 017KDD;  

4) dla terenu oznaczonego symbolem 34MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 015KDW, 016KDD, 
017KDD;  

5) dla terenu oznaczonego symbolem 36MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 017KDD, 019KDD;  

6) dla terenu oznaczonego symbolem 37MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 017KDD, 014KDL;  

7) dla terenu oznaczonego symbolem 38MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 017KDD, 014KDL, 
019KDD;  

8) dla terenu oznaczonego symbolem 42MN z drogi 
oznaczonej symbolem: 030KDW;  

9) dla terenu oznaczonego symbolem 43MN z drogi 
oznaczonej symbolem: 029KDW, 031KDD;  

 10) dla terenów oznaczonych symbolami 44MN i 45MN 
z drogi oznaczonej symbolem: 028KDW, 031KDD;  

 11) dla terenu oznaczonego symbolem 46MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 023KDL, 025KDW, 
026KDD, 031KDD;  

 12) dla terenu oznaczonego symbolem 49MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 022KDD, 023KDL;  

 13) dla terenu oznaczonego symbolem 50MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 023KDL, 031KDD, 
032KDD;  

 14) dla terenu oznaczonego symbolem 51MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 023KDL, 032KDD oraz  
z drogi połoconej poza granicami opracowania 
planu;  

 15) dla terenu oznaczonego symbolem 52MN z drogi 
oznaczonej symbolem: 031KDD i 033KDW;  

 16) dla terenu oznaczonego symbolem 53MN z drogi 
oznaczonej symbolem: 031KDD i 034KDW.  
5.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

1) minimalna powierzchnia działki 500 m2;  
2) minimalna szerokoWć frontu działki 22,0 mś  
3) dopuszcza siC ł>czenie wydzielonych działek, w celu 

realizacji jednej inwestycji na wiCkszej powierzchni, 
pod warunkiem zachowanie ustaleM podjCtych  
w niniejszej uchwale.  
6.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 30% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 13. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
2MN/U, 13MN/U, 15MN/U, 22MN/U, 23MN/U, 
24MN/U, 28MN/U, 31MN/U, 39MN/U, 40MN/U, 
47MN/U;  

1.  Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalne: teren zabudowy 
usługowej.  

3.  Wymienione w ust. 1 i 2 funkcje mog> 
wystCpować ł>cznie lub samodzielnie.  

4.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) parametry zabudowy funkcji mieszkalnej  

i usługowejŚ  
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,0 m, do 

dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 
poddasze ucytkowe)ś  

b) geometria dachu – dachy wysokie, k>t 
nachylenia głównych połaci dachu od 30° do 
45°ś  
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c) dla obszarów połoconych w strefie radiolinii 
Trzeciewiec-RadzyM ChełmiMski-Dylewska Góra 
obowi>zuj> ograniczenia wysokoWci 
projektowanych budynków okreWlone w § 9  
pkt 3;  

d) dla obszarów połoconych w strefie ochrony 
ekspozycji obowi>zuj> ustalenia w § 9 pkt 5ś  

2) parametry zabudowy gospodarczej, garacowejŚ  
a) wysokoWć zabudowy do 8,0 m – maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne;  
b) geometria dachu – dachy dwu- lub 

wielospadowe, k>t nachylenia głównych połaci 
dachu min 12°ś  

3) ustała siC obowi>zuj>ce i maksymalne 
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  
z rysunkiem planu;  

4) nakaz pozostawienia min. 40% powierzchni 
biologicznie czynnej na kacdej wydzielonej działceś  

5) obszar przeznaczony pod zabudowC, dojWcia, 
dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone 
nawierzchnie, nie powinien przekraczać 50% 
powierzchni działki.  
5.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  

1) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN/U poprzez 
istniej>cy zjazd z drogi 01KDG, którego czCWć 
znajduje siC w granicach opracowania planu;  

2) dla terenu oznaczonego symbolem 13MN/U poprzez 
drogC gminn> znajduj>c> siC poza obszarem 
opracowania planu;  

3) dla terenu oznaczonego symbolem 15MN/U poprzez 
istniej>ce zjazdy z drogi, 05KDGL, istniej>ce  
i projektowane zjazdy z drogi 08KDZ oraz poprzez 
ul. Albina Nowickiego, która znajduje siC poza 
granicami obszarem opracowania planu;  

4) dla terenu oznaczonego symbolem 22MN/U z dróg 
oznaczonych symbolami: 014KDL, 09KDD, 
024KDD, 036KDD;  

5) dla terenu oznaczonego symbolem 23MN/U z dróg 
oznaczonych symbolami: 010KDD, 013KDD, 
024KDD;  

6) dla terenu oznaczonego symbolem 24MN/U z drogi 
oznaczonej symbolem: 011KDD;  

7) dla terenu oznaczonego symbolem 28MN/U poprzez 
istniej>ce i projektowane zjazdy z drogi 
wojewódzkiej nr 534 lec>cej poza granicami 
opracowania planu;  

8) dla terenu oznaczonego symbolem 31MN/U z dróg 
oznaczonych symbolami: 014KDL, 017KDD  
i 019KDD;  

9) dla terenu oznaczonego symbolem 39MN/U z dróg 
oznaczonych symbolami: 014KDL, 019KDD;  

 10) dla terenu oznaczonego symbolem 40MN/U z drogi 
oznaczonej symbolem: 019KDD;  

 11) dla terenu oznaczonego symbolem 47MN/U z dróg 
oznaczonych symbolami: 023KDL, 022KDD.  
6.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

1) minimalna powierzchnia działki 500 m2;  
2) minimalna szerokoWć frontu działki 22,0 m;  
3) dopuszcza siC ł>czenie wydzielonych działek, w celu 

realizacji jednej inwestycji na wiCkszej powierzchni, 
pod warunkiem zachowanie ustaleM podjCtych  
w niniejszej uchwale.  

7.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 30% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 14. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1U;  

1.  Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
usługowej.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalneŚ nie ustala siC.  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) maksymalna wysokoWć zabudowy do 10,0 m, za 

wyj>tkiem inwestycji celu publicznego w zakresie 
ł>cznoWci publicznej, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

2) geometria dachu zabudowyŚ ustala siC wymóg 
realizacji głównych połaci dachu jako dach 
dwuspadowy, k>t nachylenia głównych połaci dachu 
powycej 12°ś  

3) nakaz pozostawienia min. 30% powierzchni 
biologicznie czynnej na kacdej wydzielonej działceś  

4) obszar przeznaczony pod zabudowC, dojWcia, 
dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone 
nawierzchnie, nie powinien przekraczać 50% 
powierzchni działkiś  

5) ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

6) dopuszcza siC lokalizacje obiektów małej 
architektury;  

7) dopuszcza siC lokalizacjC parkingu o nawierzchni 
utwardzonej w obrCbie działki.  
4.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  

1) dla terenu oznaczonego symbolem 1U poprzez 
istniej>cy zjazd z drogi 01KDG, oznaczony na 
rysunku planu.  
5.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 
w 1000 m2;  

b) minimalna szerokoWć frontu działki 30,0 mś  
6.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 30% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 15. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 
30RM, 33RM, 48RM, 54RM;  

1.  Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
zagrodowej;  

2.  Przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala siCś  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) adaptuje siC istniej>ce obiekty z mocliwoWci> 

przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu 
ucytkowania oraz wymiany budynkówś  
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2) gabaryty zabudowy funkcji mieszkalnej:  

a) budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych  
(w tym poddasze ucytkowe), do 10,0 mś  

b) obowi>zuje stosowanie pokrycia ceramicznego 
lub naWladuj>cego ceramiczne, w odcieniach 
koloru czerwonego lub br>zowegoś  

c) geometria dachu zabudowy funkcji mieszkalnej: 
ustala siC wymóg realizacji głównych połaci 
dachu jako dach dwuspadowy, k>t nachylenia 
głównych połaci dachu od 30° do 45°ś  

3) gabaryty zabudowy gospodarczej, garacowej  
i inwentarskiej:  
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,0 m – 

maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, 
geometria dachuŚ ustala siC wymóg realizacji 
głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, 
k>t nachylenia głównych połaci dachu minimum 
12°ś  

b) ustala siC lokalizacjC budowli rolniczych  
i urz>dzeM budowlanych z nimi zwi>zanych, 
niezbCdnych dla prowadzenia gospodarstwa 
rolnegoś gabarytów obiektów nie ustala siCś  

4) dopuszcza siC rozbudowC istniej>cych siedlisk 
rolnych;  

5) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

6) nakaz pozostawienia minimum 50% powierzchni 
biologicznie czynnej na kacdej wydzielonej działceś  

7) udział nowej zabudowy w stosunku do terenu nie 
wiCkszy nic 30%ś  

8) zasady podziału nieruchomoWciŚ  
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 

działki dla zabudowy zagrodowej 5000 m2;  
b) minimalna szerokoWć frontu działki dla 

zabudowy zagrodowej 30,0 m;  
4. DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  

1) dla terenu oznaczonego symbolem 30RM poprzez 
istniej>ce zjazdy z drogi wojewódzkiej 534 lec>cej 
poza obszarem opracowania planu, oraz drogi 
oznaczonej symbolem 014KDL;  

2) dla terenu oznaczonego symbolem 33RM z dróg 
oznaczonych symbolami 014KDL, 015KDW, 
016KDD i 017KDD;  

3) dla terenu oznaczonego symbolem 48RM z dróg 
oznaczonych symbolami 023KDL i 022KDD;  

4) dla terenu oznaczonego symbolem 54RM z drogi 
wojewódzkiej 534 poprzez istniej>cy zjazd oraz 
drogC oznaczon> symbolem 030KDW, 031KDD.  
 
5.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 30% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 16. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
27P/U;  

1.  Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
produkcyjnej.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalne: teren zabudowy 
usługowej.  

3.  Zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko wymagaj>cych 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko, 
oraz zakładów stwarzaj>cych zagrocenie dla cycia lub 
zdrowia ludzi, za wyj>tkiem inwestycji celu 
publicznego w zakresie ł>cznoWci publicznej, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi.  

4.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) dopuszcza siC rozbudowC, przebudowC lub rozbiórkC 

istniej>cej zabudowyś  
2) parametry nowej zabudowy:  

a) wysokoWć zabudowy maksymalnie do 9,0 m, do 
dwóch kondygnacji nadziemnychś  

b) geometria dachu – dachy dwuspadowy, k>t 
nachylenia głównych połaci dachu od 10° do 
30°ś  

3) nakaz pozostawienia min. 15% powierzchni 
biologicznie w obrCbie terenu 27P/Uś  

4) obowi>zuje nakaz uzgodnienia wszelkich prac  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytkówś  

5) ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

6) dopuszcza siC lokalizacje obiektów małej 
architektury;  

7) ustala siC wprowadzenie zieleni izolacyjnej, 
wysokiej i niskiej przy granicach z terenami MN/U;  

8) dopuszcza siC lokalizacje parkingu o nawierzchni 
utwardzonej w obrCbie działki.  
5.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  

- dla terenu oznaczonego symbolem 27P/U z drogi 
oznaczonej symbolem 011KDD.  
6.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

- zakaz podziału nieruchomoWci.  
7.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 30% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 17. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41R;  

1.  Przeznaczenie podstawowe: teren rolny.  
2.  Przeznaczenie dopuszczalneŚ nie ustala siC.  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) teren rolny z dopuszczeniem realizacji zabudowy 

zagrodowej;  
2) gabaryty zabudowy funkcji mieszkalnej:  

a) budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych (w 
tym poddasze ucytkowe), do 10,0 mś  

b) obowi>zuje stosowanie pokrycia ceramicznego 
lub naWladuj>cego ceramiczne, w odcieniach 
koloru czerwonego lub br>zowegoś  

c) geometria dachu zabudowy funkcji mieszkalnej: 
ustala siC wymóg realizacji głównych połaci 
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dachu jako dach dwuspadowy, k>t nachylenia 
głównych połaci dachu od 30° do 45°ś  

3) gabaryty zabudowy gospodarczej i garacowejŚ  
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,0 m – 

maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, 
geometria dachuŚ ustala siC wymóg realizacji 
głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, 
k>t nachylenia głównych połaci dachu minimum 
12°ś  

b) ustala siC lokalizacjC budowli rolniczych  
i urz>dzeM budowlanych z nimi zwi>zanych, 
niezbCdnych dla prowadzenia gospodarstwa 
rolnegoś gabarytów obiektów nie ustala siCś  

4) ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  
4.  DostCpnoWć komunikacyjn> poprzez istniej>cy 

zjazd na drogC wojewódzk> 534 oznaczon> symbolem 
018KDG.  

5.  Obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych zjazdów  
z drogi wojewódzkiej 534 oznaczonej symbolem 
018KDG;  

6.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 

dla zabudowy zagrodowej 5000 m2;  
2) minimalna szerokoWć frontu działki dla zabudowy 

zagrodowej 30,0 m.  
7. Stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 30% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 18. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 21ZP  

1.  Przeznaczenie podstawowe: teren zieleni 
urz>dzonej - zieleM parkowa.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalneŚ nie ustala siC.  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) utrzymuje siC dotychczasowy sposób 

zagospodarowania terenu w celu osłony zespołu 
dworsko-parkowego na „Zielonym Wzgórzu”ś  

2) zakaz zabudowy;  
3) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 

architektury;  
4) dopuszcza siC wycinkC drzew i krzewów zgodnie  

z przepisami odrCbnymi;  
5) obowi>zuj> ustalenia § 6ś  

4.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  
- dostCpnoWć komunikacyjna poprzez istniej>c> drogC 

dojazdow> zlokalizowan> poza obszarem 
opracowania planu.  
5.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

- zakaz podziału nieruchomoWci.  
6.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 

§ 19. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 
siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 20ZC:  

1.  Przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza – 
projektowanego.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalneŚ nie ustala siC.  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) dla projektowanego cmentarza obowi>zuje strefa 

ograniczonego ucytkowania, o której mowa w § 5 
pkt 8;  

2) zagospodarowanie terenu cmentarza zgodnie  
z przepisami odrCbnymi  

3) dopuszcza siC realizacje obiektów małej 
architektury;  

4) postuluje siC nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuc 
ci>gów komunikacyjnychś  

5) nakazuje siC ogrodzenie terenu z trwałego materiału 
o wysokoWci nie mniejszej nic 1,5 m.ś  

6) dopuszcza siC realizacjC nowych miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych wzdłuc drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 07KDZ;  

7) obowi>zuj> ustalenia § 6ś  
4.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  

- dla terenu oznaczonego symbolem 20ZC z dróg 
oznaczonych symbolami 07KDZ 035KDD.  
5.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

1) podziału nieruchomoWci dokonywać prostopadle lub 
równolegle do istniej>cych granicś  

2) nie ustala siC minimalnej powierzchni 
nowowydzielanych nieruchomoWci.  
6.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 20. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
19ZCi;  

1.  Przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza - 
istniej>cego.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalneŚ nie ustala siC.  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) dla istniej>cego cmentarza obowi>zuje strefa 

ograniczonego ucytkowania, o której mowa w § 5 
pkt 8;  

2) zachować układ przestrzenny cmentarza z ochron> 
wszystkich jego elementówś  

3) dopuszcza siC zlokalizowanie na terenie cmentarza 
małych obiektów sakralnych w postaci krzycy, 
kapliczek, pomników oraz kolumbariumś  

4) zagospodarowanie terenu cmentarza zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś  

5) postuluje siC nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuc 
ci>gów komunikacyjnychś  

6) obowi>zuj> ustalenia § 6ś  
4.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  
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- dla terenu oznaczonego symbolem 19ZCi z drogi 

oznaczonej symbolem 07KDZ.  
5.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

- zakaz podziału nieruchomoWci.  
6.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 21. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZE, 
4ZE, 7ZE, 8ZE, 10ZE, 14ZE, 17ZE:  

1.  Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 
ekologicznej.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala siC.  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) utrzymuje siC dotychczasowy, rolniczy sposób 

ucytkowania terenuś  
2) dopuszcza siC realizacje obiektów i urz>dzeM 

wodnych, stawów hodowlanych, a takce obiektów  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
i komunikacyjnej.  
4.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  

- dostCpnoWć komunikacyjna z istniej>cych dróg 
wewnCtrznych i Wródpolnychś  
5.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

1) podziału nieruchomoWci dokonywać prostopadle lub 
równolegle do istniej>cych granicś  

2) nie ustala siC minimalnej powierzchni 
nowowydzielanych nieruchomoWci.  
6.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 22. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5ZD, 
6ZD, 9ZD:  

1.  Przeznaczenie podstawoweŚ teren ogrodów 
działkowych.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalneŚ nie ustala siC.  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) utrzymuje siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu;  
2) ustala siC mocliwoWć realizacji zabudowy w postaci 

altan;  
3) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40m²ś  
4) geometria dachu – dachy dwu- lub wielospadowe, 

k>t nachylenia głównych połaci dachu min 12°ś  
5) postuluje siC aby projektowane altany miały 

jednolit> kolorystykC elewacjiś  
6) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

7) ustala siC, ce minimum 80% działki musi pozostać 
powierzchni> biologicznie czynn>ś  

8) nakaz ochrony istniej>cego zadrzewieniaś  
4.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  

- poprzez istniej>ce i projektowane drogi dojazdowe 
zlokalizowane poza obszarem opracowania planu.  
5.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

- nie ogranicza siC.  
6.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 23. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 
11WS, 12WS, 16WS, 18WS;  

1.  Przeznaczenie podstawoweŚ tereny wód 
powierzchniowych Wródl>dowych.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalneŚ nie ustala siC.  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) w odległoWci 3,0 m od linii rozgraniczaj>cej cieków 

wodnych oznaczonych symbolem WS dopuszcza siC 
zagospodarowanie wył>cznie zieleni> nisk>,  
z zakazem lokalizowania wszelkiej zabudowy oraz 
ogrodzeMś  

2) nalecy zapewnić mocliwoWć dostCpu do istniej>cych 
rowów melioracyjnych w celu prowadzenia 
biec>cych konserwacji i naprawś  

3) zaleca siC obsadzanie cieków i rowów 
melioracyjnych zieleni> (o charakterze biologicznej 
obudowy cieków)ś  

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych Wcieków  
i zanieczyszczania rowówś  

5) dopuszcza siC skanalizowanie rowów 
melioracyjnych pod warunkiem, ic nie zakłóci to 
przepływy wód gruntowych w obszarze przyległymś  

6) wszelkie działania zwi>zane z realizacj> urz>dzeM 
wodnych na ciekach, kanałach i rowach oraz  
z wykorzystaniem ich wód dla rócnych potrzeb 
wymagaj> uzgodnieniu z właWciwym zarz>dc>ś  

7) dopuszczalne obiekty towarzysz>ce – pomosty itp. 
oraz urz>dzenia hydrotechniczne zabezpieczaj>ce 
brzegi wódś  

8) dopuszcza siC wykorzystanie cieków jako zbiornika 
ppoc. na zasadach i warunkach przewidzianych 
przepisami odrCbnymi.  
4.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  

- dostCpnoWć komunikacyjna z istniej>cych dróg 
Wródpolnych.  
5.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

- zakaz podziału nieruchomoWci.  
6.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  
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§ 24. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 
siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 35T:  

1.  Przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury 
telekomunikacyjnej.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalneŚ nie ustala siC.  
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
1) utrzymuje siC dotychczasowy sposób ucytkowania 

terenu;  
2) dopuszcza siC rozbudowC, przebudowC i wymianC 

istniej>cych obiektów i urz>dzeM 
telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś  

3) dopuszcza siC realizacje obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej;  
4.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ  

- dostCpnoWć komunikacyjna poprzez istniej>cy zjazd 
z drogi oznaczonej symbolem 018KDG;  
5.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

- nie ogranicza siC parametrów geometrycznych.  
6.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 25. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami: 
012KDX, 020KDX, 021KDX, 027KDX;  

1.  PrzeznaczenieŚ tereny ci>gów pieszych.  
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie  

z rysunkiem planu;  
2) ustala siC dostCpnoWć do ci>gu pieszego 

nieograniczon>ś  
3) dopuszcza siC nasadzenie zieleni niskiejś  
4) obowi>zuj> ustalenia §10 pkt 8.  

3.  Ustala siC obsługC projektowanych dróg 
wewnCtrznych z drógŚ  
- nie ustala sie.  

4.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  
- nie ustala siC.  

5.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 26. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
01KDG, 02KDG, 05KDG, 06KDG, 018KDG;  

1.  Przeznaczenie: teren komunikacji publicznej, 
droga główna.  

2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

1) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie 
z rysunkiem planu lub zgodnie z podziałem 
geodezyjnym;  

2) do czasu realizacji projektowanej drogi 02KDG 
administratorem rezerw terenu jest Gmina Miasto 
RadzyM ChełmiMskiś  

3) dopuszcza siC sytuowanie w liniach 
rozgraniczaj>cych nowych sieci incynieryjnego 
uzbrojenia terenu, sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem drogi 
lub terenów przyległych za zgod> zarz>dcy drógś  

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych zjazdów 
indywidualnych;  

5) nakaz realizacji nasadzeM zieleni niskiej  
o charakterze izolacyjnym;  

6) obowi>zuj> ustalenia §10 pkt 8.  
3.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

- nie ustala siC.  
4.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 27. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
03KDZ, 04KDZ, 07KDZ, 08KDZ;  

1.  Przeznaczenie: teren komunikacji publicznej, 
droga zbiorcza.  

2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie 

z rysunkiem planu lub zgodnie z podziałem 
geodezyjnym;  

2) dopuszcza siC sytuowanie w liniach 
rozgraniczaj>cych nowych sieci incynieryjnego 
uzbrojenia terenu, sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem drogi 
lub terenów przyległych za zgod> zarz>dcy drógś  

3) obowi>zuj> ustalenia §10 pkt 8.  
3. Zasady podziału nieruchomoWciŚ  

- nie ustala siC.  
4.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 28. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami: 
014KDL, 023KDL;  

1.  Przeznaczenie: teren komunikacji publicznej, 
droga lokalna.  

2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie 

z rysunkiem planu;  
2) dostCpnoWć do drogi nieograniczonaś  
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3) obowi>zuj> ustalenia § 10 pkt 8.  

3.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  
- nie ustala siC.  

4.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 29. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 
09KDD, 010KDD, 011KDD, 013KDD, 016KDD, 
017KDD, 019KDD, 022KDD, 024KDD, 026KDD, 
031KDD, 032KDD, 035KDD, 036KDD;  

1.  Teren komunikacji publicznej, droga dojazdowa.  
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie 

z rysunkiem planu;  
2) dostCpnoWć do drogi nieograniczonaś  
3) obowi>zuj> ustalenia §10 pkt 8.  

3.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  
- nie ustala siC.  

4.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 0% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
§ 30. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 
015KDW, 025KDW, 028KDW, 029KDW, 030KDW, 
033KDW, 034KDW;  

1.  Teren komunikacjiŚ droga wewnCtrzna.  
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie 

z rysunkiem planu;  
2) obowi>zuj> ustalenia § 10 pkt 8.  

3.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ  
- nie ustala siC.  

4.  Stawka procentowa, na podstawie której ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 30% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci.  

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 
§ 31. Na cele nierolnicze przeznaczone s> grunty 

rolne kl. II i III o ł>cznej powierzchni 1,9520 ha, dla 
których uzyskano zgodC na zmianC przeznaczenia.  

 
§ 32. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta i Gminy RadzyM ChełmiMski.  

§ 33. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
§ 34. Uchwała o której mowa w § 1, podlega 

publikacji na stronie internetowej gminy.  
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Jan Michaliszyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 108 – 6393 – Poz. 878 
 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr V/28/11 

Rady Miejskiej Radzynia ChełmiMskiego 
z dnia 1 marca 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr V/28/11 

Rady Miejskiej Radzynia ChełmiMskiego 
z dnia 1 marca 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu miejscowego  

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu 
ChełmiMskim wraz z prognoz> oddziaływania na 
Wrodowisko został wyłocony do publicznego wgl>du  
w dniach od 27 lipca 2010 r. do 27 sierpnia 2010 r. 
Dyskusja publiczna nad przyjCtymi w projekcie planu 
rozwi>zaniami została zorganizowana w dniu  

17 sierpnia 2010 r., a termin 14 dni od dnia zakoMczenia 
okresu wyłocenia planu upłyn>ł dnia 14.09.2010 r.  
W w/w terminie wpłynCła uwaga do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Południe-Zachód” w Radzyniu ChełmiMskim, która 
została uwzglCdniona w projekcie.  
 
 

 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr V/28/11 

Rady Miejskiej Radzynia ChełmiMskiego 
z dnia 1 marca 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach i finansowania zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych  

 
Na podstawie 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 2008 r. Nr 123, poz. 803; 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220,  
poz. 1413) okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy. 

 
§ 1.1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców nalec>, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) do zadaM 
własnych gminy.  

2.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj>Ś  
1) budowC kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci>gowejś  
2) budowC dróg publicznychś  
3) budowC sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia w energiC 

elektryczn>.  
 
§ 2.  Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 

w § 1Ś  
1) realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in.Ś ustaw>  
o gospodarce nieruchomoWciami, ustaw> Prawo 
Budowlane, ustaw> o zamówieniach publicznych, 
ustaw> o samorz>dzie gminnym, ustaw>  
o gospodarce komunalnej i ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiskaś  

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej (w tym stacje 
transformatorowe) lub ciepła realizowane bCd>  
w sposób okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2003 r.  
Nr 153, poz. 1504, ze zmianami);  

3) inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych 
realizowane bCd>, na podstawie Ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  
z 2000 r. Nr 71, poz. 838, ze zmianami);  

4) inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji realizowane bCd> na podstawie ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodC i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków 
(Dz.U. Nr 72, poz. 747, ze zmianami);  

5) realizacja pozostałych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej bCd> przedmiotem umowy 
zainteresowanych stron zgodnie z przepisami prawa.  
 
§ 3.1.  Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie 
miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), oraz ustawy z dnia  
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du 
terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zmianami), 
przy czym:  
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania w okresie 
wieloletnim) ustalane s> przez RadC Miejsk>  
w Radzyniu ChełmiMskim i corocznie w uchwale 
budcetowej oraz uchwale w sprawie wieloletniego 
planu inwestycyjnego;  

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s>  
w całoWci lub w czCWci Budcet Gminy, aródła 
zewnCtrzne (np.Ś fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła  
z Funduszu Ochrony Vrodowiska i Gospodarki 
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne;  
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3) mog> zostać pobrane zgodnie z ustaw> o gospodarce 

nieruchomoWciami oraz ustaw> o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennymŚ opłaty 
adiacenckie, opłaty planistyczne.  
2.  Termin i koszty budowy sieci wodoci>gowej, 

kanalizacji sanitarnej, sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia 
w energiC elektryczn> oraz drogi publicznej zostan> 
okreWlone przez GminC w budcecie oraz wieloletnim 
planie inwestycyjnym.  
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UCHWAŁA Nr V/17/2011 

 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE 
z dnia 29 marca 2011 r. 

 
zmieniaj>ca uchwałC w sprawie okreWlenia wysokoWci stawek podatku od nieruchomoWci na 2011 rok  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 i 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 i z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,  
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1  
i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r.  
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461) 
Rada Gminy uchwala, co nastCpujeŚ  

 
§ 1.  W uchwale Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy 

Papowo Biskupie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie 
okreWlenia wysokoWci stawek podatku od nieruchomoWci 

na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 185, poz. 2468) 
§ 1 pkt 4 otrzymuje brzmienieŚ 

„4) od 1 m2 powierzchni ucytkowej budynków lub 
ich czCWci zwi>zanych z prowadzeniem działalnoWci 
gospodarczej w zakresie udzielania WwiadczeM 
zdrowotnych, zajCtych przez podmioty udzielaj>ce 
tych WwiadczeM - 4,27 złś” 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

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

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Rafał Jeziorny 

 
 

7

 
 

 

880 
880 

 
UCHWAŁA Nr V/18/2011 

 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE 
z dnia 29 marca 2011 r. 

 
okreWlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomoWci, rolny i leWny 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1,  
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz.U. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218  
i z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241;  
z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106,  
poz. 675), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r.  
Nr 95, poz. 613, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475; 
M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755 i Nr 75, poz. 950)  
w zwi>zku z art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r, o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,  
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1825; z 2007 r. Dz.U. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. 
Dz.U. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. 
Dz.U. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Dz.U. Nr 96, poz. 620  


