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UCHWAŁA Nr VI/32/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w bNINIź 
 z dnia 23 lutego 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrCbach: Dochanowo, Brzyskorzystew, 
Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, SłCbowo, Jaroszewo, bnin-WieW. 
 

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 ze zm.)1, art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 ze zm.)2 

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w obrCbachŚ 
Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, 
Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, 
SłCbowo, Jaroszewo, bnin-WieW. 

2. Integralnymi czCWciami uchwały s> nastCpuj>ce 
zał>cznikiŚ 
1) rysunek planu – zwany dalej rysunkiem – 

stanowi>cy zał>cznik nr 1, (arkusz 1 w skali 1Ś5000, 
i arkusze 1A-1U w skali 1Ś2000, obejmuj>ce 
północn> czCWć obszaru o którym mowa w par.1  
pkt. 1 w obrCbachŚ Dochanowo, Brzyskorzystew, 
Sobiejuchy Brzyskorzystewko; oraz arkusz nr 2  
w skali 1:5000 i arkusze 2A-2Y w skali 1:2000, 
obejmuj>ce południow> czCWć obszaru o którym 
mowa w par.1 pkt. 1 w obrCbachŚ Sulinowo, 
Sarbinowo, Słabomierz, SłCbowo, Jaroszewo, bnin-
WieW, Brzyskorzystewko, 

2) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi>ce zał>cznik nr 2, 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania – stanowi>ce 
zał>cznik nr 3. 
 
§ 2.1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> 

tereny, dla których zachodzi potrzeba ustalaniaŚ  
1) granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, 
2) granic terenów naraconych na niebezpieczeMstwo 

powodzi oraz osuwania siC mas ziemnych, 
3) granic terenów wymagaj>cych przeprowadzenia 

scaleM i wtórnych podziałów nieruchomoWci, 
4) granic terenów rehabilitacji istniej>cej zabudowy  

i infrastruktury technicznej, 
5) granic terenów wymagaj>cych przekształceM lub 

rekultywacji, 
6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych. 

 
§ 3.1. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 

1) ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z póaniejszymi zmianami, 

2) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu,  
o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

3) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miejskiej w bninie, 

4) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć zał>cznik 
graficzny do niniejszej uchwały, 

5) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć dominuj>cy, główny, sposób 
zagospodarowania terenu, 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć inny nic podstawowy sposób 
zagospodarowania terenu uzupełniaj>cy  
i wzbogacaj>cy przeznaczenie podstawowe, 

7) symbolu przeznaczenia – nalecy przez to rozumieć 
literowe oznaczenie poszczególnych terenów, 
okreWlaj>ce ich przeznaczenie podstawowe lub 
przeznaczenie podstawowe i uzupełniaj>ce, 

8) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar, 
wyznaczony liniami rozgraniczaj>cymi oraz 
okreWlony symbolem lub symbolem i numerem, 

9) uci>cliwoWci dla Wrodowiska - nalecy przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powoduj>cy 
przekroczenie standardów jakoWci Wrodowiska 
okreWlonych w przepisach odrCbnych poza terenem, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny, 

 10) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, na której musi być usytuowana 
główna elewacjC budynku, przed któr> mog> być 
wysuniCte okapy, wykusze, ryzality oraz schody, 

 11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, poza któr> nie mog> znajdować siC 
cadne elementy zabudowy. 
 
§ 4.1. Na rysunku planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 

oznaczenia graficzne: 
1) granice obszaru objCtego planem, 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania, 
3) symbole przeznaczenia terenów, 
4) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) kierunek przewacaj>cej kalenicy, 
6) granice strefy ochrony stanowisk archeologicznych 

„W”, 
7) granice strefy ochrony konserwatorskiej „A” i „B”. 

2. Na rysunku planu naniesiono nieobowi>zuj>ce 
oznaczenia graficzne – informacyjne. 

 
§ 5. Przeznaczenie terenów 
1. W obrCbie obszaru objCtego planem ustala siC 

nastCpuj>ce przeznaczenia terenówŚ 
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1) tereny elektroenergetyki wiatrowej wraz  

z urz>dzeniami i obiektami obsługuj>cymi, 
oznaczone na rysunku symbolem – EW, 

2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 
rolnym, oznaczone na rysunku symbolem – RM, 

3) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych 
i hodowlanych, oznaczone na rysunku symbolem – 
RU, 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami oznaczone na rysunku symbolem – 
MNU, 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczone na rysunku symbolem – MW, 

6) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku 
symbolem – U, 

7) tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, 
oznaczone na rysunku symbolem – UP, 

8) tereny usług kultu religijnego, oznaczone na rysunku 
symbolem – UKR, 

9) tereny usług oWwiaty, oznaczone na rysunku 
symbolem – UO, 

 10) tereny usług sportu, oznaczone na rysunku 
symbolem – US, 

 11) tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, 
oznaczone na rysunku symbolem PU, 

 12) tereny wCzła drogowego „bnin” – oznaczone na 
rysunku symbolem KD-4/KU, 

 13) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku symbolem – R, 
 14) tereny rolnicze, dopuszczone do zalesienia – RZL, 
 15) tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku 

symbolem – ZO 
 16) tereny lasów, oznaczone na rysunku symbolem – 

ZL, 
 17) tereny zieleni urz>dzonej, oznaczone na rysunku 

symbolem – ZNU, 
 18) tereny zieleni cmentarza, oznaczone na rysunku 

symbolem – ZC, 
 19) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na 

rysunku symbolem – WS, 
 20) tereny dawnej kolei w>skotorowej, oznaczone na 

rysunku symbolem – TKKn, 
 21) tereny dawnej kolei szerokotorowej, oznaczone na 

rysunku symbolem – Tkn, 
 22) tereny infrastruktury technicznej kanalizacji, 

oznaczone na rysunku symbolem – K 
 23) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, 

oznaczone na rysunku symbolem – E 
 24) tereny dróg publicznych, w tymŚ 

a) dróg gminnych, oznaczonych na rysunku 
symbolem – KD-1 

b) drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku 
symbolem – KD-2, 

c) drogi wojewódzkiej, o parametrach drogi 
głównej, oznaczonej na rysunku symbolem – 
KD-3, 

d) drogi krajowej - projektowanej, o parametrach 
drogi ekspresowej, oznaczonej na rysunku 
symbolem – KD-4, 

 25) tereny dojazdowych dróg niepublicznych, 
oznaczonych na rysunku symbolem – KDN, 

 26) tereny dróg wewnCtrznych, oznaczone na rysunku 
symbolem – KDW 

 27) tereny ci>gów pieszych, oznaczone na rysunku 
symbolem – KX. 
2. Tereny, o których mowa w ust.1 rócni>ce siC 

warunkami zabudowy i zagospodarowania, oznaczono 
dodatkowo symbolem cyfrowym. 

 
§ 6. Zasady ochrony ładu przestrzennego 
1. Na obszarze objCtym planem kształtowanie  

i ochronC ładu przestrzennego nalecy realizować 
poprzez: 
1) zakaz realizacji elewacji budynków z tworzyw 

sztucznych, 
2) zakaz stosowania betonowych elementów 

prefabrykowanych oraz pełnego muru do grodzenia 
działek, 

3) dla terenów zwartej zabudowy wsi oraz strefy 
ochrony widokowej zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych i budowli zwi>zanych z infrastruktur> 
techniczn> o wysokoWci powycej 15 m na całym 
terenie objCtym niniejsz> uchwał>. 
 
§ 7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 
1. Na obszarze objCtym planem ochronC 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego nalecy 
realizować poprzezŚ 
1) zakaz lokalizacji inwestycji znacz>co 

oddziaływuj>cych na Wrodowisko i mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko za wyj>tkiem 
elementów infrastruktury technicznej, elektrowni 
wiatrowych oraz inwestycji wymienionych w pkt. 2 
i 3, zgodnie z przepisami ochrony Wrodowiska, 

2) dla terenów RM pokazanych na arkuszach 1A, 1B, 
1C, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 2C, 2D, 2H, 2I, 2J, 2K i RU 
dopuszcza siC lokalizowanie inwestycji zwi>zanych 
z gospodark> roln> i hodowlan> mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko i znacz>co 
oddziałuj>cych na Wrodowisko, jeceli 
przeprowadzona ocena oddziaływania na 
Wrodowisko nie wykace ich negatywnego wpływu na 
ochronC przyrody, a uci>cliwoWć zamknie siC  
w granicy terenu, do którego prawo posiada 
inwestor, 

3) dla terenów UP i PU dopuszcza siC lokalizowanie 
inwestycji mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko o ile przeprowadzona ocena 
oddziaływania na Wrodowisko nie wykace ich 
negatywnego wpływu na ochronC przyrody,  
a uci>cliwoWć zamknie siC w granicy terenu, do 
którego prawo posiada inwestor, 

4) zakaz likwidowania oraz niszczenia zadrzewieM 
Wródpolnych i przydrocnych, z wył>czeniem 
zadrzewieM uniemocliwiaj>cych właWciwe 
utrzymanie ci>gów melioracyjnych i drenacowych 
oraz z wył>czeniem wycinki zadrzewieM  
i zakrzewieM uniemocliwiaj>cych prowadzenie prac 
budowlanych zwi>zanych z realizacj> ustaleM 
niniejszej uchwały pod warunkiem nasadzeM 
rekompensacyjnych w proporcji 1:1, 

5) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcaj>cych rzeabC terenu z wył>czaniem 
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prac zwi>zanych z budow> obiektów infrastruktury 
technicznej okreWlonych niniejsz> uchwał>, 

6) obowi>zek gromadzenia w wyznaczonym miejscu 
mas ziemnych powstałych w wyniku 
fundamentowania słupów i ich zucycia do zasypania 
fundamentówś z dopuszczeniem wywozu 
pozostałoWci zgodnie z przepisami szczegółowymi 
lub wtórnym wykorzystaniem przez rozplanowanie, 

7) oddziaływanie akustyczne urz>dzeM 
elektroenergetyki wiatrowej nie moce przekraczać 
wartoWci dopuszczalnych, okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, odpowiednio dla danego rodzaju 
przeznaczenia terenu, 

8) natCcenie pola elektrycznego emitowanego przez 
liniC 110 kV nie moce przekroczyć wartoWci 
dopuszczalnych okreWlonych w przepisach 
odrCbnych odpowiednio dla danego rodzaju 
przeznaczenia terenu, 

9) natCcenie pola magnetycznego emitowanego przez 
liniC 110 kV nie moce przekroczyć wartoWci 
dopuszczalnych okreWlonych w przepisach 
odrCbnych odpowiednio dla danego rodzaju 
przeznaczenia terenu; 

 10) oddziaływanie akustyczne linii 110 kV nie moce 
przekraczać wartoWci dopuszczalnych okreWlonych  
w przepisach odrCbnych odpowiednio dla danego 
rodzaju przeznaczenia terenu, 

 11) w przypadku kolizji planowanego 
zagospodarowania z istniej>cymi urz>dzeniami 
melioracyjnymi dopuszcza siC ich przebudowC  
w uzgodnieniu właWciwym miejscu gestorem  
w zakresie melioracji szczegółowej, 

 12) zakaz likwidacji rowów melioracyjnych, z prawem 
realizacji nowych w obrCbie terenów rolniczych, 

 13) nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego 
uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych skarp 
rzek i rowów melioracyjnych, 

 14) nakaz odbudowy ci>gów drenarskich w przypadku 
ich naruszenia przy prowadzeniu prac budowlanych, 

 15) nakaz stosowania do celów grzewczych paliw 
płynnych, gazowych i stałych oraz alternatywnych 
aródeł energii z wył>czeniem paliw wCglowych  
w nowo projektowanych budynkach. 
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem RM, MNU i MW ustala siC dopuszczalny 
poziom hałasu odpowiednio jak dla terenów zabudowy 
zagrodowej (RM), mieszkaniowo – usługowej (MNU)  
i mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 

3. Od projektowanej drogi krajowej KD-4 oraz 
wCzła drogowego „bnin” KD-4/KU przewiduje siC 
mocliwoWć wyst>pienia niekorzystnego oddziaływania 
akustycznego dla terenów s>siednich, dla budynków  
z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi, dla w/w 
terenów nalecy zapewnić stosowne Wrodki techniczne, 
technologiczne i organizacyjne dla zabezpieczenia 
przed uci>cliwoWciami akustycznymi wywołanymi 
ruchem drogowym, zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Na obszarze objCtym planem ochrona zabytków 
obejmuje: 
1) budynki wpisane do rejestru zabytków, 
2) budynki wpisane do ewidencji zabytków, 
3) strefC ochrony konserwatorskiej „A” i „B”, 
4) strefC ochrony stanowisk archeologicznych – „W”,  

a w jej obrCbie zabytki archeologiczne, 
nawarstwienia i obiekty kulturowe zalegaj>ce pod 
współczesnym poziomem gruntu. 
2. Remonty, odbudowa i przebudowa obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków lub ujCtych  
w ewidencji zabytków wymaga przed wydaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowC, uzgodnienia projektu  
i uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala siC obowi>zek prowadzenia badaM 
archeologicznych podczas realizacji inwestycji 
zwi>zanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
terenu zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

4. Dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej 
„W” obowi>zek wykonania badaM archeologicznych  
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

5. Wyznacza siC strefC pełnej ochrony 
konserwatorskiej – „A” obejmuj>c> teren zespołu 
koWcielnego w miejscowoWci Brzyskorzystew, dla której 
ustala siC obowi>zek uzgadniania wszelkich prac 
budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków oraz strefC ochrony konserwatorskiej „B”, 
obejmuj>c> obszar historycznego zespołu zabudowy 
wsi: Brzyskorzystew, Dochanowo, Sarbinowo  
i Sulinowo. 

6. Dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej „B” 
ustala siCŚ 
1) zachowanie zasadniczych elementów historycznego 

układu przestrzennego w tymŚ historycznego 
podziału parcelacyjnego rozplanowania placów, 
wnCtrz urbanistycznych i kompozycji zieleni, 

2) prawo do uzupełnienia zabudowy z dostosowaniem 
nowej zabudowy do gabarytów s>siedniej zabudowy 
pod wzglCdem skali, geometrii dachów, wysokoWci 
kondygnacji, 

3) wskazanie do rozbiórki obiektów 
dysharmonizuj>cych i substandardowych, nie 
stanowi>cych obiektów historycznie wartoWciowych 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku, 

4) zachowanie istniej>cej historycznie zieleni i jej 
rewaloryzacjC, 

5) obowi>zek uzgadniania uzupełnieM zabudowy, 
wprowadzania małych form architektonicznych, 
rewaloryzacji układów historycznej zieleni oraz prac 
ziemnych z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, 

6) obowi>zek nadzoru archeologicznego nad pracami 
ziemnymi, w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 
7. Dla budynków ujCtych w ewidencji zabytków 

znajduj>cych siC na obszarze strefy ochrony 
konserwatorskiej „A i B” ustala siCŚ 
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1) obowi>zek uzgadniania wszelkich prac 

budowlanych, pod rygorem uzyskania pozwolenia,  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

2) zakaz zmiany formy zewnCtrznej budynków 
rozumiany jako: zakaz przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy i dobudowy (w tym dobudowy 
przedsionków), z uwzglCdnieniem pkt 3, 

3) obowi>zek renowacji zniszczonych fragmentów 
budynków w formie uzupełnieM brakuj>cych detali 
architektonicznych maj>cy na celu przywrócenie 
budynku do stanu pierwotnego, 

4) zakaz tynkowania, malowania i ocieplania  
z zewn>trz budynków o okładzinach ceglanych, 

5) zakaz stosowania caluzji zewnCtrznych 
zasłaniaj>cych obramienia okienne, 

6) prawo do lokalizacji okien połaciowych na dachach 
z zakazem realizacji wystawek dachowych, o ile nie 
wystCpuj> w oryginalnej formie i krycia dachów 
blach> dachówkopodobn>, 

7) zakaz zmiany podziałów i wielkoWci otworów 
okiennych i drzwiowych, za wyj>tkiem usługowych 
kondygnacji parteru, gdzie dopuszcza siC zmianC 
wielkoWci istniej>cych otworów w celu ich 
powiCkszenia i wypełnienia szkłem, z zachowaniem 
zasady kompozycji i osi symetrii otworów 
okiennych w elewacji na wycszych kondygnacjach, 

8) w przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
obowi>zek zachowania historycznych podziałów,  
a dla otworów okiennych zakoMczonych łukiem 
zakaz stosowania uproszczeM w postaci prostego 
zakoMczenia stolarki, 

9) zakaz upraszczania historycznych podziałów  
i eliminacji detalu stolarki okiennej, 

 10) obowi>zek stosowania materiału historycznego 
stolarki oraz jednakowego koloru w ramach jednego 
budynku, 

 11) dopuszcza siC stosowanie współczesnej stolarki 
otworowej z obowi>zkiem odtworzenia 
historycznego detalu istniej>cej stolarki okiennej, ze 
szczególnym uwzglCdnieniem szerokoWci ram, 
słupków i pozostałych elementów odtwarzanego 
okna, 

 12) obowi>zek usuniCcia z elewacji frontowych 
elementów szpec>cych tj. okablowania, anten 
satelitarnych, kominów stalowych, skrzynek 
elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych ze 
wskazaniem do umieszczenia wymienionych 
elementów w specjalnie przygotowanych wnCkach 
lub niszach w budynku, 

 13) zakaz ocieplania zewnCtrznego niszcz>cego 
historyczn> elewacjC. 
8. Dla budynków, o których mowa w ust. 7 

dopuszcza siC nastCpuj>ce prace budowlane słuc>ce 
ochronie i zabezpieczeniu zabytkówŚ 
1) odsłoniCcie - rozumiane jako przywrócenie 

obiektowi cech zabytkowych przez wyeliminowanie 
nowszych, działaj>cych destrukcyjnie  
i zakłócaj>cych oryginaln>, historyczn> formC 
architektoniczn> konstrukcji, np. rozbiórkC 
przybudówki lub zdjCcie współczesnych powłok 
tynku, 

2) konserwacja - rozumiane jako prace maj>ce na celu 
doprowadzenie zabytku do postaci najlepiej 
ukazuj>cej jego walory artystyczne i historyczne 
poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 
oryginalnej substancji. 
 
§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 
1. Na obszarze objCtym planem przestrzeM 

publiczn> stanowi> drogiŚ gminne (KD-1), powiatowe 
(KD-2), droga wojewódzka (KD-3) i droga krajowa 
(KD-4), dla których szczegółowe zasady 
zagospodarowania okreWlono w § 12 ust.24. 

 
§ 10. Zasady podziału i scalania nieruchomoWci 
1. Ustala siC prawo do podziału istniej>cych działek 

celem wydzielenia terenów pod inwestycje zgodnie  
z rysunkiem planu. W obrCbie terenów MNU  
i U dopuszcza siC podział na działki budowlane 
prostopadle do przyległych dróg o szerokoWci frontu  
20-28 m i wielkoWci nie mniejszej nic 1000 m2.  
W obrCbie terenów RM dopuszcza siC podział na działki 
budowlane prostopadle do przyległych dróg o min. 
szerokoWci frontu 28 m i wielkoWci nie mniejszej nic 
3000 m2. W obrCbie terenu infrastruktury technicznej 
elektroenergetyki dla potrzeb lokalizacji stacji 
transformatorowej żPZ dopuszcza siC podział  
w odległoWci minimum 5 m od urz>dzeM stacji. 
Dopuszcza siC scalanie działek zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

 
§ 11. Warunki tymczasowego zagospodarowania 
1. Na obszarze planu dopuszcza siC lokalizacjC 

tymczasowych zabudowaM zwi>zanych z budow>  
i urz>dzeniami elektroenergetyki wiatrowej. 

2. Termin czasowego ucytkowania terenów,  
o którym mowa w ust. 1, ustala siC na okres dwóch lat 
od chwili rozpoczCcia prac budowlanych  
z jednoczesnym obowi>zkiem rekultywacji terenu oraz 
przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania  
i ucytkowania. 

 
Rozdział 2 

Warunki szczegółowe zabudowy i zagospodarowania 
terenów, 

 
§ 12.1. Dla terenów elektroenergetyki wiatrowej 

wraz z urz>dzeniami i obiektami obsługuj>cymi źW 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: elektroenergetyka 

wiatrowa / elektrownie wiatrowe wraz  
z urz>dzeniami i obiektami obsługuj>cymi/, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 
urz>dzeM naziemnych i podziemnych infrastruktury 
technicznej zwi>zanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych, lokalizacja utwardzonych 
placów manewrowych, 

3) wysokoWć wiecŚ max. 125,0 m od poziomu terenu, 
4) wysokoWć połocenia skrajnego punktu skrzydła max. 

185,0 m od poziomu terenu, 
5) kacd> elektrowniC wiatrow> wyposacyć  

w odpowiedni> sieć telekomunikacyjn> dla potrzeb 
eksploatacyjnych; 
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6) elektrownie wiatrowe winny posiadać odpowiednie 

zabezpieczenia przed poraceniem pr>dem  
i odgromowe; 

7) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych  
w odległoWci mniejszej nic jedna Wrednica 
rozpiCtoWci skrzydeł od skrajnego przewodu linii 
elektroenergetycznej WN, 

8) dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych  
w odległoWci mniejszej nic trzy Wrednice rozpiCtoWci 
skrzydeł od skrajnego przewodu linii 
elektroenergetycznej WN obowi>zek uzgodnienia  
z gestorem sieci przy uwzglCdnieniu zastosowania 
tłumików drgaM na linii, 

9) obowi>zek oznakowania i zgłaszania organom 
wojskowym budowy elektrowni wiatrowych  
o wysokoWci powycej 50 m zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, 

 10) oznakowanie elektrowni wiatrowych wykonać 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, 

 11) wymagane zapotrzebowanie na media - zasilanie 
energetyczne zgodnie z potrzebami urz>dzeM 
elektrowni na warunkach gestora sieci, 

 12) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
2. Dla terenów zabudowy zagrodowej RM ustala 

siCŚ 
1) prawo lokalizacji nowych budynków  

z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt 
ludzi w obrCbie linii zabudowy, z uwzglCdnieniem 
pkt. 2 i 9, 

2) dla terenów RM lec>cych w obrCbie zwartej 
zabudowy wsi prawo lokalizacji wolnostoj>cych 
budynków usługowych lub mieszkalno – 
usługowych o wysokoWci max. 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym druga kondygnacja pod 
dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 35-450, 
z uwzglCdnieniem pkt 9, 

3) prawo zachowania istniej>cych funkcji usługowych  
i produkcyjno – usługowych, 

4) dopuszcza siC pozostawienie w dotychczasowym 
ucytkowaniu, rozbudowC i przebudowC istniej>cych 
zabudowaM mieszkalnych, usługowych  
i gospodarczych do max. 2 kondygnacji 
nadziemnych, w tym druga kondygnacja pod 
dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 35-450; 
z uwzglCdnieniem pkt 9, 

5) dla terenów lec>cych przy drodze wojewódzkiej  
nr 251 obsługa komunikacyjna poprzez istniej>ce 
zjazdy z drogi wojewódzkiej z zakazem organizacji 
nowych zjazdów, 

6) max. powierzchniC zabudowy dla działki 
budowlanej na 25% oraz obowi>zek przeznaczenia 
min. 50% powierzchni działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

7) obowi>zek lokalizacji w ramach terenu min. 2 
miejsc postojowych, 

8) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
z uwzglCdnieniem pkt 9, 

9) dla terenów RM połoconych w obrCbie rezerwy 
terenu dla innych wariantów przebiegu 
projektowanej drogi krajowej oraz terenów obsługi 
komunikacji: 

a) prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz 
budowlanych obiektów incynierskich 
zwi>zanych z funkcjonowaniem drogi  
i zarz>dzaniem ruchem na niej, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) prawo rozbiórki istniej>cych zabudowaM 
koliduj>cych z projektowan> infrastruktur> 
drogow>, 

c) prawo zachowania istniej>cych zabudowaM, nie 
koliduj>cych z projektowan> infrastruktur> 
drogow>, z dopuszczeniem ich rozbudowy  
i przebudowy, 

 10) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
3. Dla terenów obsługi produkcji rolnej  

w gospodarstwie hodowlanym RU ustala siCŚ 
1) prawo zachowania istniej>cych budynków 

mieszkalnych, 
2) prawo realizacji budynków inwentarskich  

i magazynowych oraz instalacji zwi>zanych  
z obsług> produkcji rolnej, 

3) dla nowo projektowanych budynków oraz 
przebudowy i rozbudowy istniej>cych budynków 
obowi>zuje zachowanie gabarytów zbiecnych  
z istniej>cymi obiektami zespołu z jednoczesnym 
obowi>zkiem zachowania wysokoWci max. 15,0 m 
powycej poziomu gruntu rodzimego oraz 
obowi>zkiem krycia dachami dwuspadowymi  
o k>cie nachylenia połaci 25-450, 

4) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych 
oraz budynków z pomieszczeniami mieszkalnymi, 

5) max. powierzchniC zabudowy dla działki 
budowlanej na 40% oraz obowi>zek przeznaczenia 
min. 30% powierzchni działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

6) obowi>zek zapewnienia w obrCbie terenu miejsc 
postojowych, 

7) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
w tym podziemnych i napowietrznych linii 
elektroenergetycznych Wredniego i niskiego napiCcia, 

8) od strony terenów rolnych oraz wokół istniej>cego 
budynku mieszkalnego wskazanie do nasadzenia 
zieleni izolacyjno-ochronnej o składzie gatunkowym 
odpowiadaj>cym miejscowym warunkom siedliskowym, 

9) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami MNU 1 i 2 ustala siCŚ 
1) prawo lokalizacji wolno stoj>cych budynków 

mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-
usługowych w obrCbie linii zabudowy  
z uwzglCdnieniem pkt. 2 i 10, 

2) prawo realizacji zabudowy, o której mowa w pkt. 1, 
o wysokoWci max. 12,0 m powycej poziomu gruntu 
rodzimego krytej dachami dwuspadowymi o k>cie 
nachylenia połaci 25-450, 

3) dla terenów MNU 1 dopuszcza siC pozostawienie  
w dotychczasowym ucytkowaniu, rozbudowC  
i przebudowC istniej>cych zabudowaM mieszkalnych, 
usługowych i gospodarczych do wysokoWci max. 
12,0 m, w tym druga kondygnacja pod dachem 
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dwuspadowym o nachyleniu połaci 35-450;  
z uwzglCdnieniem pkt 10, 

4) prawo lokalizacji usług nieuci>cliwych zwi>zanych 
z handlem, biurami, obsług> ruchu turystycznego, 
itp, 

5) dla terenów lec>cych przy drodze wojewódzkiej  
nr 251 obsługa komunikacyjna poprzez istniej>ce 
zjazdy z drogi wojewódzkiej z zakazem organizacji 
nowych zjazdów, 

6) z chwil> zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej  
Nr 251, prawo przebudowy istniej>cych zjazdów 
oraz realizacji nowych w uzgodnieniu z właWciwym 
zarz>dc> drogi, 

7) max. powierzchniC zabudowy dla działki 
budowlanej na 35% oraz obowi>zek przeznaczenia 
min. 40% powierzchni działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

8) obowi>zek lokalizacji w ramach terenu min 2 miejsc 
postojowych, 

9) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
z uwzglCdnieniem pkt 10, 

 10) dla terenów MNU1 połoconych w obrCbie rezerwy 
terenu dla innych wariantów przebiegu 
projektowanej drogi krajowej oraz terenów obsługi 
komunikacji: 
a) prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz 

budowlanych obiektów incynierskich 
zwi>zanych z funkcjonowaniem drogi  
i zarz>dzaniem ruchem na niej, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) prawo rozbiórki istniej>cych zabudowaM 
koliduj>cych z projektowana infrastruktura 
drogow>, 

c) prawo zachowania istniej>cych zabudowaM nie 
koliduj>cych z projektowan> infrastruktur> 
drogow>, z dopuszczeniem ich rozbudowy  
i przebudowy, 

 11) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
5. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej MW ustala siCŚ 
1) zachowanie istniej>cych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z prawem do przebudowy ich 
wnCtrza z obowi>zkiem zachowania istniej>cych 
gabarytów i formy architektonicznej, w tym 
podziałów okiennych i drzwiowych, 

2) dopuszcza siC pozostawienie w dotychczasowym 
ucytkowaniu, rozbudowC i przebudowC istniej>cych 
zabudowaM gospodarczych, 

3) max. powierzchniC zabudowy dla działki 
budowlanej na 35% oraz obowi>zek przeznaczenia 
min. 40% powierzchni działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

4) obowi>zek lokalizacji w ramach terenu min. 4 
miejsc postojowych, 

5) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
6) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 

§ 6-11 i § 13. 
6. Dla terenów zabudowy usługowej U ustala siCŚ 

1) prawo lokalizacji usług nieuci>cliwych zwi>zanych 
z handlem, biurami, obsług> ruchu turystycznego, 
itp, 

2) prawo rozbudowy i przebudowy istniej>cej 
zabudowy z zachowaniem wysokoWci max. 12,0 m 
powycej poziomu gruntu rodzimego oraz 
obowi>zkiem krycia dachami dwuspadowymi  
o k>cie nachylenia połaci 15-450, z uwzglCdnieniem 
pkt 8, 

3) prawo lokalizacji nowych budynków w obrCbie linii 
zabudowy z uwzglCdnieniem parametrów zabudowy 
okreWlonych w pkt. 2 i uwarunkowaM okreWlonych  
w pkt 8, 

4) dla terenów lec>cych przy drodze wojewódzkiej  
nr 251 obsługa komunikacyjna poprzez istniej>ce 
zjazdy z drogi wojewódzkiej z zakazem organizacji 
nowych zjazdów, 

5) max. powierzchniC zabudowy dla działki 
budowlanej na 35% oraz obowi>zek przeznaczenia 
min. 40% powierzchni działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

6) obowi>zek lokalizacji w ramach terenu min. 2 
miejsc postojowych na kacde 100 m2 powierzchni 
ucytkowej, 

7) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
z uwzglCdnieniem pkt 8, 

8) dla terenów U połoconych w obrCbie rezerwy terenu 
dla innych wariantów przebiegu projektowanej drogi 
krajowej oraz terenów obsługi komunikacji: 
a) prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz 

budowlanych obiektów incynierskich 
zwi>zanych z funkcjonowaniem drogi  
i zarz>dzaniem ruchem na niej, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) prawo rozbiórki istniej>cych zabudowaM 
koliduj>cych z projektowan> infrastruktur> 
drogow>, 

c) prawo zachowania istniej>cych zabudowaM nie 
koliduj>cych z projektowan> infrastruktur> 
drogow>, z dopuszczeniem ich rozbudowy  
i przebudowy, 

9) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13 
7. Dla terenów zabudowy usługowo - produkcyjnej 

UP ustala siCŚ 
1) prawo zachowania istniej>cych zabudowaM 

gospodarczych, 
2) prawo rozbudowy i przebudowy istniej>cej 

zabudowy z zachowaniem wysokoWci max.12,0 m 
powycej poziomu gruntu rodzimego oraz 
obowi>zkiem krycia dachami dwuspadowymi  
o k>cie nachylenia połaci 15-450, 

3) prawo lokalizacji nowych budynków w obrCbie linii 
zabudowy z uwzglCdnieniem parametrów zabudowy 
okreWlonych w pkt. 2, 

4) zakaz lokalizacji produkcji i usług mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko za wyj>tkiem 
warsztatów samochodowych i stacji paliw, 

5) uci>cliwoWć z tytułu lokalizowanych usług  
i działalnoWci produkcyjnej musi zamykać siC  
w granicy terenu, 

6) max. powierzchniC zabudowy dla działki 
budowlanej na 35% oraz obowi>zek przeznaczenia 
min. 40% powierzchni działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 
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7) obowi>zek lokalizacji w ramach terenu min. 2 

miejsc postojowych na kacde 100 m2 powierzchni 
ucytkowej, 

8) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
9) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 

§ 6-11 i § 13. 
8. Dla terenów usług kultu religijnego UKR ustala 

siCŚ 
1) zachowanie istniej>cych zabudowaM koWcioła i domu 

parafialnego bez zmiany formy, 
2) prawo rozbudowy i przebudowy istniej>cego domu 

parafialnego z zachowaniem maksymalnej 
wysokoWci nie wiCkszej nic wysokoWć budynku 
istniej>cego oraz obowi>zkiem krycia dachem  
o parametrach identycznych z dachem budynku 
istniej>cego, 

3) zachowanie istniej>cego murowanego ogrodzenia, 
4) prawo lokalizacji nowych budynków w obrCbie linii 

zabudowy z uwzglCdnieniem parametrów zabudowy 
okreWlonych w pkt. 2, w uzgodnieniu  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

5) max. powierzchniC zabudowy dla działki 
budowlanej na 25% oraz obowi>zek przeznaczenia 
min. 35% powierzchni działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

6) obowi>zek lokalizacji w ramach terenu min. 5 
miejsc postojowych na kacde 100 m2 powierzchni 
ucytkowej, 

7) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
8) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 

§ 6-11 i § 13. 
9. Dla terenów usług oWwiaty UO ustala siCŚ 

1) prawo zachowania istniej>cych zabudowaM 
szkolnych i gospodarczych, 

2) prawo rozbudowy i przebudowy istniej>cej 
zabudowy z zachowaniem wysokoWci max. 18,0 m 
powycej poziomu gruntu rodzimego oraz 
obowi>zkiem krycia dachami płaskimi lub 
dwuspadowymi o k>cie nachylenia połaci 15-450, 

3) prawo lokalizacji nowych budynków w obrCbie linii 
zabudowy z uwzglCdnieniem parametrów zabudowy 
okreWlonych w pkt. 2, 

4) max. powierzchniC zabudowy dla działki 
budowlanej na 25% oraz obowi>zek przeznaczenia 
min. 35% powierzchni działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

5) obowi>zek lokalizacji w ramach terenu min. 2 
miejsc postojowych na kacde 100 m2 powierzchni 
ucytkowej, 

6) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
7) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 

§ 6-11 i § 13. 
10. Dla terenów usług sportu US ustala siCŚ 

1) prawo zachowania istniej>cych boisk oraz 
zabudowaM, 

2) prawo budowy obiektu szatni oraz obiektu usług 
gastronomii jako obiektów parterowych  
z zachowaniem wysokoWci max. 6,0 m powycej 
poziomu gruntu rodzimego oraz z obowi>zkiem 
krycia dachami dwu i wielospadowymi o k>cie 
nachylenia połaci 15-450, 

3) max. powierzchniC zabudowy dla obiektów  
o których mowa w pkt. 1 i 2 na 150 m2  
z obowi>zkiem przeznaczenia min. 60% 
powierzchni działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej, 

4) prawo lokalizacji w ramach terenu max. 30 miejsc 
postojowych, 

5) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
6) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 

§ 6-11 i § 13. 
11. Dla terenów zabudowy produkcyjno usługowej 

PU ustala siCŚ 
1) prawo zachowania istniej>cych zabudowaM, 
2) prawo rozbudowy i przebudowy istniej>cej 

zabudowy z zachowaniem wysokoWci max. 18,0 m 
powycej poziomu gruntu rodzimego oraz 
obowi>zkiem krycia dachami płaskimi lub 
dwuspadowymi o k>cie nachylenia połaci 15-250, 

3) prawo lokalizacji nowych budynków w obrCbie linii 
zabudowy z uwzglCdnieniem parametrów zabudowy 
okreWlonych w pkt. 2 i 10, 

4) uci>cliwoWć z tytułu lokalizowanych usług  
i działalnoWci produkcyjnej musi zamykać siC  
w granicy terenu, do którego prawo posiada 
inwestor, 

5) zakaz realizacji zjazdów do projektowanej drogi 
krajowej KD-4, 

6) obsługa komunikacyjna z drogi KD-1, 
7) max. powierzchniC zabudowy dla działki 

budowlanej na 45% oraz obowi>zek przeznaczenia 
min. 20% powierzchni działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

8) obowi>zek lokalizacji w ramach terenu min. 2 
miejsc postojowych na kacde 100 m2 powierzchni 
ucytkowej, 

9) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
z uwzglCdnieniem pkt 10, 

 10) dla terenów PU połoconych w obrCbie rezerwy 
terenu dla innych wariantów przebiegu 
projektowanej drogi krajowej oraz terenów obsługi 
komunikacji: 
a) prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz 

budowlanych obiektów incynierskich 
zwi>zanych z funkcjonowaniem drogi  
i zarz>dzaniem ruchem na niej, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) prawo rozbiórki istniej>cych obiektów 
budowlanych koliduj>cych z projektowan> 
infrastruktur> drogow>, 

c) prawo zachowania istniej>cych obiektów 
budowlanych nie koliduj>cych z projektowan> 
infrastruktur> drogow>, 

 11) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
12. Dla terenów wCzła drogowego „bnin” KD-4/KU 

stanowi>cych rezerwC terenu pod planowane wł>czenie 
drogi wojewódzkiej nr 251 do drogi krajowej KD-4 
ustala siCŚ 
1) prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz 

budowlanych obiektów incynierskich zwi>zanych  
z funkcjonowaniem drogi i zarz>dzaniem ruchem na 
niej, z zachowaniem przepisów odrCbnych, 
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2) max. powierzchniC zabudowy dla działki 

budowlanej na 60% oraz obowi>zek przeznaczenia 
min. 20% powierzchni działki jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

3) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej infrastruktury 
technicznej, z zachowaniem przepisów odrCbnych, 
w uzgodnieniu z właWciwym gestorem sieci  
i zarz>dc> drogi, 

4) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
13. Dla terenów rolniczych R ustala siCŚ 

1) zakaz lokalizacji trwałych obiektów budowlanych  
z uwzglCdnieniem pkt. 2 i 4ś 

2) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej 
w tym podziemnych linii elektroenergetycznych 
niskiego, Wredniego i wysokiego napiCcia oraz 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
Wredniego i niskiego napiCcia, z uwzglCdnieniem pkt 4, 

3) od strony terenów zabudowanych wskazanie do 
nasadzenia zieleni izolacyjno – ochronnej o składzie 
gatunkowym odpowiadaj>cym miejscowym 
warunkom siedliskowym, 

4) dla terenów R połoconych w obrCbie rezerwy terenu 
dla innych wariantów przebiegu projektowanej drogi 
krajowej oraz terenów obsługi komunikacji: 
a) prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz 

budowlanych obiektów incynierskich 
zwi>zanych z funkcjonowaniem drogi  
i zarz>dzaniem ruchem na niej, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) prawo rozbiórki istniej>cych obiektów 
budowlanych koliduj>cych z projektowan> 
infrastruktur> drogow>, 

c) prawo zachowania istniej>cych obiektów 
budowlanych nie koliduj>cych z projektowan> 
infrastruktur> drogow>, 

5) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
14. Dla terenów rolniczych dopuszczonych do 

zalesienia RZL ustala siCŚ 
1) zakaz lokalizacji trwałych obiektów budowlanych  

z uwzglCdnieniem pkt. 2ś 
2) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 

w tym podziemnych linii elektroenergetycznych 
niskiego, Wredniego i wysokiego napiCcia oraz 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
Wredniego i niskiego napiCcia, 

3) prawo zalesienia i prowadzenia gospodarki leWnej 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, 

4) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
15. Dla terenów lasów ZL ustala siCŚ 

1) prawo do prowadzenia gospodarki leWnej zgodnie  
z odrCbnymi przepisami, 

2) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
16. Dla terenów ogrodów działkowych ZO ustala 

siCŚ 
1) prawo lokalizacji ogrodów działkowych, zieleni 

urz>dzonej, ogrodów jordanowskich, placów zabaw 
i urz>dzeM sportowych, 

2) zakaz lokalizacji trwałych obiektów budowlanych  
z uwzglCdnieniem pkt. 3ś 

3) dopuszcza siC lokalizacjC altan w obrCbie ogrodów 
działkowych, wykonanych w technologii 
drewnianej, o powierzchni max. 20 m2, ziemianek 
oraz infrastruktury technicznej, w tym podziemnych 
i napowietrznych linii elektroenergetycznych 
Wredniego i niskiego napiCcia, 

4) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
17. Dla terenów zieleni urz>dzonej ZNU ustala siCŚ 

1) prawo do realizacji ogrodów jordanowskich, placów 
zabaw, boisk, obiektów małej architektury, 
pomników oraz dróg pieszych, 

2) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej 
w tym podziemnych linii elektroenergetycznych 
niskiego, Wredniego i wysokiego napiCcia oraz 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
Wredniego i niskiego napiCcia, 

3) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
18. Dla terenów zieleni cmentarza ZC ustala siCŚ 

1) prawo do pochówku zgodnie przepisami odrCbnymi 
dla terenu ZC1, 

2) zakaz pochowku na terenie nieczynnego cmentarza 
ZC2, 

3) obowi>zek zachowanie historycznego ogrodzenia  
i zieleni okalaj>cej, w tym wewnCtrznych alei, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC podziemnej infrastruktury 
technicznej, 

5) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
19. Dla terenów wód powierzchniowych WS ustala 

siCŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej 

zwi>zanej z przeznaczeniem terenu oraz obiektów 
zwi>zanych z istniej>cym i projektowanym układem 
drogowym, 

2) prawo sadzenia roWlinnoWci w celu umocnienia 
istniej>cych linii brzegowych, 

3) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
20. Dla terenów dawnej kolei w>skotorowej TKKn 

ustala siCŚ 
1) prawo rekonstrukcji obiektów, urz>dzeM oraz 

infrastruktury technicznej zwi>zanej z kolej> 
w>skotorow>, 

2) prawo lokalizacji Wciecek pieszych i rowerowych 
oraz elementów Wciecek dydaktycznych zwi>zanych 
z kolej> w>skotorow>, 

3) zakaz zabudowy budynkami, 
4) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
5) prawo sadzenia roWlinnoWci ozdobnej, 
6) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 

§ 6-11 i § 13. 
21. Dla terenów dawnej kolei szerokotorowej TKn 

ustala siCŚ 
1) prawo rekonstrukcji obiektów, urz>dzeM oraz 

infrastruktury technicznej zwi>zanej z kolej>, 
2) prawo lokalizacji Wciecek pieszych i rowerowych 

oraz elementów Wciecek dydaktycznych zwi>zanych 
kolej>, z uwzglCdnieniem pkt. 3 i 7, 
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3) prawo realizacji przebudowy istniej>cych nasypów 

kolejowych oraz likwidacji elementów koliduj>cych 
z realizacj> potencjalnej drogi w obrCbie oznaczonej 
na mapie strefy rezerwy pod przeprowadzenie drogi 
wojewódzkiej, 

4) zakaz zabudowy budynkami, 
5) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
6) prawo sadzenia roWlinnoWci ozdobnej, 
7) dla terenów TKn połoconych w obrCbie rezerwy 

terenu dla innych wariantów przebiegu 
projektowanej drogi krajowej oraz terenów obsługi 
komunikacji: 
a) prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz 

budowlanych obiektów incynierskich 
zwi>zanych z funkcjonowaniem drogi  
i zarz>dzaniem ruchem na niej, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) prawo rozbiórki istniej>cych obiektów 
budowlanych koliduj>cych z projektowan> 
infrastruktur> drogow>, 

c) prawo zachowania istniej>cych obiektów 
budowlanych nie koliduj>cych z projektowan> 
infrastruktur> drogow>, 

8) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
22. Dla terenów infrastruktury technicznej 

kanalizacji K ustala siCŚ 
1) prawo zachowania i przebudowy istniej>cych 

urz>dzeM infrastruktury technicznej przepompowni 
Wcieków, 

2) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej 
zwi>zanej z przeznaczeniem terenu, 

3) zakaz zabudowy budynkami, 
4) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 

§ 6-11 i § 13. 
23. Dla terenów infrastruktury technicznej 

elektroenergetyki ź ustala siCŚ 
1) lokalizacjC stacji transformatorowej żPZ oraz 

obiektów i urz>dzeM technicznych i drogowych 
zwi>zanych z funkcj> stacji, 

2) maksymalna powierzchnia stacji transformatorowej, 
o której mowa w pkt. 1 wynosi 5000 m2, 

3) obowi>zek przeznaczenia pozostałego terenu jako 
terenu rolniczego, 

4) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej 
zwi>zanej z przeznaczeniem terenu, 

5) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
24. Dla terenów dróg publicznych KD -1, KD-2, 

KD-3 i KD-4 ustala siCŚ 
1) parametry techniczne drogi według obowi>zuj>cych 

warunków technicznych jakim powinny podlegać 
drogi publiczne oraz ich usytuowanie, 

2) prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz 
budowlanych obiektów incynierskich zwi>zanych  
z funkcjonowaniem dróg i zarz>dzaniem ruchem na 
nich, z zachowaniem przepisów odrCbnych, 

3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z przeznaczeniem terenu, 

4) prawo lokalizacji infrastruktury technicznej  
w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

5) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej infrastruktury 
technicznej, w tym skablowania istniej>cych linii 
Wredniego i wysokiego napiCcia z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, w uzgodnieniu z właWciwym 
gestorem sieci i zarz>dc> drogi, 

6) dla dróg publicznych gminnych KD-1  
i powiatowych KD-2 zakaz realizacji bezpoWrednich 
wł>czeM do projektowanej drogi krajowej KD-4, 

7) dla drogi wojewódzkiej KD-3 prawo realizacji 
wł>czenia do projektowanej drogi krajowej KD-4  
w miejscu planowanego wCzła drogowego w obrCbie 
terenów KD-4/KU, 

8) dla drogi krajowej KD-4 zakaz realizacji zjazdów na 
tereny przyległe z wył>czeniem terenów KD-4/KU, 

9) wskazanie do sadzenia, obustronnie wzglCdem 
jezdni, wysokiej roWlinnoWci, 

 10) na terenach KD-1 i KD-2 dopuszcza siC 
lokalizowanie nasłupowych stacji 
transformatorowych w uzgodnieniu z właWciwym 
zarz>dca drogi i gestorem sieci, 

 11) dla terenów KD-1,KD-2, KD-3 połoconych  
w obrCbie rezerwy terenu dla innych wariantów 
przebiegu projektowanej drogi krajowej oraz 
terenów obsługi komunikacji: 
a) prawo realizacji infrastruktury technicznej oraz 

budowlanych obiektów incynierskich 
zwi>zanych z funkcjonowaniem drogi  
i zarz>dzaniem ruchem na niej, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

b) prawo rozbiórki istniej>cych obiektów 
budowlanych koliduj>cych z projektowan> 
infrastruktur> drogow>, 

c) prawo zachowania istniej>cych obiektów 
budowlanych nie koliduj>cych z projektowan> 
infrastruktur> drogow> 

 12) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 
§ 6-11 i § 13. 
25. Dla terenów dojazdowych dróg niepublicznych 

KDN ustala siCŚ 
1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 

niezwi>zanych z przeznaczeniem terenu, 
2) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
3) wskazanie do sadzenia, obustronnie wzglCdem 

jezdni, wysokiej roWlinnoWci, 
4) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 

§ 6-11 i § 13. 
26. Dla terenów dróg wewnCtrznych KDW ustala 

siCŚ 
1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 

niezwi>zanych z przeznaczeniem terenuś 
2) minimaln> szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych na 

6,0 m, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
4) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 

§ 6-11 i § 13. 
27. Dla terenów ci>gów pieszych KX ustala siCŚ 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 
niezwi>zanych z przeznaczeniem terenu; 

2) minimaln> szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych na 
4,0 m, 

3) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
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4) na całym terenie obowi>zuj> odpowiednio ustalenia 

§ 6-11 i § 13. 
 

Rozdział 3 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 
§ 13.1. Na obszarze objCtym planem ustala siC 

nastCpuj>ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) obsługa komunikacyjna z istniej>cych  

i projektowanych dróg, 
2) zachowanie skrajni drogowej wymaganej dla 

elektroenergetycznych linii napowietrznych, 
3) lokalizowanie w pasie drogowym urz>dzeM nie 

zwi>zanych z potrzebami ruchu drogowego za zgod> 
zarz>dcy drogi z wył>czeniem obszarów KD-4  
i KD-4/KU, z zachowaniem przepisów odrCbnych, 

4) odprowadzenie energii elektrycznej z elektrowni 
wiatrowych podziemnymi liniami kablowymi SN  
i WN, 

5) zasilanie w energiC elektryczn> z istniej>cych  
i projektowanych stacji transformatorowych, liniami 
napowietrznymi lub kablowymi na warunkach 
dostawcy, 

6) w przypadku zaistnienia koniecznoWci budowy 
konsumentowych stacji transformatorowych 
przewiduje siC ich realizacjC jako wolno stoj>ce lub 
wbudowane w budynki, 

7) w przypadku realizacji stacji wbudowanych  
w budynki, pomieszczenia przeznaczone na stacje 
transformatorow> winny spełniać wymogi okreWlone 
w odrCbnych przepisach i być zlokalizowane  
w miejscu dostCpnym z poziomu drogi dojazdowej. 
Do stacji, w których czeWć urz>dzeM stanowić bCdzie 
maj>tek przedsiCbiorstw energetycznego winien być 
zapewniony całodobowy dostCp słucb 
eksploatacyjnych gestora sieci, 

8) adaptuje siC istniej>ce sieci telekomunikacyjne  
i dopuszcza siC ich rozbudowC, uzupełnienie oraz 
mocliwoWć sukcesywnej przebudowy istniej>cych 
linii napowietrznych na linie telefoniczne kablowe 
doziemne, 

9) przył>czenie zespołu elektrowni wiatrowych do 
systemu elektroenergetycznego przedsiCbiorstwa 
dystrybucyjnego na warunkach gestora sieci, 

 10) dla istniej>cych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych WN, SN i nn prawo do ich 
skablowania i przełocenia na warunkach gestora 
sieci, 

 11) dla istniej>cych napowietrznych linii wysokiego 
napiCcia WN, prawo do ich przebudowy  
i rozbudowy z zachowaniem istniej>cego przebiegu 
na warunkach gestora sieci, 

 12) od linii elektroenergetycznych nn (do 1kV), ustala 
siC pasy technologiczne o szerokoWci 10 m od osi dla 
linii dla linii jednotorowej i 12,5 m od osi linii dla 
linii dwutorowej, 

 13) od linii elektroenergetycznych SN (do 45kV), ustala 
siC pasy technologiczne o szerokoWci 12,5 m od osi 
dla linii jednotorowej i 15 m od osi linii dla linii 
dwutorowej, 

 14) od istniej>cej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej WN, ustala siC korytarz 
technologiczny o szerokoWci 15 m od osi linii, 

 15) dla strefy korytarza i pasów technologicznych od 
linii elektroenergetycznych ustala siC obowi>zek 
uzgadniania planowanego zagospodarowania  
i zabudowy z gestorem sieci, 

 16) w obrCbie rezerwy terenu dla innych wariantów 
przebiegu projektowanej drogi krajowej oraz 
terenów obsługi komunikacji dopuszcza siC 
przebudowC istniej>cej infrastruktury technicznej,  
z zachowaniem przepisów odrCbnych,  
w uzgodnieniu z właWciwym gestorem sieci  
i zarz>dca drogi, 

 17) w miejscu przeciCcia z projektowana drog> krajow> 
KD-4 prawo przełocenia i skablowania istniej>cych 
linii Wredniego i wysokiego napiCcia z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, w uzgodnieniu z właWciwym 
gestorem sieci i zarz>dca drogi, 

 18) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  
z utwardzonych powierzchni drogowych na terenach 
zurbanizowanych docelowo do systemu kanalizacji 
deszczowej, na terenach niezurbanizowanych do 
przyległych rowów, zrzuty winny posiadać 
urz>dzenia podczyszczaj>ce, 

 19) odprowadzenie Wcieków bytowych na terenach 
wyposaconych w sieć kanalizacyjn>, pokazanych na 
arkuszach 2A, 2B, 2G, 2L do systemu kanalizacji 
sanitarnej, 

 20) odprowadzenie Wcieków bytowych na terenach 
przeznaczonych pod zabudowC pokazanych na 
arkuszach nr: 1D, 1E, 1G, 1H, 2C, 2F, 2H, 
niewyposaconych w istniej>c> sieć kanalizacyjn>, 
tymczasowo do przydomowych oczyszczalni 
Wcieków, docelowo obowi>zkowo do systemu 
kanalizacji sanitarnej w momencie oddania jej do 
ucytkowania, 

 21) odprowadzenie Wcieków bytowych na terenach 
pokazanych na arkuszach nr: 1A, 1B, 1C, 1F, 1I, 1J, 
1K, 2D, 2E, 2I, 2J, 2K w miejscach gdzie jest 
nieuzasadniona ekonomicznie budowa sieci 
kanalizacyjnej, do szczelnych zbiorników 
wybieralnych wywoconych do oczyszczalni Wcieków 
przez koncesjonowanego przewoanika lub tam gdzie 
warunki gruntowe na to pozwalaj>, do 
przydomowych oczyszczalni Wcieków, 

 22) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu wiejskiego, 
 23) w nowo lokalizowanych lub modernizowanych 

budynkach nalecy do celów grzewczych lub 
grzewczo-technologicznych stosować paliwa 
płynne, gazowe i stałe z wył>czeniem paliw 
wCglowych, lub wykorzystywać alternatywne aródła 
energii, 

 24) wzdłuc istniej>cego gazoci>gu wysokiego ciWnienia 
DN150, 6,3MPa ustala siC zachowanie strefy 
kontrolowanej zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

 25) zagospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami oraz przepisami 
odrCbnymi z uwzglCdnieniem selektywnej zbiorki 
odpadów, 

 26) urz>dzenia infrastruktury technicznej projektować 
zgodnie z wymogami okreWlonymi w przepisach 
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szczególnych, w uzgodnieniu z dysponentami 
poszczególnych sieci, za zgod> i na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC lub właWciciela drogi. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia koMcowe 
 
§ 14.1. Zgodnie z artykułem 36 ust.4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala siC nastCpuj>c> stawkC słuc>c> 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ 
1) dla terenów elektroenergetyki wiatrowej wraz  

z urz>dzeniami i obiektami obsługuj>cymi (źW) – 
30%, 

2) dla terenów istniej>cej zabudowy zagrodowej (RM) 
– 0%, 

3) dla terenów obsługi produkcji rolnej  
w gospodarstwach hodowlanych (RU) – 0%, 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami (MNU) – 15%, 

5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (MW) – 15%, 

6) dla terenów zabudowy usługowej (U) – 15%, 
7) dla terenów zabudowy usługowo - produkcyjnej 

(UP) – 15%, 
8) dla terenów usług kultu religijnego (UKR) – 0%, 
9) dla terenów usług oWwiaty (UO) – 0%, 

 10) dla terenów usług sportu (US) – 0%, 
 11) dla terenów zabudowy produkcyjno - usługowej 

(PU) – 15%, 
 12) dla terenów wCzła drogowego „bnin” (KD-4/KU) – 

15%, 
 13) dla istniej>cych terenów rolniczych (R) – 0%, 
 14) dla terenów rolniczych dopuszczonych do zalesienia 

(RZL) – 0%, 
 15) dla terenów ogrodów działkowych (ZO) – 0%, 
 16) dla terenów lasów (ZL) – 0%, 
 17) dla terenów zieleni urz>dzonej (ZNU) – 0%, 
 18) dla terenów zieleni cmentarza (ZC) – 0%, 
 19) dla terenów wód powierzchniowych (WS) – 0%, 
 20) dla terenów dawnej kolei w>skotorowej (TKKn) – 

0%, 
 21) dla terenów dawnej kolei szerokotorowej (TKn) – 

0%, 
 22) dla terenów infrastruktury technicznej kanalizacji 

(K) – 0%, 
 23) dla terenów infrastruktury technicznej 

elektroenergetyki (E) – 0%, 
 24) dla terenów dróg publicznych, niepublicznych  

i wewnCtrznych – 0%. 
 25) dla terenów ci>gów pieszych (KX) – 0%. 

 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi bnina. 
 

§ 16. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega 
publikacji na stronie internetowej. 

 
Wiceprzewodnicz>cy Rady 

Lucjan Adamus 
 
1. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203  
i Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,  
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675  
i Nr 40, poz. 230 
2. Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,  
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804, Nr 149,  
poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VI/32/2011 

Rady Miejskiej w bninie 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrCbach: Dochanowo, 
Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, 

Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, SłCbowo, 
Jaroszewo, bnin-WieW 

 
§ 1. Brak nieuwzglCdnionych uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VI/32/2011 

Rady Miejskiej w bninie 
z dnia 23 lutego 2011 r. 

 

RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w bninie o sposobie 
realizacji i zasadach finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy, zapisanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego w 
obrCbach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, 

Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, 
Słabomierz, SłCbowo, Jaroszewo, bnin-WieW 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
Rada Miejska w bninie okreWla nastCpuj>cy sposób 
realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustaw> z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym nalec> do 
zadaM własnych gminy i słuc> zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaMcówŚ  

 
§ 1. Zamiana lub wykup gruntów przeznaczonych 

na cele publiczne. 
 
§ 2.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowi>Ś 
1) budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, 
2) budowa Wciecek rowerowych i ci>gów pieszych oraz 

parkingów, 
3) budowa obiektów małej architektury, 
4) budowa kanalizacji deszczowej oraz realizacja 

kanalizacji sanitarnej, 
5) budowa sieci ciepłowniczej, 
6) przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej, 
7) modernizacja i przebudowa sieci wodoci>gowej, 
8) budowa sieci gazowej, 
9) przebudowa infrastruktury kolejowej. 

 
§ 3.1. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

1) Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w obrCbachŚ Dochanowo, 
Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, 

Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, SłCbowo, Jaroszewo, 
bnin-WieW odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami 
okreWlonymi w nastCpuj>cych dokumentachŚ 
a) „Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy bnin” 
przyjCtym uchwał> Rady Miejskiej w bninie  
Nr IX/182/99 z dnia 28 grudnia 1999 r., 
zmienionym uchwał> Nr XLVI/401/2010 Rady 
Miejskiej w bninie z dnia 31 sierpnia 2010 r, 

b) „Wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2007 
- 2013 dla gminy bnin”, przyjCtym Uchwał>  
Nr XXII/153/2008 Rady Miejskiej w bninie  
z dnia 10 kwietnia 2008 r., 

2) Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym 
m.in. z ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164,  
poz. 1163 ze zm.), ustaw> z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156,  
poz. 1118 ze zm.), ustaw> z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,  
poz. 117 ze zm.), ustaw> z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony Wrodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, 
poz. 902 ze zm.). Inwestycje w zakresie przesyłania  
i dystrybucji paliw energii elektrycznej realizowane 
bCd> w sposób okreWlony w art. 7 ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.  
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

3) Sposób realizacji inwestycji wynikał bCdzie  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania 
rozwi>zaM techniczno-technologicznych, w sposób 
gwarantuj>cy wysok> jakoWć wykonania. Dopuszcza 
siC etapow> realizacjC inwestycji. 
 
§ 4.1. Zasady finansowania: 

1) Realizacja inwestycji na terenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrCbachŚ 
Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, 
Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, 
Słabomierz, SłCbowo, Jaroszewo, bnin-WieW bCdzie 
finansowana z budcetu żminy bnin  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych 
zawartych z innymi podmiotami, zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in. ustaw> z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz z ustaw>  
z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu drogowego (Dz.U. Nr 267, 
poz. 2251), a takce ustaw> z dnia 28 lipca 2005 r.  
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.  
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 ze zm.). 

2) Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 
zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu objCtego planem 
w energiC elektryczn> bCdzie realizowane ze 
Wrodków finansowych przedsiCbiorstwa energetycznego 
posiadaj>cego wymagan> koncesjC oraz na 
podstawie umów z zainteresowanymi odbiorcami 
energii na warunkach okreWlonych przez gestorów sieci. 
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