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2. Droga Stare Kurowo – Kawki: 
Lp. Obręb Działka - nr ewidencyjny Powierzchnia działki [ha] 
1. Stare Kurowo 954 

558 
0,2900 
0,5000 

Kawki 38 1,3600 
 

3. Przynotecko: 
Lp. Obręb Działka - nr ewidencyjny Powierzchnia działki [ha] 
1. Przynotecko: od drogi powiatowej  

nr F 1361 do wału rzeki Noteń 
473 
695 
737 

742/1 
742/2 

0,5400 
0,5900 
0,2100 
0,1900 
0,4800 

4. 2. 5. Przynotecko: od drogi powiatowej  
nr F1361 do drogi wojewódzkiej nr 154 

215 
226 

0,6900 
0,2400 

  
 
=================================================================================== 

1732 
1732  

UCHWAŁA NR XI/86/2011 

 RADY GMINY DESZCZNO 

 z dnia 20 czerwca 2011r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno  
– obręby Karnin i Deszczno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,  
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,  
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. 
Nr 21, poz 113) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,  
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,  
poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32,  
poz. 159) w związku z uchwałą Nr XXXIX/290/09 
Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Deszczno – obręby Karnin i Deszczno, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Deszczno zatwierdzonego uchwa-
łą Nr X/74/2011 z dnia 30 maja 2011r. Rada Gminy 
Deszczno uchwala, co następuje:  

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w gminie Deszczno – obręby Karnin 
i Deszczno, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, 
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. W planie nie występują ustalenia dotyczące: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - ze 
względu na brak takich obiektów i dóbr kultury; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych – ze wzglę-
du na brak takich terenów i obiektów; 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości – ze względu na brak 
potrzeby ich określania; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów - ze 
względu na brak potrzeby takiego zagospoda-
rowania; 

5) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości - ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów; 
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6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej – ze względu 
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów; 

7) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji - ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich obszarów; 

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych - ze względu na brak potrzeby wyzna-
czania takich terenów; 

9) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych - ze względu na brak takich pomni-
ków i ich stref ochronnych. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca częśń terenu, na której dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnych części budynków; li-
nia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzym-
sów, okapów, zadaszeń nad wejściami do bu-
dynków, elementów odwodnienia, zdobień 
elewacji i innych podobnych elementów; 

3) nośnik reklamowy – obiekt służący reklamie; 

4) obszar zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym 
obrysem ścian zewnętrznych w jego lub ich 
rzucie o największej powierzchni; 

5) parking dla rowerów – miejsce postojowe lub 
ich zgrupowanie przeznaczone na postój rowe-
rów; 

6) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów; 

7) przeznaczenie podstawowe terenu – częśń 
przeznaczenia terenu, która dominuje na da-
nym terenie; 

8) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedy-
ne są dopuszczone na danym terenie; 

9) przeznaczenie uzupełniające terenu – częśń 
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób określony w ustaleniach planu; 

10) sieci uzbrojenia terenu – przewody wodocią-
gowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłow-
nicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej 
i elektroenergetycznej, oraz inne podobne 
przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do 
ich funkcjonowania; 

11) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny sze-
reg drzew, którego przerwanie dopuszcza się 
na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu 
do terenu; 

12) teren – częśń obszaru objętego planem wyzna-
czona na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczona symbolem. 

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek pla-
nu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem, tożsame 
z granicami strefy ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznych; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) symbole terenów; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) szpalery drzew; 

6) pasy zieleni ochronnej. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwa-
ły. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-
cji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych stanowi załącznik  
Nr 3 do uchwały. 

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenu: 

1) biura – należy przez to rozumień budynki lub 
ich części, w których prowadzi się działalnośń 
związaną z zarządzaniem, działaniem organiza-
cji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, 
projektowaniem, obsługą nieruchomości, wy-
najmem, pośrednictwem, prowadzeniem inte-
resów, pracami badawczo-rozwojowymi, ar-
chiwizowaniem, działalnością wydawniczą, re-
klamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i prze-
syłaniem informacji, informatyką, przygotowy-
waniem programów telewizyjnych i radiowych, 
przyjmowaniem przesyłek, administracją, wy-
miarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną 
narodową, policją, strażą pożarną i służbami 
ochrony, reprezentowaniem państw, instytu-
cjami międzynarodowymi, konserwacją i na-
prawą maszyn biurowych, a także podobną 
działalnośń, której nie prowadzi się w budyn-
kach lub ich częściach należących do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

2) ciągi piesze; 

3) ciągi pieszo-rowerowe; 

4) ciągi rowerowe; 

5) drogi wewnętrzne; 

6) gastronomia – placówki gastronomiczne, sa-
modzielne i ogólnodostępne, których przed-
miotem działalności jest przygotowanie oraz 
sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na 
miejscu lub na wynos, takie jak restauracje, 
puby, bary, kawiarnie, a także obiekty do nich 
podobne, nie należące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

7) giełdy towarowe; 
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8) handel detaliczny małopowierzchniowy – nale-
ży przez to rozumień obiekty służące sprzedaży 
detalicznej, przystosowane do przyjmowania 
klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej 
niż 2000m2, wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nie należącymi do innej kategorii przeznaczenia 
terenu, z wyłączeniem stacji paliw; 

9) handel detaliczny wielkopowierzchniowy – na-
leży przez to rozumień obiekty służące sprzeda-
ży detalicznej, przystosowane do przyjmowania 
klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000m2, wraz z obiektami towarzyszącymi, nie-
należącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyłączeniem stacji paliw; 

10) magazyny i handel hurtowy – należy przez to 
rozumień obiekty służące do składowania, sor-
towania, konfekcjonowania, sprzedaży hurto-
wej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towa-
rów wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłą-
czeniem giełd towarowych, a także obiekty do 
nich podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

11) mieszkania towarzyszące – należy przez to ro-
zumień części budynków niemieszkalnych, 
w których znajdują się nie więcej niż 2 miesz-
kania; 

12) naprawa pojazdów – należy przez to rozumień 
obiekty służące naprawie samochodów, a także 
obiekty do nich podobne, nie należące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

13) obiekty do parkowania; 

14) obiekty hotelowe – należy przez to rozumień 
budynki niemieszkalne zakwaterowania tury-
stycznego, w tym: hotele, motele, pensjonaty, 
gospody, schroniska turystyczne, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

15) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – należy 
przez to rozumień wyloty urządzeń kanalizacyj-
nych służących do wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie 
ścieków, a także obiekty do nich podobne nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia tere-
nu; 

16) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej; 

17) obiekty infrastruktury wodociągowej – należy 
przez to rozumień studnie publiczne, urządzenia 
służące do ujmowania i magazynowania wód, 
pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regu-
lujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu; 

18) obiekty lecznictwa zwierząt; 

19) obiekty upowszechniania kultury – należy przez 
to rozumień domy kultury, biblioteki, mediateki, 
wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, 
kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzy-
szącymi, a także obiekty do nich podobne nie 

należące do innej kategorii przeznaczenia tere-
nu; 

20) obiekty wystawienniczo-targowe – należy przez 
to rozumień obiekty wystawienniczo-targowe 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

21) obsługa pojazdów – należy przez to rozumień 
obiekty służące obsłudze samochodów, w tym 
myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty 
wymiany oleju, a także obiekty do nich podob-
ne, nie należące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu; 

22) place; 

23) poradnie medyczne – należy przez to rozumień 
przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki 
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakła-
dy rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, 
szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a tak-
że obiekty do nich podobne nie należące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu; 

24) pracownie medyczne - należy przez to rozumień 
pracownie diagnostyki medycznej, protetyki 
stomatologicznej i ortodoncji, pracownie orto-
pedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostne-
go, a także obiekty do nich podobne, nie nale-
żące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

25) produkcja drobna – należy przez to rozumień 
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem 
działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lo-
dziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym 
podobne, w tym obiekty przystosowane do 
przyjmowania klientów, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, 
nienależące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

26) produkcja; 

27) rozrywka – należy przez to rozumień dyskoteki, 
kluby, sale taneczne, kręgielnie, sale bilardowe, 
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne nie należące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

28) stacje gazowe; 

29) stacje paliw; 

30) stacje transformatorowe; 

31) ulice; 

32) usługi drobne – należy przez to rozumień obiek-
ty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fo-
tograficznych, introligatorskich, poligraficz-
nych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, ko-
smetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebo-
wych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw 
artykułów użytku osobistego i użytku domowe-
go, sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, 
punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów 
ruchomych, a także obiekty do nich podobne 
nie należące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu; 
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33) wytwarzanie energii cieplnej. 

2. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń 
i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

3. Ustala się następujące grupy kategorii prze-
znaczenia terenu: 

1) aktywnośń gospodarcza - grupa obejmuje na-
stępujące kategorie: 

a) produkcja, 

b) obsługa pojazdów, 

c) naprawa pojazdów, 

d) stacje paliw, 

e) obiekty wystawienniczo-targowe, 

f) giełdy towarowe, 

g) magazyny i handel hurtowy; 

2) usługi - grupa obejmuje następujące kategorie: 

a) handel detaliczny małopowierzchniowy, 

b) gastronomia, 

c) rozrywka, 

d) biura, 

e) obiekty upowszechniania kultury, 

f) usługi drobne, 

g) produkcja drobna, 

h) poradnie medyczne, 

i) pracownie medyczne, 

j) obiekty lecznictwa zwierząt; 

3) infrastruktura drogowa - grupa obejmuje na-
stępujące kategorie: 

a) drogi wewnętrzne, 

b) ciągi piesze, 

c) ciągi pieszo-rowerowe, 

d) ciągi rowerowe, 

e) place, 

f) obiekty do parkowania; 

4) obiekty infrastruktury technicznej - grupa 
obejmuje następujące kategorie: 

a) stacje transformatorowe, 

b) stacje gazowe, 

c) obiekty infrastruktury wodociągowej, 

d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej, 

e) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu: 

1) wysokośń obiektów budowlanych nie może byń 
większa niż 25m, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) wysokośń, o której mowa w pkt 1 nie dotyczy 
obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej 
o wysokości 50m i więcej powyżej poziomu te-
renu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę, podlegają zgłaszaniu do właściwych 
organów nadzoru nad lotnictwem wojskowym 
oraz oznakowaniu, jako przeszkody lotnicze; 

4) poza zasadami usytuowania budynku określo-
nymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się 
sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez 
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odle-
głości 1,5m od tej granicy lub bezpośrednio 
przy tej granicy; 

5) dopuszcza się nośniki reklamowe wyłącznie na 
elewacjach budynków; 

6) powierzchnia nośników reklamowych, o któ-
rych mowa w pkt 5, nie może byń większa niż 
10m². 

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu 
oraz ochrony przyrody: 

1) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 137 
„Pradolina Toruń-Eberswalde (Warta)”; 

2) na powierzchniach niezabudowanych i nie-
utwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni, 
w tym zimozielonej. 

§ 7. 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej 
zabytków archeologicznych na całym obszarze obję-
tym planem. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prowadze-
nie prac ziemnych wymaga opinii właściwych służb 
ochrony zabytków. 

3. W granicach stanowisk archeologicznych, 
oznaczonych na rysunku planu nr ST.1 AZP46-
12/116, ST.247 AZP46-12/122, ST.248 AZP46-12/123, 
ST.249 AZP46-12/116 oraz ST.5 AZP46-12/120, 
w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy 
przeprowadziń badania archeologiczne za pozwole-
niem właściwych służb ochrony zabytków. 

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
scalania i podziału nieruchomości:
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1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości; 

2) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-
sa drogowego musi zawierań się pomiędzy  
60° a 120°. 

§ 9. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącz-
nie od terenów przyległych ulic wewnętrznych, o ile 
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej. 

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
parkowania pojazdów: 

1) obowiązują miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych towarzyszące poszczególnym 
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej 
w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi 
wskaźnikami: 

a) dla handlu detalicznego małopowierzchnio-
wego – 2 miejsca postojowe na 100m2 po-
wierzchni sprzedaży, 

b) dla handlu wielkopowierzchniowego  
– 50 miejsc postojowych na 1000m2 po-
wierzchni sprzedaży, 

c) dla gastronomii i rozrywki – 1,5 miejsca po-
stojowego na 100m2 powierzchni użytkowej, 

d) dla biur – 3 miejsca postojowe na 100m2 
powierzchni użytkowej, 

e) dla poradni i pracowni medycznych – 1 miej-
sce postojowe na 100m2 powierzchni użyt-
kowej, 

f) dla obiektów hotelowych – 6 miejsc posto-
jowych na 10 pokoi hotelowych, 

g) dla produkcji – 30 miejsc postojowych na  
100 stanowisk pracy, 

h) dla magazynów i handlu hurtowego  
– 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni 
użytkowej; 

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, 
należy sytuowań na terenie i na działce budow-
lanej, na których usytuowany jest obiekt, któ-
remu te miejsca towarzyszą. 

§ 10. 1. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące systemów infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu; 

2) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmowań budowę, przebudowę lub moderni-
zację sieci uzbrojenia terenu; 

3) sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się 
wyłącznie jako podziemne, z wyjątkiem tych 
elementów sieci, które ze względów technicz-
nych i zgodnie z przepisami odrębnymi wyma-
gają sytuowania nadziemnego. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje: 

1) zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodo-
ciągowej z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopusz-
cza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych 
ujęń wody; 

3) budowa sieci wodociągowej w układach pier-
ścieniowych, zapewniających ciągłośń dostawy 
wody do odbiorców i zabezpieczenie przeciw 
pożarowe; 

4) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewniń 
zgodnie z przepisami odrębnymi 

3. W zakresie odprowadzania ścieków sanitar-
nych obowiązuje: 

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie 
siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem  
pkt 2; 

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się odprowadzenie ścieków wyłącznie 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych obowiązuje: 

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
dopuszcza się siecią kanalizacji deszczowej, 
z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wód opadowych i roztopowych 
w obrębie posesji; 

3) objęcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe i roztopowe terenów zabudowanych 
i utwardzonych; 

4) dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych 
oraz pompowni wód opadowych; 

5) usunięcie z wód opadowych i roztopowych 
substancji określonych w przepisach szczegól-
nych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urzą-
dzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na te-
renie własnym inwestora; 

6) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojśń do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 5. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązuje: 

1) zaopatrzenie w gaz dopuszcza się z sieci gazo-
wej, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się 
zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorni-
ków. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje: 

1) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła 
o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 

2) dopuszcza się stosowanie nowoczesnych wy-
sokosprawnych źródeł ciepła opalanych pali-
wem stałym; 

3) dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycz-
nej i odnawialnych źródeł energii do celów 
grzewczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
obowiązuje: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej; 
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2) dopuszcza się budowę stacji transformatoro-
wych wykonanych, w zależności od sposobu 
zagospodarowania terenów, jako obiekty wol-
nostojące lub wbudowane. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w przepisach szcze-
gólnych i aktach prawa miejscowego. 

§ 11. Teren 1KDGP ustala się jako obszar prze-
znaczony na cele publiczne. 

§ 12. Określa się wysokośń stawki procentowej, 
na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla: 

1) terenów 1KDGP, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW 
i 6KDW na 1%; 

2) pozostałych terenów na 15%. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1U/UKS ustala się następujące prze-
znaczenie: 

1) podstawowe: 

a) usługi, 

b) obiekty hotelowe, 

c) obsługa pojazdów, 

d) naprawa pojazdów, 

e) infrastruktura drogowa; 

2) uzupełniające: 

a) mieszkania towarzyszące, 

b) obiekty infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wy-
łącznie powyżej pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej budynków; 

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, 
jak na rysunku planu; 

3) wysokośń budynków nie może byń większa niż 
12m; 

4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do 
45°; 

5) udział powierzchni obszaru zabudowanego 
w powierzchni działki budowlanej nie może byń 
większy niż 60%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowiń co najmniej 20% powierzchni 
działki budowlanej. 

3. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od: 

1) terenu 3KDW; 

2) istniejącego zjazdu z ulicy Poznańskiej, znajdu-
jącego się poza granicami planu. 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2U i 3U ustala się następujące 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) usługi, 

b) obiekty hotelowe; 

2) uzupełniające: 

a) mieszkania towarzyszące, 

b) infrastruktura drogowa, 

c) obiekty infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wy-
łącznie powyżej pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej budynków; 

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, 
jak na rysunku planu; 

3) wysokośń budynków nie może byń większa niż 
12m; 

4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do 
45°; 

5) udział powierzchni obszaru zabudowanego 
w powierzchni działki budowlanej nie może byń 
większy niż 60%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowiń co najmniej 20% powierzchni 
działki budowlanej. 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 4UC/U i 5UC/U ustala się następu-
jące przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) handel detaliczny wielkopowierzchniowy, 

b) usługi; 

2) uzupełniające: 

a) wytwarzanie energii cieplnej, 

b) infrastruktura drogowa, 

c) obiekty infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, 
jak na rysunku planu; 

2) wysokośń budynków nie może byń większa niż 
18m; 

3) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do 
45°; 
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4) udział powierzchni obszaru zabudowanego 
w powierzchni działki budowlanej nie może byń 
większy niż 70%; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowiń co najmniej 15% powierzchni 
działki budowlanej; 

6) na terenie 5UC/U obowiązuje szpaler drzew 
wyznaczony na rysunku planu. 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 6AG i 7AG ustala się następujące 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) aktywnośń gospodarcza, 

b) usługi; 

2) uzupełniające: 

a) mieszkania towarzyszące, 

b) wytwarzanie energii cieplnej, 

c) infrastruktura drogowa, 

d) obiekty infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) mieszkania towarzyszące dopuszcza się wy-
łącznie powyżej pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej budynków; 

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, 
jak na rysunku planu; 

3) wysokośń budynków nie może byń większa niż 
15m; 

4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do 
45°; 

5) udział powierzchni obszaru zabudowanego 
w powierzchni działki budowlanej nie może byń 
większy niż 60%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
musi stanowiń co najmniej 20% powierzchni 
działki budowlanej; 

7) na terenie 6AG obowiązuje szpaler drzew wy-
znaczony na rysunku planu; 

8) na terenie 7AG obowiązuje pas zieleni ochron-
nej z zielenią wielopiętrową o szerokości co 
najmniej 15m, wyznaczony na rysunku planu. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1KDGP ustala się następujące prze-
znaczenie – ulice. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospodaro-
wania terenu: 

1) obowiązuje poszerzenie ulicy klasy głównej 
przyspieszonej – ulicy Poznańskiej, znajdującej 
się poza granicami planu; 

2) szerokośń w liniach rozgraniczających jak na 
rysunku planu. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolami 3KDW i 6KDW ustala się następujące 
przeznaczenie – drogi wewnętrzne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 

1) obowiązuje droga wewnętrzna; 

2) szerokości w liniach rozgraniczających: 

a) 12m dla 3KDW, 

b) 15m dla 6KDW; 

3) droga zakończona placem do zawracania 
o wymiarach 20m x 20m. 

4) szerokośń jezdni minimum 6m. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2KDW, 4KDW i 5KDW ustala się 
następujące przeznaczenie – drogi wewnętrzne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 

1) szerokości w liniach rozgraniczających: 

a) 27m dla 2KDW, 

b) 15m dla 4KDW, 

c) 12m dla 5KDW. 

2) szerokośń jezdni minimum 6m. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Deszczno. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Koper 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XI/86/2011 

Rady Gminy Deszczno 

z dnia 20 czerwca 2011r. 

 

 
 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XI/86/2011 

Rady Gminy Deszczno 

z dnia 20 czerwca 2011r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu 

Do wyłożonego projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w gminie Deszczno  
– obręby Karnin i Deszczno nie wniesiono uwag. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XI/86/2011 

Rady Gminy Deszczno 

z dnia 20 czerwca 2011r. 

 
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 

§ 1. W obszarze objętym Planem przewiduje się 
realizację inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej należącej do zadań własnych gminy służą-
cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, 
oraz określa się sposób ich realizacji oraz zasady 
finansowania. 

§ 2. Ustala się, że inwestycje z zakresu infrastruk-
tury technicznej należącej do zadań własnych gminy 
będą mogły byń finansowane: 

1) z budżetu gminy; 

2) ze środków własnych przedsiębiorstw działają-
cych w imieniu gminy; 

3) współfinansowane ze środków zewnętrznych, 
w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europej-
skiej; 

4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podsta-
wie zawartych porozumień; 

5) dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunal-
nych; 

6) innych środków zewnętrznych; 
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7) poprzez udział inwestorów prywatnych w fi-
nansowaniu zadań publicznych w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego. 

 

§ 3. Ustala się, że udział finansowy gminy lub za-
interesowanych podmiotów będzie przedmiotem 
indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych 
zadań inwestycyjnych. 

 
1732

 
=================================================================================== 

1733 
173 3 

UCHWAŁA NR IX/55/11 

 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE 

 z dnia 20 czerwca 2011r. 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c 
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2010r. Nr 234, poz. 1536) i po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych w trybie przewidzianym 
Uchwałą Nr XLVIII/293/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 09.11.2010r. ( Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2010r., 
Nr 113, poz. 1811) Rada Miejska w Sulęcinie uchwa-
la, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryte-
ria oceny wniosków o realizację zadania publiczne-
go w ramach inicjatywy lokalnej. 

2. Przez inicjatywę lokalną należy rozumień for-
mę współpracy Gminy Sulęcin z jej mieszkańcami 
w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 
lokalnej. 

§ 2. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej może zostań złożony 
przez mieszkańców Gminy Sulęcin występujących 
jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem orga-
nizacji pozarządowych, czy też podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Sulę-
cin. 

2. Zakres zadań, które mogą byń realizowane 
w trybie inicjatywy lokalnej określa art. 19 b ust. 1 
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 3. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej 
powinien zawierań w szczególności: 

1) nazwę i opis zadania, 

2) miejsce i termin realizacji zadania, 

3) harmonogram realizacji zadania, 

4) zakres rzeczowy zadania, 

5) opis dotychczas wykonanych prac, 

6) ilościowe określenie planowanych efektów re-
alizacji zadania, 

7) kalkulację przewidywanych kosztów z uwzględ-
nieniem: 

a) łącznego kosztu, 

b) wnioskowanej wysokości dofinansowania 
oraz planowanego sposobu jej wydatkowa-
nia, 

c) informacji o wkładzie własnym strony wnio-
skującej. 

2. Wniosek powinien zawierań dodatkowo: 

a) w przypadku wniosku złożonego za pośred-
nictwem organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy 
o pożytku publicznym i o wolontariacie: 

- statut, 

- aktualny odpis z właściwego rejestru orga-
nizacji, 

- pełnomocnictwo do składania oświadczeń 
woli ( w przypadku złożenia wniosku przez 
pełnomocnika), 

- oświadczenie o braku zaległości w zapłacie 
należności publiczno-prawnych. 

b) w przypadku wniosku złożonego przez 
mieszkańców: 

- pisemne oświadczenie wszystkich uczestni-
ków potwierdzające gotowośń ich uczestnic-
twa w realizacji inicjatywy oraz wskazujące 
osoby reprezentujące grupę wnioskodaw-
ców. 

3. Wnioski składane są w terminie do 30 wrze-
śnia każdego roku. 

§ 4. Decyzję o wsparciu wniosku podejmuje 
Burmistrz Sulęcina po zapoznaniu się z opinią Ko-
misji powołanej do oceny wniosków. W skład Komi-
sji wchodzą osoby i przedstawiciele wymienieni 
w art. 15 ust. 2b - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ). 

§ 5. 1. Wnioski są rozpatrywane z uwzględnie-
niem następujących kryteriów: 


