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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VI/48/2011 
Rady Miejskiej w SkCpem 

z dnia 30 maja 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

miejscowego 
 
W trakcie wyłocenia do publicznego wgl>du,  

w dniach od 17.02.2011 r. do 19.03.2011 r. projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy SkCpe w obszarze połoconym  
w miejscowoWci Ł>kie, wraz z prognoz> oddziaływania 
na Wrodowisko, w czasie dyskusji publicznej nad 
przyjCtymi w projekcie planu rozwi>zaniami, która 
została zorganizowana w dniu 09.03.2011 r. oraz  
w terminie 14 dni od dnia zakoMczenia okresu 
wyłocenia planu tzn. do dnia 08.04.2011 r. - nie 
wniesiono cadnych uwag dotycz>cych projektu planu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr VI/48/2011 
Rady Miejskiej w SkCpem 

z dnia 30 maja 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie  
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80, póz. 717 z 2004 r.,  
z póan. zm.), Rada Miejska SkCpe okreWla nastCpuj>cy 
sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania: 
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UCHWAŁA Nr VI/49/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w SKBPEM 
 z dnia 30 maja 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SkCpe dla 
wybranego obszaru w miejscowoWci Rumunki SkCpskie.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,  
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,  

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, 
Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Nr 201, poz. 1237; z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  
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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 XXVIII/196/2009 Rady Miejskiej w SkCpem z dnia 
27 marca 2009 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy SkCpe dla wybranego 
obszaru w miejscowoWci Rumunki SkCpskie, po 
stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  
i Gminy SkCpe, uchwalonym uchwał> Nr III/16/2010 
Rady Miejskiej w SkCpem z dnia 30.12.2010 roku 
uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1.  Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
SkCpe dla wybranego obszaru w miejscowoWci Rumunki 
SkCpskie zwany dalej planem. 

2.  Integraln> czCWci> uchwały s>: 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000, 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 planu: 
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem 

porz>dkowym i symbolem literowymś 
4) obowi>zuj>ce linie zabudowyś 
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. 

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

tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania; 

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

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

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

przestrzeni publicznej; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  

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

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

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

 10) 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. 
 
§ 2.1.  Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

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

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>czniki nr 1 do 
uchwałyś 

5) 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; 

6) 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; 

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

8) 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; 

9) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC wyznaczon> na 
rysunku planu, poza któr> nie nalecy realizować 
obiektów budynków, przed którymi na odległoWć do 
2,0 m dopuszcza siC sytuowanieŚ czCWci garacowej 
budynku, wiatrochronów, wykuszy, balkonów, 
gzymsów, tarasów, schodów zewnCtrznychś 

 10) obowi>zuj>cej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczaj>c> odległoWć od linii 
rozgraniczaj>cej, zgodnie z któr> nalecy sytuować 
WcianC frontow> budynku, z dopuszczeniem 
wysuniCcia przed liniC zabudowy na głCbokoWć  
1,2 mŚ schodów zewnCtrznych, balkonów, tarasów, 
wykuszy, windy dla osób niepełnosprawnych, 
podjazdów dla wózków, maksymalne 
nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz> 
obiektów infrastruktury technicznejś 

 11) usługach nieuci>cliwych - nalecy przez to rozumieć 
przedsiCwziCcia dla których na podstawie przepisów 
szczególnych w zakresie ochrony Wrodowiska nie 
bCdzie wymagane sporz>dzenie raportu 
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oddziaływania na Wrodowisko, lub dla których raport 
oddziaływania na Wrodowisko moce być wymaganyś 

 12) propozycji podziału wewnCtrznego – nalecy przez to 
rozumieć zalecane w planie (nie stanowi>ce ustaleM 
planu) linie podziału na działki budowlane terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymiś 
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 przeznaczenie terenów 

wyznaczonych liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczonych 
symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu: 
1) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług nieuci>cliwychś 
2) U – teren zabudowy usług nieuci>cliwychś 
3) ZN – tereny zieleni nieurz>dzonejś 
4) WS – tereny wód powierzchniowych Wródl>dowychś 
5) KDGP – teren grogi głównejś 
6) KDW – teren drogi wewnCtrznej. 

 
§ 4.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) lokalizacja zabudowy wył>cznie w obrCbie czCWci 

działki ograniczonej maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi i obowi>zuj>cymi liniami 
zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem 
okreWlonych odległoWci od granic działek, a takce 
granicy lasu zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

2) obowi>zuje zakaz lokalizowania obiektów 
tymczasowych i prowizorycznych, nie zwi>zanych  
z realizacj> inwestycji docelowychś poza obiektami 
tymczasowymi słuc>cymi realizacji inwestycji 
docelowej w czasie wacnoWci pozwolenia na 
budowCś 

3) nie dopuszcza siC wykonania ogrodzeM pełnych  
z prefabrykatów betonowychś 

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały 
okreWlone poprzez ustalenie parametrów  
i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu w ustaleniach 
szczegółowych. 
 
§ 5.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) czeWć obszaru objCtego planem połocona jest  

w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Jeziora SkCpskie”ś 

2) ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, (z wył>czeniem 
budowy i modernizacji dróg i infrastruktury 
technicznej oraz inwestycji celu publicznego); 

3) w granicach obszaru objCtego planem obowi>zuje 
dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

4) dla czCWci obszaru połoconego na terenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Jeziora SkCpskie” 

uwzglCdnić recimy ochronne wynikaj>ce  
z przepisów odrCbnychś 
 
§ 6.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) na terenach w granicach opracowania planu nie 

odnotowano wystCpowania stanowisk 
archeologicznych o wartoWci kulturowej ani 
obiektów zabytkowych podlegaj>cych ochronieś 

2) na całym obszarze objCtym planem, w przypadku 
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, 
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 Zabytków. 
 
§ 7.  Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznejŚ 
- na obszarze objCtym planem nie znajduj> siC obszary 

przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji 
zawartej w stawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z póaniejszymi 
zmianami). 
 
§ 8.  Zasady i warunki scalania i podziału 

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 zabudowyŚ 
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) obszar objCty planem graniczy z terenem leWnym  
i w zwi>zku z tym przy lokalizacji zabudowy nalecy 
uwzglCdnić odległoWci ppoc. wynikaj>ce  
z przepisów odrCbnych. 
 
§ 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 projektowanej zabudowy do 

istniej>cej i projektowanej sieci wodoci>gowejś 
2) w granicach planu dopuszcza siC budowC, 

rozbudowC i przebudowC sieci wodoci>gowej. 
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2. W zakresie gospodarki Wciekami sanitarnymiŚ 
1) do czasu stworzenia technicznych mocliwoWci 

przył>czenia do sieci kanalizacji sanitarnej, 
dopuszcza siC odprowadzanie Wcieków do 
przydomowych oczyszczalni Wciekówś 

2) ustala siC przył>czenie realizowanej i istniej>cej 
zabudowy do lokalnych oczyszczalni Wcieków  
w przypadku spełnienia technicznych  
i ekonomicznych warunków przył>czeniaś 

3) ustala siC zakaz stosowania betonowych zbiorników 
na Wcieki przy nowobudowanych lub 
rozbudowywanych budynkach; 

4) obowi>zuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
Wcieków do wód powierzchniowych lub do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów 
Wciekowychś 

5) odprowadzanie wód deszczowych z terenów 
zabudowy mieszkaniowej powierzchniowo na teren 
własnej działkiś 

6) odprowadzanie wód deszczowych z drogi 
wewnCtrznej do rowów melioracyjnych, zbiorników 
retencyjnych, studni chłonnych lub projektowanej 
kanalizacji deszczowej, przy czym na inwestorów 
nakłada siC obowi>zek wyboru najbardziej 
korzystnego sposobu odprowadzania tych wód przy 
uwzglCdnieniu kryterium przeciwdziałania powodzi 
i suszy; 

7) ustala siC nakaz kształtowania powierzchni działek 
budowlanych w sposób zabezpieczaj>cy s>siednie 
tereny przed spływem wód opadowychś 

8) w granicach planu dopuszcza siC budowC, 
rozbudowC i przebudowC sieci kanalizacyjnej. 
3.  W zakresie elektroenergetyki: 

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

2) sieci elektroenergetyczne nalecy realizować  
w liniach rozgraniczaj>cych projektowanych  
i istniej>cych drógś 

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siC 
realizacje w/w sieci poza liniami rozgraniczaj>cymi 
drógś 

4) sieci elektroenergetyczne realizować jako 
podziemne; 

5) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siC 
realizacje linii elektroenergetycznych jako 
napowietrzne; 

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

7) na całym obszarze planu dopuszcza siC realizacje 
słupowych stacji transformatorowych 
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 planuś 

lokalizacja sieci gazowej i urz>dzeM technicznych  

w pasie drogowym (poza pasem jezdni),  
a w przypadku braku takiej mocliwoWci, na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych. 
6.  W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej 

1) dopuszcza siC realizacjC obiektów i urz>dzeM  
z zakresu ł>cznoWci publicznej, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

2) obiekty i urz>dzenia z zakresu ł>cznoWci publicznej 
prowadzić w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cych  
i projektowanych dróg, z zachowaniem przepisów 
odrCbnych, 

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siC 
budowC obiektów i urz>dzeM z zakresu ł>cznoWci 
publicznej poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg. 
7.  W zakresie gospodarki odpadami 

- 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 odrCbnymi oraz 
uchwalonymi przepisami lokalnymi; 
8.  W zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy 

systemów komunikacjiŚ 
1) obsługC komunikacyjn> terenów zapewni> 

projektowana droga wewnCtrzna i drogC gminn> 
połocon> poza granicami obszaru objCtego planem, 
obowi>zuje zakaz obsługi terenu z drogi krajowej; 

2) parametry projektowanych zjazdów z dróg 
publicznych oraz szczegółowe zasady urz>dzenia 
drogi zostan> okreWlone w projekcie budowlanym, 
który winien spełniać wymagania przepisów 
szczególnych i wytyczne zarz>dcy drógś 

3) zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych 
terenów okreWlono w ustaleniach szczegółowychś 

4) drogC wewnCtrzn> wykonać jako utwardzon>ś 
5) zakazuje siC stosowanie cucla piecowego oraz 

materiałów nadmiernie pyl>cych do utwardzania 
dróg, dojWć, placów i parkingówś 

6) w liniach rozgraniczaj>cych drogi wewnCtrznej 
dopuszcza siC realizacjC chodników, infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej, w tym obiektów  
i urz>dzeM bezpieczeMstwa ruchu drogowego, takich 
jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

7) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rys. planu; 

8) w ramach poszczególnych terenów i działek, nalecy 
zapewnić odpowiedni> liczbC miejsc parkingowych 
lub garacowych, zapewniaj>c> potrzeby w zakresie 
parkowania i postoju samochodów: 
a) obowi>zek zapewnienia minimum dwóch miejsc 

postojowych na jedno mieszkanie w obrCbie 
własnej posesji dla terenów w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej bez 
uwzglCdnienia garacuś 

b) dla budynków usługowych - na kacdych  
10 zatrudnionych: 4 stanowiska postojowe,  
w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych 

c) dla budynków usługowych - na kacde 10 miejsc 
w obiektach gastronomicznych: 4 stanowiska 
postojowe, w tym 1 dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych, 
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d) dla budynków usługowych - na kacde 10 miejsc 
w obiekcie hotelowym: 4 stanowisk 
postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych, 

e) na kacde 100 m2 powierzchni ucytkowej 
obiektów usługowych, innych nic wymienione  
w lit. b-d: 3 stanowiska postojowe, w tym 1 dla 
pojazdów osób niepełnosprawnychś 

f) dla budynków usługowych – na kacde 100 m2 
powierzchni ucytkowej obiektów handlowychŚ  
5 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. 

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, obiekty  
i urz>dzenia z zakresu ł>cznoWci publicznej i inne. 

10. Obowi>zuje zakaz umieszczania urz>dzeM nie 
zwi>zanych z potrzebami obsługi, zarz>dzaniem  
i utrzymaniem ruchu w terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem KDGP. 

11. 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. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

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

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

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

scalania i podziałuś 
5) obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy  

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

w Studium. 
 

Rozdział 2. 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 12. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolamiŚ 
MNU1, MNU2, MNU3, MNU4, MNU5. 

1.  Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług nieuci>cliwych. 

2.  Wymienione w § 12 ust. 1 funkcje mog> 
wystCpować ł>cznie lub samodzielnie. 

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

1) parametry zabudowy budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, usługowych oraz mieszkalno-
usługowychŚ 
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie do dwóch 

kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe), lecz nie wiCcej nic 12,0 m do 
kalenicy; 

b) geometria dachu – dachy wysokie, k>t 
nachylenia głównych połaci dachu od 25° do 
45°, z mocliwoWci> wykonania okien 
połaciowych i/lub lukarnś 

c) dopuszcza siC podpiwniczenie budynkówś 
2) parametry zabudowy budynków gospodarczych, 

garacowych i gospodarczo-garacowychŚ 
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 5,0 m – jedna 

kondygnacja nadziemna, 
b) geometria dachu – dachy dwu- lub 

wielospadowe, k>t nachylenia połaci dachu do 
45°ś 

3) dla dachów wysokich obowi>zuje stosowanie 
pokrycia ceramicznego lub naWladuj>cego 
ceramiczne w odcieniach koloru czerwonego lub 
br>zowegoś 

4) w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie 
jak cegła ceramiczna, kamieM, tynki w barwach 
pastelowych, drewno; 

5) wyznacza siC obowi>zuj>ce linie zabudowy dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usługowej w odległoWci 8.0 m od linii 
rozgraniczaj>cej projektowanej drogi wewnCtrznej 
oraz maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległoWci 10.0 m od linii rozgraniczaj>cej 
istniej>cych dróg gminnych – zgodnie z rysunkiem 
planu; 

6) ustala siC lokalizacjC projektowanych budynków 
gospodarczych, garacowych, gospodarczo-
garacowych poza obowi>zuj>c> lini> zabudowy,  
w głCbi działekś 

7) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej, usługowej  
i mieszkaniowo-usługowej zgodnie  
z maksymalnymi nieprzekraczalnymi  
i obowi>zuj>cymi liniami zabudowy wyznaczonymi 
na rysunku planuś przed którymi na odległoWć do  
2,0 m dopuszcza siC sytuowanieŚ czCWci garacowej 
budynków, wiatrochronów, wykuszy, balkonów, 
gzymsów, tarasów, schodów zewnCtrznychś 

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

9) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 
powierzchni działki budowlanejś 

 10) maksymalna wysokoWć ogrodzenia działki przy 
drogach publicznych i wewnCtrznych, 1,5 m nad 
poziomem terenu; 

 11) zakaz wprowadzania ogrodzeM pełnych  
z prefabrykatów betonowych. 
4.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ 

- tereny oznaczone symbolami: MNU1, MNU2, 
MNU3, MNU4, MNU5 z projektowanej drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem KDW1. 
5.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ 

1) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu działki – 22,0 m; 
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3) dopuszcza siC ł>czenie wydzielonych działek, w celu 

realizacji jednej inwestycji na wiCkszej powierzchni, 
pod warunkiem zachowanie ustaleM podjCtych  
w niniejszej uchwale. 
6.  Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
- do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie terenów 
objCtych planem. 
7.  Stawka procentowa, na podstawie których ustala 

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

 
§ 13. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U1. 

1.  PrzeznaczenieŚ teren zabudowy usług 
nieuci>cliwychś 

2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 
1) parametry zabudowy budynków usługowychŚ 

a) wysokoWć zabudowy maksymalnie do dwóch 
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe), lecz nie wiCcej nic 12,0 m do 
kalenicy; 

b) geometria dachu – dachy wysokie, k>t 
nachylenia głównych połaci dachu od 25° do 
45°, z mocliwoWci> wykonania okien 
połaciowych i/lub lukarnś 

c) dopuszcza siC podpiwniczenie budynkówś 
2) parametry zabudowy budynków garacowych oraz 

budynków do obsługi zabudowy usługowejŚ 
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 5,0 m – jedna 

kondygnacja nadziemna, 
b) geometria dachu – dachy dwu- lub 

wielospadowe, k>t nachylenia połaci dachu do 
45°ś 

3) dla dachów wysokich obowi>zuje stosowanie 
pokrycia ceramicznego lub naWladuj>cego 
ceramiczne w odcieniach koloru czerwonego lub 
br>zowegoś 

4) w elewacjach stosować materiały tradycyjne takie 
jak cegła ceramiczna, kamieM, tynki w barwach 
pastelowych, drewno; 

5) lokalizacja zabudowy zgodnie z maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi i obowi>zuj>cymi liniami 
zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; przed 
którymi na odległoWć do 2,0 m dopuszcza siC 
sytuowanieŚ wiatrochronów, wykuszy, balkonów, 
gzymsów, tarasów, schodów zewnCtrznychś 

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

7) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 
powierzchni działki budowlanejś 

8) maksymalna wysokoWć ogrodzenia działki przy 
drogach publicznych i wewnCtrznych, 1,5 m nad 
poziomem terenu; 

9) zakaz wprowadzania ogrodzeM pełnych  
z prefabrykatów betonowychś 

 10) obowi>zuje zakaz obsługi terenu z projektowanej 
drogi KDGP. 
3. DostCpnoWć komunikacyjnaŚ 

- teren oznaczony symbolem U1 z projektowanej 
drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem KDW1, 
oraz drogi gminnej znajduj>cej siC poza obszarem 
opracowania planu; 
4.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ 

1) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu działki – 25,0 m; 
3) dopuszcza siC ł>czenie wydzielonych działek, w celu 

realizacji jednej inwestycji na wiCkszej powierzchni, 
pod warunkiem zachowanie ustaleM podjCtych  
w niniejszej uchwale. 
5.  Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
- do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie terenów 
objCtych planem. 
6.  Stawka procentowa, na podstawie których ustala 

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

 
§ 14. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolamiŚ 
ZN1, ZN2. 

1.  PrzeznaczenieŚ teren zieleni nieurz>dzonej. 
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

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

zagospodarowania terenu; 
2) obowi>zuje zakaz zabudowy. 

3.  DostCpnoWć komunikacyjnaŚ 
- tereny oznaczone symbolami ZN1, ZN2  

z projektowanej drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem KDW1. 
4.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ 

1) dopuszcza siC podział nieruchomoWciś 
2) nie ogranicza siC parametrów geometrycznych 

wydzielanych nieruchomoWci 
5.  Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
- do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie terenów 
objCtych planem. 
6.  Stawka procentowa, na podstawie których ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 1%. 

 
§ 15. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolamiŚ 
WS1, WS2, WS3, WS4. 

1.  Przeznaczenie terenuŚ tereny wód 
powierzchniowych Wródl>dowych. 

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

wodnych oznaczonych symbolami WS1, WS2, 
WS3, WS4 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) dopuszczalne obiekty towarzysz>ce – kładki, mosty 
itp. oraz urz>dzenia hydrotechniczne 
zabezpieczaj>ce brzegi rowówś 

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

- tereny oznaczone symbolami WS1, WS2, WS3, 
WS4 z projektowanej drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem KDW1; 
4.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ 

1) dopuszcza siC podziały nieruchomoWci, 
2) nie ogranicza siC parametrów geometrycznych 

wydzielanych nieruchomoWci. 
5.  Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
- do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie terenów 
objCtych planem. 
6.  Stawka procentowa, na podstawie których ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 1%. 

 
§ 16. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDGP1; 

1.  Przeznaczenie: teren drogi klasy S (rezerwa 
terenu dla drogi klasy „S”)ś 

2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) rezerwa terenu zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymiś 
2) obowi>zuje zakaz umieszczania urz>dzeM nie 

zwi>zanych z potrzebami obsługi, zarz>dzaniem  
i utrzymaniem ruchu drogowego. 

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

- nie ustala siC. 
4.  Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
- do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie terenów 
objCtych planem. 
5.  Stawka procentowa, na podstawie których ustala 

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

 
§ 17. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDW1; 

1.  PrzeznaczenieŚ teren drogi wewnCtrznej; 
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) na granicy z obszarami WS1, WS2, WS3, WS4 

nalecy zaprojektować przepust umocliwiaj>cy 
prawidłowe funkcjonowanie rowów melioracyjnychś 

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

- nie ustala siC. 
4.  Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
- do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie terenów 
objCtych planem. 
5.  Stawka procentowa, na podstawie których ustala 

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

 
Rozdział 3. 

Przepisy koMcowe. 
 
§ 18. Na cele nieleWne przeznacza siC grunty leWne  

o ł>cznej powierzchni 1,96 ha dla których uzyskano 
zgodC na zmianC przeznaczenia gruntów leWnych na cele 
nieleWne. 

 
§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta i Gminy SkCpe. 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

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

publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy 
SkCpe. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Janusz Kozłowski 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr VI/49/2011 
Rady Miejskiej w SkCpem 

z dnia 30 maja 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VI/49/2011 
Rady Miejskiej w SkCpem 

z dnia 30 maja 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

miejscowego 
 
W trakcie wyłocenia do publicznego wgl>du,  

w dniach od 17.02.2011 r. do 19.03.2011 r. projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy SkCpe w obszarze połoconym  
w miejscowoWci Rumunki SkCpskie wraz z prognoz> 
oddziaływania na Wrodowisko, w czasie dyskusji 
publicznej nad przyjCtymi w projekcie planu 
rozwi>zaniami, która została zorganizowana w dniu 
09.03.2011 r. oraz w terminie 14 dni od dnia 
zakoMczenia okresu wyłocenia planu tzn. do dnia 
08.04.2011 r. -wpłynCła jedna uwaga do projektu planu. 
W ustawowym terminie do projektu planu uwagi 
wnosili: 
1)  zgłaszaj>cy uwagCŚ uwaga wniesiona przez osobC 

fizyczn>ś treWć uwagi: wniosek w dokonanie zmian 
w planie poprzez: 
a) dopuszczenie realizacji usług w terenie U1,  

w zakresie stacji paliw, 
b) dopuszczenie obsługi terenu U1 z drogi gminnej 

połoconej poza obszarem opracowania planu, 
 
rozstrzygniCcieŚ nieuwzglCdniona w czCWci 

dotycz>cej a) 
 

uzasadnienie: teren opracowania planu w czCWci 
połocony jest w obszarze chronionego krajobrazu dla 
którego obowi>zuje zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
przyrodnicze. Pomimo ic teren U1 którego dotyczy 
przedmiotowy wniosek znajduje siC w strefie zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej wyznaczonej w studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy SkCpe dla których 
dopuszcza siC realizacjC usług z zakresu handlu, 
gastronomi, usług oWwiaty i kultury, czyli usług 
nieuci>cliwych. Z uwagi na fakt ic stacja paliw 
płynnych klasyfikuje siC do przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko lokalizacja jej  
w terenie U1, stanowiła by sprzecznoWć zapisów planu 
miejscowego z studium miasta i gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VI/49/2011 
Rady Miejskiej w SkCpem 

z dnia 30 maja 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie  
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 2003 nr 80, póz. 717 z 2004 r., z póan. zm.), Rada 
Miejska SkCpe okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasady ich 
finansowania: 

 
§ 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.  Nie przewiduje siC inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, znajduj>cych siC w granicach 
opracowania planu. 
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