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paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa rea-

lizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.

U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) i nie będą obciąraEy bu-

dretu gminy.

4443

UCHWADA Nr L/358/09 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 27 papdziernika 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla czę[ci 
dziaEki o nr ewid. 566

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Duszniki 
uchwala co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego zwany dalej planem, obejmu-

jący obszar poEorony w Sędzinku dla czę[ci dziaEki 
o nr ewid. 566.

2. Stwierdza się zgodno[ć ustaleG planu ze Stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Duszniki.

3. Niniejsza uchwaEa obowiązuje na obszarze, któ-

rego granice okre[la rysunek, zwany dalej rysunkiem 
planu, opracowany w skali 1:1000, i zatytuEowany: 
ｧMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w Sędzinku, dla czę[ci dziaEki o nr ewid. 566ｦ, sta-

nowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.
4. ZaEącznikiem nr 2 do uchwaEy jest rozstrzygnię-

cie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.
5. ZaEącznikiem nr 3 do uchwaEy jest rozstrzyg-

nięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasad ich fi-
nansowania.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu, o których mowa w niniejszej uchwale;
2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

UchwaEę Rady Gminy Duszniki;
3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-

nek planu stanowiący zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy;

4) obszarze - nalery przez to rozumieć obszar ob-

jęty planem, w granicach przedstawionych na 
rysunku planu;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć obsza-

ru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz z 
odpowiednim symbolem;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odle-

gEo[ć, w jakiej mogą znalepć się budynki od 
linii rozgraniczającej terenu;

7) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
okre[lającą usytuowanie frontowej, dominują-

cej [ciany budynku, z wyEączeniem detali wy-

stroju architektonicznego takich jak balkony, 
tarasy, gzymsy, wykusze i ganki, oraz wolno-

stojących budynków gararowych i gospodar-
czych lokalizowanych w gEębi dziaEki;

8) powierzchni biologicznie czynnej ｠ oznacza 
powierzchnię terenu w rozumieniu przepisów 
odrębnych;

9) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-

mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania.

§3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem MN, ustala się przeznaczenie terenu na lokali-
zację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§4.1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1 KDW, 2 
KDW.

2. Teren wymieniony w ust. 1 stanowi przestrzeG 
do realizacji urządzeG podziemnych.

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego.

§5.1. Ustala się zakaz realizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
wykorzystywanych podczas prowadzenia prac bu-

dowlanych.
2. Dla realizacji budynków ustala się nieprzekra-

czalną i obowiązującą linię zabudowy okre[loną w 
3. Zakaz stosowania ogrodzeG peEnych i wyko-

nanych z prefabrykowanych elementów relbeto-

wych.
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4. Ustala się obowiązek zharmonizowania ze sobą 
formy architektonicznej wszystkich obiektów bu-

dowlanych zlokalizowanych na dziaEce budowlanej, 
w tym wydzielonych budynków gospodarczych i 
gararowych.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego.

§6.1. Do nasadzeG zieleni nalery urywać gatunki 
drzew i krzewów rodzimych, najlepiej przystosowa-

nych do warunków lokalnych, z udziaEem gatunków 
zimozielonych.

2. Zagospodarowanie terenu objętego planem 
musi uwzględniać jego poEorenie w obszarze o 
znacznych zasobach wód podziemnych w obrębie 
piętra czwartorzędowego Doliny Kopalnej Szamotu-

Ey - Duszniki ｠ GEówny Zbiornik Wód Podziemnych 
nr 145, objętego rerimem wysokiej ochrony i być 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisa-

mi, w szczególno[ci w zakresie prowadzenia wEa[-
ciwej gospodarki wodno ｠ [ciekowej.

3. Masy ziemne, w szczególno[ci wierzchnie, najbar-
dziej ryzne warstwy gleby, przemieszczane w trakcie 
prowadzonych prac budowlanych, nalery w pierwszej 
kolejno[ci zagospodarować w granicach dziaEki, a w 
sytuacji kiedy nie będą mogEy być w ten sposób wy-

korzystane, traktować jako odpad i zagospodarować 
zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami.

4. Z zakresu ochrony przed haEasem na terenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN, 
obowiązują dopuszczalne poziomy haEasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków, oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

§7.1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prowadzenia prac ziemnych 
związanych z zabudowaniem bądp zagospodarowa-

niem terenu ustala się obowiązek prowadzenia ba-

daG archeologicznych. 
2. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac ar-

cheologicznych nalery zEoryć do wEa[ciwego kon-

serwatora zabytków przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych. 

§8.1. Na obszarze objętym planem ustala się za-

kaz realizacji reklam.
2. Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych 

związanych z gminnym systemem informacji prze-

strzennej oraz znaków drogowych.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy. 

§9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
MN ustala się:

1) wysoko[ć budynków mieszkalnych do II kon-

dygnacji nadziemnych, w tym poddasze uryt-
kowe, z zakazem realizacji budynków o wyso-

ko[ci powyrej 9,0 m w kalenicy dachu;
2) zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie 

wolnostojącej;
3) na 1 dziaEce budowlanej dopuszcza się realiza-

cję 1 budynku mieszkalnego;
4) dopuszcza się realizację wolnostojących bu-

dynków gararowych i gospodarczych;
5) wysoko[ć wolnostojących budynków gospo-

darczo-gararowych ｠ I kondygnacja, max. 4,5 
m w kalenicy dachu;

6) dla budynków mieszkalnych i gospodarczo-
gararowych rozwiązanie dachów jako strome 
dwu,- lub wielospadowe, o nachyleniu poEaci 
dachowych od 25o do 45o;

7) w przypadku realizacji dachów dwuspadowych, 
ustala się zachowanie symetrycznie pochylo-

nych poEaci;
8) pokrycie dachów pochyEych dachówką cera-

miczną, cementową, blachodachówką, lub 
innym pokryciem o podobnych walorach este-

tycznych;
9) poziom parteru budynków mieszkalnych nie 

wyrszy nir 0,8 m od poziomu terenu;
10) stosowanie ogrodzeG arurowych, z zakazem 

realizacji ogrodzeG z prefabrykatów relbeto-

wych;
11) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 

｠ 40% powierzchni dziaEki;
12) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 30% 

powierzchni dziaEki;
13) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

ustala się obowiązek zapewnienia miejsc par-
kingowych w ramach wEasnej posesji.

§10. Ustala się nieprzekraczalną i obowiązującą 
linię zabudowy usytuowaną w odlegEo[ci:

1) od linii rozgraniczającej z drogami wewnętrzny-

mi ｠ 4,0 m;
2) od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z 

przepisami odrębnymi.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-

stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych.

§11. Nie ustala się, ze względu na brak występo-

wania na obszarze objętym planem.
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SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym.

§12.1. Na obszarze objętym planem dopuszcza 
się podziaE terenu na dziaEki budowlane, pod wa-

runkiem zachowania minimalnej powierzchni dziaEki 
- 900 m2.

2. Ustala się minimalną szeroko[ć frontu dziaEki 
- 22 m. 

3. Karda dziaEka budowlana musi mieć bezpo[red-

ni wjazd z istniejącej lub projektowanej drogi.
4. Granice nowo wydzielanych dziaEek muszą być 

usytuowane pod kątem prostym, lub zblironym do 
prostego w stosunku do pasa drogowego.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy.

§13. Nie ustala się.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§14. W zakresie zasad modernizacji rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) obsEugę komunikacyjną obszaru poprzez drogę 
wewnętrzną z wEączeniem do ul. Polnej;

2) droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku pla-

nu symbolem 2 KDW, 
a) droga jednojezdniowa,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 7,0 m, 

zakoGczona placem manewrowym,
c) przeznaczenie uzupeEniające - elementy infra-

struktury technicznej - bez budynków, obiekty 
i urządzenia inrynierskie, pasy zieleni, miejsca 
postojowe,

3) wyznacza się rezerwę terenu oznaczoną sym-

bolem 1 KDW o szeroko[ci 8,0 m, z przezna-

czeniem pod poszerzenie ul. Polnej,
4) powiązanie ukEadu komunikacyjnego na obsza-

rze objętym planem z ukEadem zewnętrznym 
przedstawiono na rysunku planu.

§15. Na terenie objętym planem obowiązują na-

stępujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury 
technicznej:

1) ustala się obowiązek wyposarenia obszaru ob-

jętego planem w podstawową sieć infrastruk-

tury technicznej;
2) dopuszcza się morliwo[ć realizacji urządzeG 

technicznych uzbrojenia i obiektów infrastruk-

tury technicznej jako towarzyszących inwesty-

cjom na terenach wEasnych inwestorów;
3) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie za-

opatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, 
odprowadzania [cieków oraz lokalizacji innych 
urządzeG technicznych wymagają uzyskania 
warunków technicznych od wEa[ciciela sieci;

4) podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 

będą stanowić projekty branrowe.

§16. Dostawa wody z istniejącej i nowoprojek-

towanej rozdzielczej sieci wodociągowej na warun-

kach okre[lonych przez wEa[ciciela sieci, oraz w 
oparciu o przepisy odrębne.

§17. Na terenie objętym planem obowiązują na-

stępujące ustalenia w zakresie odprowadzania [cie-

ków:
1) odprowadzanie [cieków bytowych docelowo 

do oczyszczalni [cieków, poprzez projektowa-

ną sieć kanalizacji na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciciela sieci oraz w oparciu o przepi-
sy odrębne;

2) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do-

puszczenie odprowadzania [cieków do szczel-
nych zbiorników bezodpEywowych ｠ szamb, 
z systematycznym wywozem [cieków przez 
koncesjonowanych przewopników do miejsc 
wskazanych przez sEurby gminne;

3) wody opadowe i roztopowe z powierzchni da-

chów i terenów utwardzonych, nalery zago-

spodarować w granicach nieruchomo[ci, bez 
naruszania interesu osób trzecich, docelowo 
do kanalizacji deszczowej;

4) po podEączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej 
nalery zlikwidować bezodpEywowe zbiorniki na 
[cieki;  

5) ustala się zakaz realizacji przydomowych 
oczyszczalni [cieków.

§18.1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny 
ustala się zasilanie z istniejącego gazociągu niskie-

go ci[nienia. 
2. PrzyEączanie odbiorców do sieci gazowej odby-

wać się będzie na zasadach zawartych w obowią-

zującym Prawie Energetycznym po kardorazowym 
uzgodnieniu z dostawcą gazu, i będzie zaleraEo od 
warunków technicznych i ekonomicznych uzasad-

niających rozbudowę sieci gazowej.

§19. Na terenie objętym planem obowiązują na-

stępujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w cie-

pEo:
1) zakazuje się stosowania jako pródEa ciepEa ta-

kich paliw i urządzeG do ich spalania, które nie 
odpowiadają wymogom ochrony powietrza at-
mosferycznego;

2) realizacja lokalnych pródeE ciepEa na paliwo ga-

zowe, pEynne lub paliwa staEe z wyEączeniem 
paliw węglowych, oraz z wykorzystaniem 
energii elektrycznej i odnawialnych pródeE cie-

pEa do celów grzewczych.

§20. Na terenie objętym planem obowiązują na-

stępujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:

1) zasilanie obszaru w energię elektryczną nastę-

pować będzie z istniejącej i projektowanej sieci 
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energetycznej;
2) dla zapewnienia odpowiedniego zasilania w 

energię elektryczną nalery zrealizować stacje 
transformatorowe, w ilo[ci odpowiadającej po-

trzebom na terenie inwestycyjnym;
3) dopuszcza się przebudowę sieci elektroenerge-

tycznych z kolidującym planowanym zagospo-

darowaniem terenu; sposób i warunki przebu-

dowy sieci elektroenergetycznej okre[li firma 
energetyczna; 

4) szczegóEowy sposób i zakres rozbudowy sieci 
okre[li firma energetyczna na etapie realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć inwestycyj-
nych.

§21.1. W zakresie gospodarki odpadami ustala się 
obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych z 
posesji w wydzielonych miejscach, w sposób zgod-

ny z gminnym planem gospodarki odpadami oraz 
przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji 
odpadów.

2. Odpady komunalne z posesji nalery w pierw-

szej kolejno[ci poddawać odzyskowi, a jereli z przy-

czyn technologicznych jest on niemorliwy lub nie 
jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub eko-

nomicznych, to odpady te nalery unieszkodliwiać w 
sposób zgodny z wymaganiami ochrony [rodowiska 
oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

§22. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej nalery 
zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, 
w ramach wEasnej posesji - min. 1 stanowisko na 1 
dziaEkę budowlaną.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów.

§23.1. Dla terenu objętego planem nie okre[la się 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenu.
2. Do czasu realizacji postanowieG niniejszej 

uchwaEy dopuszcza się dotychczasowy sposób ich 
urytkowania i zagospodarowania.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§24. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o 
nowych funkcjach, wyznaczonych w planach, usta-

la się 10% stawkę sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§26. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Duszniki.

§27. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Gracjan Skórnicki
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zaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr L/358/09

Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 papdziernik 2009 r.

Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 2.09.2009 r. do 
24.09.2009 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi 
byEy przyjmowane do dnia 9.10.2009 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym, Rada Gminy Duszniki nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 w/w ustawy.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA-

GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W SĘDZINKU DLA CZĘZCI DZIADKI NR EWID. 566.

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr L/358/09

Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 papdziernik 2009 r.

§1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada 
Gminy Duszniki okre[la następujący sposób realiza-

cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
nalerących do zadaG wEasnych gminy, oraz zasady 
ich finansowania.

§2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb stano-

wią zadania wEasne gminy.

§3.1. Sposób realizacji, zapisanych w planie in-

westycji nalerących do zadaG wEasnych gminy:
1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy w 

tym Prawo zamówieG publicznych,
2) w oparciu o inne przepisy branrowe, np. prawo 

energetyczne.
3) terminy realizacji poszczególnych zadaG ｠ eta-

powane,
4) pozostaEe inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej w granicach planu, nie nalerące do 
zadaG wEasnych gminy, będą finansowane ze 
[rodków wEasnych inwestorów, na zasadach 
okre[lonych przepisami odrębnymi.

2. Realizacja inwestycji musi być zgodna z obo-

wiązującymi przepisami i normami.
3. Realizację sieci uzbrojenia technicznego w za-

kresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energe-

tycznej i gazowej będą prowadzić wEa[ciwej przed-

siębiorstwa, zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz na 
podstawie przepisów odrębnych.

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-

alizowane będą zgodnie z planem gospodarki od-

padami, na podstawie przepisów odrębnych oraz 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

5. Sposób realizacji inwestycji more ulec mody-

fikacji wraz z dokonującym się postępem technicz-
no-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania 
najlepszej dostępnej techniki.

§4.1. Finansowanie inwestycji w zakresie infra-

struktury technicznej nalerącej do zadaG wEasnych 
gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopa-

da 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 
r., Nr 15, poz. 148 ze zm.).

2. Morliwe zasady finansowania zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych:

1) z budretu gminy zgodnie z uchwaEą budreto-

wą,
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach, m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) z kredytów i poryczek bankowych,
e) z udziaEu inwestorów zewnętrznych na pod-

stawie odrębnych porozumieG,
f) innych [rodków zewnętrznych.

3. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa rea-

lizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy 
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z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.
U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) i nie będą obciąraEy bu-

dretu gminy.
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UCHWADA Nr L/360/09 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 27 papdziernika 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla dziaEki o nr 
ewid. 517/14.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Duszniki 
uchwala co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego zwany dalej planem, obejmu-

jący obszar poEorony w Sędzinku dla dziaEki o nr 
ewid. 517/14.

2. Stwierdza się zgodno[ć ustaleG planu ze Stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Duszniki.

3. Niniejsza uchwaEa obowiązuje na obszarze, któ-

rego granice okre[la rysunek, zwany dalej rysunkiem 
planu, opracowany w skali 1:1000, i zatytuEowany: 
ｧMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w Sędzinku, dla dziaEki o nr ewid. 517/14ｦ, stano-

wiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.
4. ZaEącznikiem nr 2 do uchwaEy jest rozstrzygnię-

cie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.
5. ZaEącznikiem nr 3 do uchwaEy jest rozstrzyg-

nięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasad ich fi-
nansowania.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu, o których mowa w niniejszej uchwale;
2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

UchwaEę Rady Gminy Duszniki;
3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-

nek planu stanowiący zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy;

4) obszarze - nalery przez to rozumieć obszar ob-

jęty planem, w granicach przedstawionych na 
rysunku planu;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć obsza-

ru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz z 
odpowiednim symbolem;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odle-

gEo[ć, w jakiej mogą znalepć się budynki od 
linii rozgraniczającej terenu;

7) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
okre[lającą usytuowanie frontowej, dominują-

cej [ciany budynku, z wyEączeniem detali wy-

stroju architektonicznego takich jak balkony, 
tarasy, gzymsy, wykusze i ganki, oraz wolno-

stojących budynków gararowych i gospodar-
czych lokalizowanych w gEębi dziaEki;

8) powierzchni biologicznie czynnej ｠ oznacza 
powierzchnię terenu w rozumieniu przepisów 
odrębnych;

9) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-

mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z ak-

tami wykonawczymi.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania.

§3.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 MN ｠ 2 MN, ustala się przeznaczenie 
terenu na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej.

2. Dopuszcza się realizację wolnostojących bu-

dynków gararowych i gospodarczych.

§4.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZP, ustala się przeznaczenie na zieleG 
urządzoną, towarzyszącą obiektom budowlanym o 
charakterze ogólnodostępnym.

2. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej za wy-

jątkiem obiektów maEej architektury, oraz urządzeG 
o których mowa w ust. 4.

3. Dopuszcza się morliwo[ć realizacji placu za-

baw.

4. Dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację 
urządzeG infrastruktury technicznej.

§5.1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem 1 KDW ｠ 3 KDW.


