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UCHWAŁA Nr VI/39/11 

 RADY MIEJSKIEJ w BRZEVCIU KUJAWSKIM 
z dnia 24 maja 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy BrzeWć Kujawski dla 
wyodrCbnionych obszarów połoconych w miejscowoWciach Pikutkowo, Słone, Machnacz. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Źz.U. Nr 80 poz. 717 z póaniejszymi 
zmianami tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 141  
poz. 1492; z 2005 r. Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130  
poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; 
z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, 
Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119  
poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 
poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159) oraz 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 póaniejszymi zmianami tj. z 2002 r. Źz.U. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102  
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759;  
z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;  
z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;  
z 2007 r. 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, Nr 28 poz. 146, Nr 40  
poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 
oraz Uchwały Nr XIX/125/2008 Rady Miejskiej  
w BrzeWciu Kujawskim z dnia 08 paadziernika 2008 r.  
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
BrzeWć Kujawski dla wyodrCbnionych obszarów 
połoconych w miejscowoWciach Pikutkowo, Słone, 
Machnacz. Rada Miejska uchwala co nastCpuje 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy BrzeWć Kujawski, 
uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy BrzeWć Kujawski dla 
wyodrCbnionych obszarów połoconych  
w miejscowoWciach Pikutkowo, Słone, Machnacz, 
zwany dalej planem. 

 
§ 2.1. Przedmiotem ustaleM planu w czCWci 

tekstowej i graficznej, jest zakres obowi>zkowy – 
wynikaj>cy z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii 

rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym; 

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

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

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenówś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
2. Zakres ustaleM planu obejmuje tekst planu  

i rysunek planu. 
 
§ 3.1. Ustalenia planu składaj> siC z tekstu planu 

stanowi>cego treWć niniejszej Uchwały oraz 
nastCpuj>cych zał>czników, stanowi>cych jej integraln> 
czCWćŚ 
1) rysunek miejscowego planu zwany dalej rysunkiem 

planu, stanowi>cy zał>cznik Nr 1 w skali 1:2000 
sporz>dzony na podkładzie mapy sytuacyjno – 
wysokoWciowej ł>cznie z wyrysem ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy, przedstawiaj>cy 
graficzne ustalenia planu, w tym granice obszaru 
objCtego planem, 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi zał>cznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały, 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania - stanowi zał>cznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały. 
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§ 4.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa oŚ 
1) adaptacji zabudowy – nalecy przez to rozumieć 

działania inwestycyjne zmierzaj>ce do 
przystosowania istniej>cej zabudowy do nowych 
rozwi>zaM przestrzennych, funkcjonalnych  
i technicznych poprzez remont, nadbudowC, 
przebudowC i rozbudowCś 

2) działce siedliskowej (siedlisku) – nalecy przez to 
rozumieć działkC wyodrCbnion> z obszaru ucytków 
rolnych wraz z budynkami mieszkalnymi  
i gospodarskimi, podwórzem, dojazdami  
i przydomowym ogrodem; 

3) linii rozgraniczaj>cej drogi – nalecy przez to 
rozumieć granice terenów przeznaczonych pod pasy 
drogowe wraz z urz>dzeniami infrastruktury 
technicznej nie zwi>zanej z funkcj> komunikacyjn> 
drogi; 

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

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć teoretyczn> granicC wyznaczon> na 
okreWlonym terenie i przedstawion> na rysunku 
planu, dotycz>c> sytuowania lica i narocników Wcian 
zewnCtrznych budynku na całej jego wysokoWci, 
poza któr> w kierunku dróg lub terenów s>siednich 
zabrania siC lokalizowania obiektówś 

6) obszarze lub granicach planu – nalecy przez to 
rozumieć obszar objCty niniejszym planem  
w granicach przedstawionych na rysunku planu; 

7) orientacyjnej linii podziałów terenów na działki - 
nalecy przez to rozumieć przerywan> liniC na 
rysunku planu nie maj>c> charakteru 
obowi>zuj>cego, stanowi>c> propozycje dla 
podziału i scalania nieruchomoWciś 

8) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu,  
o którym mowa w § 1 i 2ś 

9) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nalecy 
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC 
powierzchniow> na terenie działki budowlanej,  
a takce 50% sumy powierzchni tarasów  
i stropodachów o pow. nie mniejszej nic 10 m² 
urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłocu zapewniaj>cym im stał> wegetacjCś 

 10) przepisach odrCbnych lub szczegółowych – nalecy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia do dysponowania 
terenem, wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

 11) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć planowany rodzaj ucytkowania działki lub 
terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny 
nic podstawowe przeznaczenie terenu, który 
uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie 
koliduje oraz nie koliduje z innym przeznaczeniem 
dopuszczalnym zrealizowanym na okreWlonej 
działce lub terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczaj>cymi. Przeznaczenie dopuszczalne nie 
moce dominować na danej działce lub danym terenie 

i lokalizowane jest na zasadach okreWlonych  
w ustaleniach szczegółowychś 

 12) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć planowany rodzaj ucytkowania działki lub 
terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który 
przewaca lub powinien przewacać na okreWlonej 
działce lub w terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczaj>cymi, wraz z elementami zagospodarowania 
uzupełniaj>cego i towarzysz>cego, zwi>zanymi 
bezpoWrednio z funkcj> terenuś 

 13) przeznaczeniu zamiennym – nalecy przez to 
rozumieć inne od podstawowego przeznaczenie 
obszaru wydzielonego liniami rozgraniczaj>cymi, 
które moce zostać przyjCte jako obowi>zuj>ce dla 
całego tego obszaruś 

 14) terenie – nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego 
wydzielony z obszaru objCtego planem, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi oraz 
oznaczony symbolem cyfrowym i literowym; 

 15) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miejskiej w BrzeWciu Kujawskimś 

 16) usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to rozumieć 
działalnoWci gospodarcze (w tym zwi>zane  
z wykorzystywaniem urz>dzeM technicznych), które 
nie oddziałuj> negatywnie na Wrodowisko, a fakty te 
znajduj> potwierdzenie w odpowiednich 
dokumentach przewidzianych do takiego 
stwierdzenia w przepisach prawnych dotycz>cych 
ochrony Wrodowiskaś 

 17) usługach o charakterze uci>cliwym – nalecy przez to 
rozumieć usługi mog>ce zawsze znacz>co lub 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
dla których wymagane jest przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na Wrodowiskoś 

 18) współczynniku intensywnoWci zabudowy – nalecy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitej kondygnacji naziemnych budynków 
zlokalizowanych na działce do powierzchni działki, 

 19) wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpocarowej 
– nalecy przez to rozumieć wymagania w zakresie 
przeciwpocarowego zaopatrzenia w wodC oraz dróg 
pocarowych okreWlone w przepisach szczególnychś 

 20) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć mierzon> od projektowanej rzCdnej  
w najnicszym punkcie obrysu budynku do kalenicy 
dachu (nie dotyczy elementów zwi>zanych 
bezpoWrednio z budynkiem lub obiektem 
budowlanym – kominów, masztów, odgromników, 
anten, urz>dzeM kominowych, urz>dzeM 
wentylacyjnych oraz podobnych obiektów 
naziemnych montowanych na budynkach), dotyczy 
masztów, kominów, pylonów oraz podobnych 
obiektów naziemnych wolnostoj>cychś nie dotyczy 
lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej  
o nieznacznym oddziaływaniu oraz inwestycji  
z zakresu ł>cznoWci publicznej, 

 21) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć 
dodatkowe zespoły roWlinnoWci, których celem jest 
zapobieganie przenikaniu do Wrodowiska hałasu, 
wibracji oraz zanieczyszczeM powietrza, a takce 
maj>ce na celu zmniejszanie ich natCceM oraz 
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ochronC s>siaduj>cych terenów przed ewentualnymi 
uci>cliwoWciamiś 
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 z dnia 27 marca 
2003 r. oraz z definicjami wynikaj>cymi z Polskich 
Norm i przepisów odrCbnych, obowi>zuj>cymi w dniu 
podjCcia niniejszej uchwały. 

 
§ 5.1. NastCpuj>ce oznaczenia, przedstawione 

graficznie na rysunku planu, o którym mowa w § 1,  
ust. 2 s> ustaleniami planuŚ 
1) żranica obszaru objCtego miejscowym planemś 
2) Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

3) Linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne; 
4) Wydzielone tereny i ich przeznaczenie – oznaczone 

numerem porz>dkowym (pisany cyfr> arabsk>, 
kolejny elementarny numer obszaru) i symbolem 
literowym (przeznaczenie obszaru); 

5) Przeznaczenie terenów. 
 
§ 6. Na obszarze objCtym niniejsz> uchwał> plan 

wyodrCbnia tereny, bCd>ce przedmiotem postanowieM 
ogólnych i szczegółowych, oznaczone symbolami, dla 
których ustala siC nastCpuj>ce podstawowe 
przeznaczenie terenu: 
1) PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej 

(obiekty produkcyjne, składy i magazyny), 
2) U – teren zabudowy usługowej, 
3) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej, 
4) WZ – teren gminnego ujCcia wody, 
5) EW – teren lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz 

z infrastruktur> towarzysz>c> 
6) NU – teren Regionalnego Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych, 
7) ZP – teren zabytkowego zespołu dworsko – 

parkowego, 
8) R – teren rolny, 
9) ZL – teren lasu, 

 10) ZLd – teren dolesieM, 
 11) KS – teren usług komunikacji – stacja paliw, 
 12) KDK-A – teren projektowanej autostrady A-1, 
 13) KDK-G – teren drogi publicznej kategorii krajowej 

klasy głównej, 
 14) KDK-Gp – teren projektowanej obwodnicy klasy 

głównej w ci>gu drogi krajowej, 
 15) KD-L, KD-D – teren drogi publicznej kategorii 

gminnej klasy: L-lokalnej, D-dojazdowej, 
 
§ 7. Uchwała ustanawia na obszarze objCtym 

planem przepisy prawa miejscowego dotycz>ce 
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oraz 
okreWla konieczne do osi>gniCcia zamierzonych celów – 
nakazy, zakazy i ograniczenia. 
1) Oprócz przepisów niniejszej uchwały maj> tu 

zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz  
z aktami wykonawczymi 

2) Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mog> być 
stosowane wybiórczo w oderwaniu od ustaleM 
rysunku planu. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólnych zasad zagospodarowania 
dotycz>ce całego obszaru planu 

 
§ 8. Ustalenia zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
1) Przyjmuje siC połocenie na obszarze objCtym 

planem miejscowym zadaM ponadlokalnych 
realizuj>cych cele publiczne zawartych w Planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
kujawsko – pomorskiego przyjCtym Uchwał>  
Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.Urz. 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 97,  
poz. 1437) 
a) budowa autostrady A-1, 
b) przebudowa drogi krajowej nr 62, 

2) Ustala siC obowi>zek uwzglCdnienia  
w projektowanym zagospodarowaniu terenów  
i poszczególnych działek budowlanych, 
nastCpuj>cych warunków, zasad i standardów, o ile 
ustalenia szczegółowe (na rysunku planu lub  
w tekWcie planu) dla poszczególnych terenów nie 
stanowi> inaczejŚ 
a) ustala siC zakaz realizacji ogrodzeM pełnych,  

z elementów betonowych, betonowych przCseł 
prefabrykowanych oraz o charakterze 
tymczasowym w obrCbie granic frontowych 
wzdłuc istniej>cych i projektowanych dróg 
publicznych, 

b) forma architektoniczna obiektów budowlanych 
powinna uwzglCdniać walory krajobrazowe, 
harmonizować z otoczeniem, 

c) obiekty poszczególne winny być lokalizowane  
z zachowaniem brancowych przepisów 
sanitarnych, ochrony Wrodowiska, ppoc., jak 
równiec z zachowaniem odległoWci w stosunku 
do dróg, dla których klasy techniczne  
i funkcjonalne okreWlił niniejszy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 

d) obiekty i urz>dzenia nalecy projektować  
z uwzglCdnieniem zapewnienia dostCpnoWci 
obiektów ucytecznoWci publicznej osobom 
niepełnosprawnym. 

3) Na obszarach połoconych w bezpoWrednim 
s>siedztwie drogi krajowej (oznaczonej symbolem 
3KDK-ż), planowanej w ci>gu tej drogi obwodnicy 
miasta BrzeWcia Kujawskiego (oznaczonej 
symbolem 2KDK-Gp) oraz budowy 
transeuropejskiej autostrady północ – południe 
(oznaczonej symbolem 1KDK-A), istnieje 
mocliwoWć wyst>pienia uci>cliwoWci, głównie  
w zakresie klimatu akustycznego, istnieje 
koniecznoWć zapewnienia odpowiedniej ochrony 
akustycznej budynków planowanych do lokalizacji 
w tych obszarach, która powinna być wymagana  
w ramach wydawania pozwoleM na budowC. 
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§ 9. Ustalenia zasad ochrony Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 
1) Przyjmuje siC połocenie terenu objCtego planem  

w s>siedztwie korytarza ekologicznego 
zapewniaj>cego ci>głoWć miCdzy obszarami prawnie 
chronionymi o znaczeniu wojewódzkim – zadanie  
nr 47 w tabeli zadaM ponadlokalnych realizuj>cych 
cele publiczne zamieszczonej w ww. Planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
kujawsko – pomorskiego. 

2) Przyjmuje siC połocenie obszaru objCtego projektem 
planu w obrCbie żłównego Zbiornika Wód 
Podziemnych, w zwi>zku z powycszym ustala siC na 
jego obszarze recimy ochronne w zakresie 
gospodarki Wciekowej i zagospodarowania odpadów, 
w celu ochrony perspektywicznych zasobów wody 
pitnej. 

3) Przyjmuje siC połocenie obszaru objCtego projektem 
planu w s>siedztwie kompleksu leWnego – LeWny 
Kompleks Promocyjny „Lasy żostyniMsko-
Włocławskie”. 

4) Przyjmuje siC połocenie obszaru objCtego projektem 
planu w s>siedztwie uzdrowiska Wieniec-Zdrój,  
w zwi>zku z powycszym ustala siCŚ 
a) realizacjC zagospodarowania terenów 

wyznaczonych w planie w sposób nie 
wpływaj>cy na fizjonomiC uzdrowiska i jego 
załocenie przestrzenne lub właWciwoWci lecznicze 
klimatu, 

b) przestrzeganie uwarunkowaM zawartych  
w obowi>zuj>cych przepisach o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach 
uzdrowiskowych oraz w statucie uzdrowiska 
Wieniec. 

5) Zaleca siC aby inwestor przed rozpoczCciem prac 
projektowych wykonał badania techniczne podłoca 
gruntowego w celu indywidualnego okreWlenia 
warunków posadowienia obiektu budowlanego. 

6) Ustalenia wynikaj>ce z opracowania 
ekofizjograficznego 
a) w obszarach zagroconych podtapianiem nie 

zaleca siC lokalizowania obiektów 
wymagaj>cych podpiwniczenia, 

b) zachować wszystkie naturalne elementy 
przyrodnicze, dotyczy to szczególnie oczek 
wodnych z obudow> biologiczn>, zadrzewieM 
Wródpolnych i przydrocnych oraz płatów leWnych, 

c) w przypadku prowadzenia prac budowlanych 
nalecy zagospodarować zebrany nakład glebowy 
poniewac wystCpuj>ce w obszarze opracowania 
gleby nalec> w ducej czCWci do wysokich klas 
bonitacyjnych i mog> stanowić bardzo dobry 
materiał do rekultywacji lub poprawy warunków 
glebowych, 

d) w zabudowie produkcyjno-usługowej, usługowej 
i mieszkaniowo-usługowej powinny towarzyszyć 
tereny biologicznie czynne, wykształcone 
w postaci trwałej szaty roWlinnej (zadrzewienia, 
trawniki i zakrzewienia), która powinna 
zajmować co najmniej 20-40% ogólnej 
powierzchni działki. 

7) Ustala siC lokalizacjC przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, lecz 
ewentualne uci>cliwoWci inwestycji dla Wrodowiska  
i zdrowia ludzi musz> siC mieWcić w granicach 
własnoWci. 

8) Ustala siC obowi>zek uwzglCdnienia  
w projektowanym zagospodarowaniu terenów  
i poszczególnych działek, mocliwie maksymalnego 
zachowania istniej>cej zieleni z wkomponowaniem 
jej w układ przestrzenny, 

9) Ustala siC kompleksowe rozwi>zanie gospodarki 
wodno – Wciekowej w celu ochrony wód 
podziemnych przed ich zanieczyszczeniem. 

 10) Na przedmiotowym terenie nie wystCpuj> 
urz>dzenia melioracji podstawowych, wystCpuj> 
natomiast urz>dzenia melioracji szczegółowych,  
w przypadku kolizji i uszkodzenia melioracji 
szczegółowych nalecy je zachować lub przebudować 
w porozumieniu z żminn> Spółk> Wodn>  
w BrzeWciu Kujawskim i Kujawsko-Pomorshy;skim 
Zarz>dem Melioracji i Urz>dzeM Wodnych 
we Włocławku, Biuro Terenowe we Włocławku 
w sposhyśsób zapewniaj>cy prawidłowe ich 
funkcjonowanie, na terenie objCtym miejscowy 
planem nie wystCpuj> publiczne wody 
powierzchniowe w stosunku do których prawa 
właWcicielskie wykonuje Marszałek Województwa. 

 11) Ustala siC obowi>zek ochrony przed hałasem  
i stosowanie urz>dzeM i zabezpieczeM dla utrzymania 
dopuszczalnego poziomu hałasu. 
 
§ 10. Ustalenia zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
1) Na terenie objCtym sporz>dzeniem niniejszego planu 

znajduj> siC obiekty zabytkowe, nie wpisane do 
rejestru zabytków, ujCte w ewidencji 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
a) zespół dworsko-parkowy w Pikutkowie (dz. nr 33/2), 

oznaczony nr 136, 
- dwór, ob. dom, 
- budynek gospodarczy, 
- figura przydrocna MB, 
- starodrzew, 

b) ustala siC ochronC konserwatorsk> 
ww. obiektów, 

c) w odniesieniu do objCtych ochron> ww. 
budynków obowi>zuje nakaz utrzymania 
historycznego rozwi>zania architektonicznego 
elewacji, gabarytów oraz kształtu dachu. 

2) Na terenie objCtym opracowaniem niniejszego planu 
znajduj> siC udokumentowane stanowiska 
archeologiczne, ujCte w ewidencji wojewódzkiego 
konserwatora zabytków jako zabytki archeologiczne, 
podlegaj>ce ochronie 
a) stanowisko nr 39 na obszarze AZP 48-46 – nr 5B 

w miejscowoWci Pikutkowo, 
b) stanowisko nr 40 na obszarze AZP 48-46 – nr 5A 

w miejscowoWci Pikutkowo, 
c) stanowisko nr 2 na obszarze AZP 48-47 – nr 7  

w miejscowoWci Machnacz, 
d) stanowisko nr 3 na obszarze AZP 48-47 – nr 8  

w miejscowoWci Machnacz, 
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e) stanowisko nr 29 na obszarze AZP 48-47 – nr 11 
w miejscowoWci Machnacz, 

f) stanowisko nr 30 na obszarze AZP 48-47 – nr 12 
w miejscowoWci Machnacz, 

g) stanowisko nr 31 na obszarze AZP 48-47 – nr 13 
w miejscowoWci Machnacz, 

h) stanowisko nr 32 na obszarze AZP 48-47 – nr 14 
w miejscowoWci Machnacz, 

i) stanowisko nr 33 na obszarze AZP 48-47 – nr 15 
w miejscowoWci Machnacz, 

j) stanowisko nr 34 na obszarze AZP 48-47 – nr 16 
w miejscowoWci Machnacz, 

k) stanowisko nr 10 na obszarze AZP 48-47 – nr 10 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

l) stanowisko nr 11 na obszarze AZP 48-47 – nr 11 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

m) stanowisko nr 12 na obszarze AZP 48-47 – nr 12 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

n) stanowisko nr 19 na obszarze AZP 48-47 – nr 19 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

o) stanowisko nr 22 na obszarze AZP 48-47 – nr 22 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

p) stanowisko nr 25 na obszarze AZP 48-47 – nr 1 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

q) stanowisko nr 35 na obszarze AZP 48-47 – nr 24 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

r) stanowisko nr 36 na obszarze AZP 48-47 – nr 25 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

s) stanowisko nr 37 na obszarze AZP 48-47 – nr 26 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

t) stanowisko nr 38 na obszarze AZP 48-47 – nr 27 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

u) stanowisko nr 39 na obszarze AZP 48-47 – nr 28 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

v) stanowisko nr 40 na obszarze AZP 48-47 – nr 29 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

w) stanowisko nr 41 na obszarze AZP 48-47 – nr 30 
w miejscowoWci Pikutkowo, 

x) stanowisko nr 42 na obszarze AZP 48-47 – nr 31 
w miejscowoWci Pikutkowo. 

3) W zwi>zku z powycszymŚ 
a) ustala siC ochronC konserwatorsk> tych 

stanowisk 
b) w przypadku prowadzenia inwestycji w obrCbie 

stanowisk archeologicznych istnieje koniecznoWć 
zapewnienia inwestorskiego nadzoru 
archeologicznego lub wyprzedzaj>cych badaM 
wykopaliskowych, 

c) ww. nadzór i badania wymagaj> uprzedniego 
uzyskania pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w formie decyzji 
administracyjnej, 

d) w przypadku odkrycia na terenie objCtym 
sporz>dzaniem niniejszego planu, w trakcie 
prowadzenia prac ziemnych nieujawnionych 
reliktów kultury materialnej, nalecy wstrzymać 
prace, a teren winien być udostCpniony do 
inwestorskich badaM archeologicznych. 

 
§ 11. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1) Ustala siC zakaz umieszczania w pasach drogowych 
istniej>cych i projektowanych dróg krajowych 
jakichkolwiek urz>dzeM nie zwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, natomiast prowadzenie wszelkich 
robót w pasie dróg krajowych moce odbywać siC 
wył>cznie po uzyskaniu zgody i na warunkach 
zarz>dcy tych dróg. 

2) Ustala siC wykorzystanie systemu dróg publicznych 
dojazdowych w ich liniach rozgraniczaj>cych, jako 
podstawowych korytarzy podziemnej infrastruktury 
technicznej, z zachowaniem wymogów przepisów 
szczególnych. 

3) Zasady kształtowania terenów dróg publicznych 
okreWlono w ustaleniach szczegółowych dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDK-A, 
KDK-G, KDK-Gp, KD-L, KD-Ź, ustala siC 
realizacjC dróg i chodników o nawierzchni 
utwardzonej. 

4) Zaleca siC wprowadzenie zieleni izolacyjnej, 
zadrzewieM, w tym zieleni szpalerowej, szczególnie 
od strony dróg publicznych. 
 
§ 12. Ustalenia parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki 
intensywnoWci zabudowy 
1) WielkoWć potrzebnego terenu kacdorazowo pod 

poszczególne inwestycje okreWli projekt 
zagospodarowania terenu uzgodniony  
w niezbCdnym zakresie z właWciwymi instytucjami. 

2) Parametry i wskaaniki zabudowy zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych 
terenów. 

3) Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy dla 
nowej zabudowy wynosz>ceŚ 
a) od drogi publicznej - projektowanej autostrady – 

od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi co 
najmniej – 50,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) od drogi publicznej głównej (istniej>ca droga 
krajowa, projektowana obwodnica w ci>gu drogi 
krajowej) – poza obszarem zabudowanym, od 
zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi co najmniej – 
25,0 m w obszarze istniej>cej zabudowy, od 
zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi co najmniej – 
10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) od dróg publicznych lokalnych i dojazdowych – 
od linii rozgraniczenia z drog> – od 6,0 do  
15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) usytuowanie obiektu budowlanego przy ww. 
drogach w odległoWci mniejszej nic okreWlona  
w ppkt. a), b) i c) moce nast>pić wył>cznie za 
zgod> zarz>dcy drogi, 

e) od granicy lasu co najmniej – 10,0 m. 
 
§ 13. Ustalenia granic i sposobów zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrCbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych 
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1) W obszarze objCtym miejscowym planem nie 

wystCpuje potrzeba ustanawiania granic i sposobów 
zagospodarowania terenów podlegaj>cych ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów szczególnych  
w zwi>zku z powycszym odstCpuje siC od okreWlenia 
granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie na obszarze objCtym 
planem, 

2) Obszar objCty miejscowym planem połocony poza 
terenami górniczymi, nie jest naracony na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz nie jest zagrocony 
osuwaniem siC mas ziemnych. 
 
§ 14. Ustalenia szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
miejscowym; 
1) Zasady i warunki scalenia działek prowadzić 

zgodnie z przepisami odrCbnymiś obowi>zuje 
scalenie terenów w granicach przedstawionych na 
rysunku planu. 

2) Ustala siC nastCpuj>ce zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) dopuszcza siC zmianC konfiguracji działek 

(scalenia i podziały) w dostosowaniu do ich 
przeznaczenia okreWlonego w niniejszym planie  
i zasad podziału okreWlonych w ustaleniach 
szczegółowych oraz przepisach odrCbnychś 

b) dla nowo wydzielanych działek obowi>zuj> 
wielkoWci jak w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenówś 

c) dopuszcza siC zmniejszenie wielkoWci działek 
okreWlonych w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów jedynie w wypadku, 
gdy w wyniku podziału danej działki, do 
osi>gniCcia min. powierzchni okreWlonej w planie 
dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod 
zainwestowanie, brakuje nie wiCcej nic 10% 
powierzchni; 

d) dopuszcza siC podziały w celu regulacji 
prawnych oraz podziały zwi>zane z popraw> 
mocliwoWci zagospodarowania istniej>cych 
działek tj. powiCkszeniem powierzchni, 
zapewnieniem dojazdów i dojWćś 

e) zakaz wydzielania działek nie maj>cych dostCpu 
do ulicy z wyj>tkiem sytuacji, kiedy wydzielenie 
działki słucy powiCkszeniu innej działki, maj>cej 
dostCp do ulicyś 

f) obowi>zuje prowadzenie linii podziału na działki 
budowlane, po liniach rozgraniczaj>cych tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, wyznaczonych na rysunku 
planu; 

g) na etapie wstCpnego projektu podziału 
nieruchomoWci s>siaduj>cych z drogami 
publicznymi, obowi>zuje uzgodnienie warunków 
dostCpnoWci do drogi publicznej ze stosownym 
zarz>dc> drogiś 

h) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 
infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe) i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej dla ich prawidłowego 

funkcjonowania, na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych. 

 
§ 15. Ustalenia szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
1) Ustala siC zakaz lokalizowania w obszarach  

o funkcji PU i EW nowej zabudowy mieszkaniowej. 
2) Ustala siC zakaz lokalizowania, w całym obszarze 

objCtym miejscowym planem składowisk odpadów. 
 
§ 16.1. Ustalenie zasad zagospodarowania terenu  

w zakresie obronnoWci 
1) OWwietlenie wewnCtrzne i zewnCtrzne nakazuje siC 

projektować i realizować na obszarze objCtym 
planem z mocliwoWci> przystosowania dla potrzeb 
obrony cywilnej. 

2) Ustala siC, ce obsługa nowych obiektów, w caden 
sposób nie wpłynie negatywnie na stan 
bezpieczeMstwa w ruchu drogowym na istniej>cym 
układzie komunikacyjnym, 

3) Ustala siC parametry dróg publicznych  
i wewnCtrznych zgodnie z wymogami obrony 
cywilnej oraz ochrony przeciwpocarowej. 

4) Ustala siC zaopatrzenie w wodC do celów 
przeciwpocarowych jak w § 18 ust 2 uchwałyś 

5) Zabrania siC lokalizowania obiektów produkcyjnych 
i magazynowych z materiałami niebezpiecznymi,  
w tym toksycznymi Wrodkami przemysłowymiś 

6) Zapewnia siC dojazdy do obiektów (dostCp do 
działek, budynków i urz>dzeM z nimi zwi>zanych), 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami z zakresu 
ochrony przeciwpocarowej, 

7) Zapewnia siC właWciwy odpływ wody deszczowej. 
2. Ustala siC koniecznoWć zgłaszania do 

Źowództwa Sił Powietrznych wszelkich obiektów  
o wysokoWci 50,0 m npt i wiCcej, przed wydaniem 
pozwolenia na budowC. 

 
§ 17. Ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 
1) Ustala siC podstawowy układ komunikacyjny, który 

tworz> drogi nastCpuj>cych klas technicznych: 
a) KDK-A – projektowana autostrada A1 żdaMsk – 

Gorzyczki, 
b) KDK-G, KDK-Gp – istniej>ce i projektowane 

drogi główne, 
c) KD-L – drogi lokalne, 
d) KD-D – drogi dojazdowe. 

2) Ustala siC jako uzupełniaj>cy układ komunikacyjny 
umocliwiaj>cy dostCp do poszczególnych działek 
jako drogi wewnCtrzne. 

3) Utrzymuje siC istniej>ce drogi publiczne  
i wewnCtrzne wraz z obiektami i urz>dzeniami 
towarzysz>cymi, z mocliwoWci> ich rozbudowy  
i przebudowy w zalecnoWci od potrzeb właWciwego 
zarz>dcy drogi. 

4) Obowi>zuje realizacja nowych dróg w liniach 
rozgraniczaj>cych ustalonych w tekWcie i na rysunku 
planu. 

5) Ustala siC wykonanie dróg publicznych oraz dróg 
wewnCtrznych, zapewniaj>cych dogodn> 
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komunikacjC, jako trwałych o nawierzchni 
utwardzonej i utrzymanie ich w stanie 
gwarantuj>cym prawidłow> eksploatacjC. 

6) Źopuszcza siC realizacjC dróg wewnCtrznych nie 
wyodrCbnionych na rysunku planu, słuc>cych 
obsłudze terenów przeznaczonych pod 
zainwestowanie, na warunkach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych, w dostosowaniu do 
projektu podziału terenów na działki. 

7) Utrzymuje siC istniej>ce zadrzewienia w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg, pod warunkiem 
uwzglCdnienia przepisów odrCbnych. 

8) LiczbC i miejsca projektowanych zjazdów 
publicznych i indywidualnych nalecy uzgodnić  
z właWciwym zarz>dc> drogi, ustala siC zakaz 
budowy parkingów przy drodze krajowej. 

9) Przy zagospodarowaniu terenów w obrCbie 
skrzycowania dróg krajowych z drogami bocznymi 
zachować wymagany trójk>t widocznoWci. 

 10) Realizacja dróg pocarowych, zapewniaj>cych dojazd 
jednostek ratowniczych do istniej>cych  
i projektowanych obiektów, zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami. 

 11) W przypadku ulic bez przejazdu na ich zakoMczeniu 
wyznacza siC place umocliwiaj>ce wykonanie 
manewru zawracania przez okreWlone grupy 
pojazdów. żeometria tych placów wg przepisów 
odrCbnych. 

 12) Ustala siC realizacjC ogólnodostCpnych miejsc 
postojowych 
a) dla projektowanych obiektów wył>cznie na 

terenie stanowi>cym własnoWć inwestora  
z zachowaniem nastCpuj>cych wskaanikówŚ 
- dla zabudowy mieszkaniowej – miejsca wg 

potrzeb inwestora na terenie jego 
nieruchomoWci, 

- dla zabudowy usługowej – 2-3 miejsca/100 m2 
powierzchni ucytkowej, lecz nie mniej nic  
2 stanowiska, 

- dla zabudowy produkcyjno – usługowej – 
10÷30 miejsc na 100 zatrudnionych, 

b) dopuszcza siC realizacjC parkingów 
ogólnodostCpnych i miejsc postojowych  
w liniach rozgraniczaj>cych dróg publicznych 
oznaczonych symbolami KD-L i KD-D 
(lokalnych i dojazdowych) na warunkach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych  
w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi. 

 13) Wszelkie działania dotycz>ce zasad obsługi 
komunikacyjnej oraz organizacji ruchu wymagaj> 
uzgodnienia z właWciwym zarz>dc> drogi. 

 14) Na terenach oznaczonych symbolami KDK-A 
(projektowana autostrada A1), KDK-G (droga 
krajowa nr 62), KDK-Gp (projektowana 
obwodnica), KD-L, KD-Ź zakazuje siC 
wprowadzania wszelkich urz>dzeM, budowli, 
obiektów budowlanych z wyj>tkiem zwi>zanych  
z funkcj> drogi oraz urz>dzeniami pomocniczymi 
zwi>zanymi z prowadzeniem, organizacj> i obsług> 
ruchu drogowego (nie dotyczy przejWć poprzecznych 
pod drogami mediów infrastruktury technicznej, za 
zgod> i na warunkach zarz>dcy drogi) 

§ 18. Ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
1) W zakresie zadaM ponadlokalnych ustala siCŚ 

a) przyjmuje siC przebieg istniej>cego gazoci>gu 
wysokiego ciWnienia ŹN 500 żustorzyn-
Gostynin do nowego zagospodarowania  
z dopuszczeniem przebudowy, 

b) nowe obiekty winny być usytuowane, od 
gazoci>gów o ciWnieniu nominalnym 2,5 -  
10 MPa i Wrednicy nominalnej do Dn 500,  
w odległoWci wynosz>cej dla terenów 
przemysłowych – co najmniej 50 m, dla 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-
usługowej – co najmniej 25,0 m, 

c) dla ww. gazoci>gu wysokiego ciWnienia musi być 
zapewniony dostCp w celu wykonania prac 
eksploatacyjnych, 

d) dopuszcza siC mocliwoWć zmniejszenia w/w 
odległoWci zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi. 

2) Zaopatrzenie w wodC – z istniej>cej i projektowanej 
sieci wodoci>gowej, 

3) Zabezpieczenie wody do celów p. poc. 
a) przeciwpocarowe zaopatrzenie w wodC poprzez 

hydranty naziemne montowane na sieci 
wodoci>gowej, 

b) dostCp do obiektów projektowanych dla 
pojazdów uprawnionych ratowniczo-gaWniczych 
z istniej>cych dróg publicznych i wewnCtrznych 
dróg dojazdowych, 

c) obiekty powinny odpowiadać warunkom  
w zakresie ochrony przeciwpocarowej zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi, 

d) przeciwpocarowe zaopatrzenie w wodC oraz 
drogi pocarowe bCd> spełniać wymagania  
w zakresie ochrony przeciwpocarowej okreWlone 
w obowi>zuj>cych przepisach odrCbnych. 

e) dopuszcza siC zaopatrzenie w wodC z własnych 
studni wył>cznie w celach zagospodarowania lub 
urz>dzenia terenu sztucznymi zbiornikami 
wodnymi po uzgodnieniu z właWciwym organem 
ochrony Wrodowiska oraz uzyskaniu stosownych 
pozwoleM, w tym właWciwym organem PSP 
zgodnie z przepisami przeciwpocarowymi  
w sprawie przeciwpocarowego zaopatrzenia  
w wodC. 

4) Odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 
projektowanych wewnCtrznych układów sieci 
kanalizacji sanitarnej, poprzez budowC 
przepompowni Wcieków, odprowadzone do gminnej 
kanalizacji i do gminnej oczyszczalni Wcieków 
a) ustala siC nakaz docelowego podł>czenia 

wszystkich projektowanych obiektów 
wyposaconych w instalacje wodno-kanalizacyjne 
do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) niedopuszczalne jest odprowadzanie Wcieków 
bytowych bezpoWrednio do wód 
powierzchniowych, rowów melioracyjnych lub 
do ziemi. 

5) Odprowadzenie wód deszczowych. 
a) odprowadzenie wód deszczowych z połaci 

dachowych, powierzchni niezabudowanych  
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i powierzchni gruntów rolnych przewidzieć do 
gruntu i kanalizacji deszczowej na działce 
własnej, 

b) wody deszczowe z powierzchni utwardzonych 
takich jak jezdnie, place parkingowe i zakładowe 
oraz Wcieki technologiczne, w celu 
uniemocliwienia przedostania siC do wód 
zwi>zków ropopochodnych i innych 
zanieczyszczeM wynikaj>cych z działalnoWci 
zakładów, winny być odprowadzone do 
wewnCtrznej kanalizacji deszczowej  
i odbiorników na terenie działki lub sieci 
kanalizacji deszczowej, po uprzednim 
wytr>ceniu z nich zawiesiny ogólnej i zwi>zków 
ropopochodnych, 

6) Zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
a) przyjmuje siC istniej>ce linie elektroenergetyczne 

SN-15kV i nn oraz istniej>ce stacje 
transformatorowe 15/0,4 kV do nowego 
zagospodarowania z dopuszczeniem przebudowy, 

b) dla istniej>cych i projektowanych 
elektroenergetycznych linii napowietrznych SN 
15 kV ustala siC pas techniczny terenu po 6,5 m 
w obie strony od osi linii, wykluczaj>c> 
sytuowanie obiektów przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi i nasadzeMś zagospodarowanie terenu 
pasa moce nast>pić za zgod> dystrybutora sieci, 

c) zasilanie obiektów przewidzianych do realizacji 
z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych poprzez linie kablowe 
Wredniego i niskiego napiCcia, 

d) sieć rozdzielcz> nn i SN prowadzić jako kablow> 
z zastosowaniem zł>czy kablowych 
zintegrowanych wzdłuc ci>gów drogowych, 

e) planowana nowa zabudowa terenu, jak równiec 
nowe funkcje, które ma spełniać, wymagać bCd> 
zwiCkszonego zapotrzebowania mocy 
szczytowej, moce to spowodować koniecznoWci 
budowy dodatkowych stacji transformatorowych 
jak równiec budowy nowych linii zasilaj>cych, 

f) ustala siC mocliwoWć budowy nowych lokalnych 
stacji transformatorowych (obsługuj>cych 
promieniowo teren co najmniej 600 m  
i zajmuj>cych teren o wymiarach co najmniej  
4,0 m na 5,0 m), w tym kontenerowych, 
wolnostoj>cych lub wbudowanych w obiekty  
o innej funkcji (lub w innych formach),  
z mocliwoWci> wydzielenia samodzielnych 
działek, w terenach oznaczonych symbolem PU 
i U na całym obszarze objCtym miejscowym 
planem, wraz z dojazdem dla słucb 
eksploatacyjno-remontowych. 

g) podł>czenie odbiorców do sieci 
elektroenergetycznej nastCpować bCdzie na 
podstawie aktualnych przepisów prawnych  
w tym zakresie. 

7) Zaopatrzenie w ciepło – wg indywidualnych 
rozwi>zaM w oparciu proekologiczne systemy 
grzewcze. 

8) Utylizacja lub składowanie odpadów nieczystoWci 
stałychŚ 

a) odpady komunalne stałe winny być segregowane 
i gromadzone w wyznaczonych miejscach do 
tymczasowego gromadzenia odpadów 
uwzglCdniaj>c ich segregacjC na odpady do 
odzysku i pozostałe w szczelnych pojemnikach, 
a nastCpnie wywocone przez wyspecjalizowane 
słucby, zorganizowanym wywozem do zakładu 
utylizacji odpadów, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami o odpadach, 

b) odpady niebezpieczne i przemysłowe 
(gospodarcze) magazynować wył>cznie  
w wyznaczonych miejscach w sposób 
niezagracaj>cy Wrodowisku naturalnemu, 

c) wytwarzane odpady niebezpieczne  
i przemysłowe przekazywać do odzysku lub 
unieszkodliwiania wył>cznie specjalistycznym 
firmom posiadaj>cym wszystkie zezwolenia  
w zakresie ochrony Wrodowiska poprzez zawarcie 
stosownej umowy na odbiór w/w odpadów. 

9) Sieć telekomunikacyjna 
a) zaopatrzenie odbiorców w ł>cza telefoniczne  

z istniej>cej i projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej, 

b) przy opracowywaniu projektów budowlanych 
uwzglCdnić istniej>c> infrastrukturC 
telekomunikacyjn> podziemn> i nadziemn> od 
której nalecy zachować normatywne odległoWci, 

c) wszystkie wystCpuj>ce kolizje z istniej>c> sieci> 
telekomunikacyjn> przebudować poza pas 
planowanej zabudowy lub dostosować, 
przestrzegaj>c obowi>zuj>cych norm, do nowych 
warunków zabudowy, 

 10) Zaopatrzenie w gaz – gazyfikacja przedmiotowego 
obszaru moce zostać zrealizowana w przypadku 
zaistnienia technicznych i ekonomicznych 
warunków przył>czenia do sieci gazowej, które 
okreWli gestor sieci. 

 11) Ustalenia ogólne 
a) utrzymanie istniej>cych sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej oraz uwzglCdnienie ich 
przebiegu, a takce ich stref ochronnych przy 
lokalizacji nowych i przebudowie istniej>cych 
obiektów. Źopuszcza siC przebudowC 
istniej>cych sieci i urz>dzeM, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 

b) ustala siC mocliwoWć przebudowy i realizacji 
niezbCdnych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej w terenach przeznaczonych pod 
drogi publiczne (z wyj>tkiem dróg krajowych, 
nie dotyczy lokalizacji infrastruktury 
telekomunikacyjnej oraz przejWć poprzecznych 
pod drogami, mediów infrastruktury technicznej, 
za zgod> i na warunkach zarz>dcy drogi)  
i wewnCtrzne, z zachowaniem przepisów 
odrCbnych 

c) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji urz>dzeM  
i sieci infrastruktury technicznej w obrCbie 
terenów o innym przeznaczeniu podstawowym, 
szczególnie w przestrzeni miCdzy liniami 
rozgraniczaj>cymi dróg, a nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeceniem 
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uwzglCdnienia przepisów odrCbnych, 
dotycz>cych szczególnie ochrony własnoWci, 

d) przed przyst>pieniem do opracowania projektu 
budowlanego dla realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg, obowi>zuje opracowanie kompleksowej 
koncepcji drogowej uwzglCdniaj>cej 
rozmieszczenie elementów pasa drogowego  
w dostosowaniu do klasy drogi oraz sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej nie 
zwi>zanych z obsług> ruchu, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi i uzgodnienie jej  
z zarz>dc> drogi, 

e) dopuszcza siC lokalizowanie w pasach 
drogowych, poza jezdni>, infrastruktury 
technicznej niezwi>zanej z drog>, jeceli warunki 
techniczne i wymogi bezpieczeMstwa na to 
pozwalaj>. 

 
§ 19. Ustalenia sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
1) Na terenie objCtym miejscowym planem  

a przeznaczonym pod zabudowC dopuszcza siC 
dotychczasowe rolnicze ucytkowanie jako 
tymczasowy sposób zagospodarowania  
i ucytkowania terenu do czasu rozpoczCcia  
i zakoMczenia procesów inwestycyjnych. 

2) Na terenach przeznaczonych pod drogi publiczne 
wprowadza siC zakaz budowy wszelkich budynków 
na okres tymczasowy. 
 
§ 20.1. Na terenach objCtych planem miejscowym 

ustala siC stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4, w tymŚ 
1) Źla terenów oznaczonych symbolem PU, U, NU, 

KS – 30%. 
2) Źla terenów oznaczonych symbolamiŚ MN/U – 

30%. 
3) Źla pozostałych terenów – 1%. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dotycz>ce przeznaczenia  
i zasad zagospodarowania dla poszczególnych 

terenów (z wył>czeniem systemów komunikacji – 
dróg publicznych) 

 
§ 21.1. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów 

oznaczonych jako 1PU - 2PU, 5PU - 8PU, 10PU - 
12PU, 14PU – 16PU: 
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjno 

– usługowa (tereny obiektów produkcyjnych, usług, 
składów, magazynów). 

2) Przeznaczenie zamienne dla terenów oznaczonych 
jako 11PU i 12PU – zabudowa usługowa (11U  
i 12U) 

3) Przeznaczenie dopuszczalne: 
a) adaptacja istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 

zagrodowej, 
b) zabudowa usługowa, 
c) budynki administracyjne, biurowe, urz>dzenia 

infrastruktury technicznej, w tym komunikacji 
słuc>ce obsłudze terenu, 

d) budowle i urz>dzenia zwi>zane z obsług> 
elektroenergetyczn> (stacje transformatorowe), 
sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 

e) komunikacja wewnCtrzna wraz z miejscami 
postojowymi i parkingami dla ciCcarowych 
samochodów dostawczo-odbiorczych oraz 
samochodów osobowych dla interesantów  
i pracowników, 

f) zieleM izolacyjna szczególnie od strony 
zabudowy mieszkaniowej i terenu dróg 
publicznych. 

4) Utrzymuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> 
zagrodow> w obszarach oznaczonych symbolamiŚ 
8PU, 10PU, 11PU, 12PU, 14PU, 15PU dopuszcza 
siC mocliwoWć przebudowy, nadbudowy, rozbudowy 
istniej>cej zabudowy i remontu istniej>cych 
budynków mieszkalnych i gospodarczych  
w obszarze istniej>cego siedliska. 

5) W obszarach oznaczonych symbolami 8PU, 10PU, 
12PU, 14PU, 15PU, w pasie szerokoWci 50 m od 
istniej>cej zabudowy zagrodowej na w/w obszarach 
oraz w obszarach oznaczonych symbolami 8PU, 
16PU w pasie szerokoWci 50 m od obszarów 
oznaczonych symbolami 17MN/U i 18MN, 
wprowadza siC zakaz realizacji przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko,  
z wył>czeniem dróg i niezbCdnej infrastruktury 
technicznej. 

6) Wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej, w formie 
cywopłotu o zieleni zrócnicowanej (drzewa  
i krzewy, wysokie i niskie, zaleca siC zimnozielone) 
w celu ochrony istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
zlokalizowanej w obszarach oznaczonych 
symbolami PU oraz oddzielaj>cej tereny oznaczone 
symbolami MN/U od terenów oznaczonych 
symbolami PU. 

7) Zakaz lokalizacji we wszystkich obszarach 
oznaczonych symbolem PU, nowych budynków 
mieszkalnych oraz obiektów słucby zdrowia  
i oWwiaty. 

8) Zrealizować miejsca postojowe w iloWci 10÷30 
miejsc na 100 zatrudnionych. 

9) Źopuszcza siC zlokalizowanie budynków 
administracyjnych, biurowych, urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, w tym komunikacji 
słuc>ce obsługi terenu. 

 10) Nakaz wkomponowania obiektów, budynków  
w zieleM urz>dzon>. 

 11) Ustala siC nastCpuj>ce parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowyŚ 
a) minimalna powierzchnia działki – 3000 m2, 
b) linia zabudowyŚ według rysunku planu, 
c) wskaanik powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki – do 0,6, 
d) szerokoWć elewacji frontowejŚ nie ustala siC, 
e) wysokoWć zabudowyŚ nie ustala siC, 
f) geometria dachuŚ nie ustala siC, zastosowanie 

pokrycia dachowego w kolorze naturalnej 
dachówki lub odcieniach koloru br>zowego. 

 12) Źopuszcza siC lokalizacjC usług uci>cliwych, na 
etapie wydania pozwolenia na budowC nalecy 
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przeprowadzić postCpowanie w sprawie oceny 
oddziaływania na Wrodowisko. 

 13) Źopuszcza siC umieszczenie wszelkich reklam,  
w tym wielkogabarytowych na noWniku 
wolnostoj>cym w nieprzekraczalnych liniach 
zabudowy, w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi. 

 14) Ustala siC wykonanie dróg wewnCtrznych  
o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych co 
najmniej 8,0 m, wraz z miejscami postojowymi  
i parkingami, zapewniaj>cych dogodn> 
komunikacjC, jako trwałe o nawierzchni utwardzonej 
i utrzymanie ich w stanie gwarantuj>cym 
prawidłow> eksploatacjC. 

 15) Źopuszcza siC w obszarze planu lokalizowanie nie 
wyznaczonych na rysunku planu urz>dzeM i sieci 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnych 
niezbCdnych dla obsługi terenu. 

 16) Pas pomiCdzy lini> rozgraniczenia drogi a lini> 
zabudowy ustalonej planem przeznacza siC na zieleM 
izolacyjn> zrócnicowan>, w której dopuszcza siC 
lokalizacjCŚ 
a) parkingów na samochody osobowe i ciCcarowe, 
b) usług niezbCdnych dla obsługi zatrudnionych  

w zakładach pracy na tym terenie z zakresu 
handlu i gastronomii, 

c) portierni w rejonie bram wjazdowych, 
d) urz>dzeM infrastruktury technicznej danego 

zakładu. 
 17) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

25%. 
 18) Źojazd i obsługa komunikacyjna od istniej>cych  

i projektowanych dróg publicznych, z wył>czeniem 
autostrady. 

 19) Źla terenów o symbolu 14PU, 16PU ustala siC zakaz 
wykonywania dodatkowych zjazdów oraz zmiany 
charakteru juc istniej>cych od drogi krajowej 
3KDK-G. 

 20) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z § 18 niniejszej uchwały. 

 21) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 
warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urz>dzeM 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniaj>cego. 
2. Ustalenia obowi>zuj>ce w przypadku 

przeznaczenia zamiennego dla terenów oznaczonych 
11PU i 12PU – zgodnie z § 22 niniejszej uchwały. 

 
§ 22. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów 

oznaczonych jako 23U, 24U, 26U: 
1) Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkaniowa dla właWciciela zakładu, 
b) zabudowa gospodarcza; 
c) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
d) komunikacja wewnCtrzna oraz miejsca 

postojowe i parkingi dla ciCcarowych 
samochodów dostawczo – odbiorczych oraz 
samochodów osobowych dla interesantów  
i pracowników, 

e) zieleM izolacyjna. 

3) Ustala siC mocliwoWć realizacji nowej zabudowy 
oraz przebudowy i rozbudowy istniej>cych 
budynków wg zasad okreWlonych w pkt 5. 

4) Zrealizować miejsca postojowe w iloWci 2-3 
miejsca/100 m2 powierzchni ucytkowej, lecz nie 
mniej nic 2 stanowiska. 

5) Ustala siC nastCpuj>ce parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowyŚ 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 

1500 m2, 
b) linia zabudowy: wg rysunku planu, 
c) wskaanik powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki – do 0,6, 
d) szerokoWć elewacji frontowej: z zachowaniem 

odległoWci od granic działki wg przepisów 
odrCbnych, 

e) wysokoWć zabudowy - maksymalnie 2 kondygnacje 
(10,0 m), w tym poddasze ucytkowe, 

f) geometria dachu – dach dwu lub wielospadowy  
o nachyleniu połaci dachowych 30°±10°, główna 
kalenica dachu równoległa do frontu działki lub 
granicy bocznej działki, zaleca siC zastosowanie 
pokrycia dachowego w kolorze naturalnej 
dachówki lub odcieniach koloru br>zowego. 

6) Ustala siC zakaz lokalizacji usług uci>cliwych. 
7) Źopuszcza siC umieszczenie wszelkich reklam,  

w tym wielkogabarytowych na noWniku 
wolnostoj>cym w nieprzekraczalnych liniach 
zabudowy od strony drogi krajowej, w uzgodnieniu 
z zarz>dc> drogi. 

8) Ustala siC wykonanie dróg wewnCtrznych  
o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych co 
najmniej 8,0 m, miejsc postojowych i parkingów, 
zapewniaj>cych dogodn> komunikacjC, jako trwałe  
o nawierzchni utwardzonej i utrzymanie ich w stanie 
gwarantuj>cym prawidłow> eksploatacjC. 

9) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 
30%. 

 10) Źojazd i obsługa komunikacyjnaŚ 
a) dla terenu 23U wył>cznie poprzez projektowany 

zjazd publiczny od drogi krajowej (zgodnie  
z rysunkiem planu), zaprojektowany  
i wybudowany zgodnie z warunkami zarz>dcy 
drogi, ustala siC zakaz budowy innych zjazdów 
od drogi krajowej, 

b) dla terenu 24U i 26U od projektowanej drogi 
publicznej kategorii gminnej o symbolu 15KD-
Ź, zakoMczonej przed projektowan> obwodnic>  
o symbolu 2KDK-Gp, placem do zawracania 
(brak poł>czenia z planowan> obwodnic>), ustala 
siC całkowity zakaz budowy zjazdów od drogi 
krajowej. 

 11) Źla wszystkich terenów o symbolu U ustala siC 
zakaz wykonywania dodatkowych zjazdów oraz 
zmiany charakteru juc istniej>cych od drogi 
krajowej. 

 12) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z § 18 niniejszej uchwały. 

 13) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 
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warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urz>dzeM 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniaj>cego. 
 
§ 23. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów 

oznaczonych jako 13MN/U, 17MN/U – 20MN/U: 
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowo - usługowa. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa gospodarcza; 
b) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

3) Ustala siC mocliwoWć realizacji nowej zabudowy 
oraz przebudowy i rozbudowy istniej>cych 
budynków wg zasad okreWlonych w pkt 5. 

4) Źopuszcza siC usytuowanie usług nie bCd>cych 
przedsiCwziCciami mog>cymi znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko w iloWci odpowiadaj>cej 50% ogólnej 
powierzchni budynku mieszkalnego. 

5) Ustala siC nastCpuj>ce parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowyŚ 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 

1000 m2, 
b) linia zabudowy: wg rysunku planu, 
c) wskaanik powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki – do 0,4, 
d) szerokoWć elewacji frontowejŚ z zachowaniem 

odległoWci od granic działki wg przepisów 
odrCbnych, 

e) wysokoWć zabudowy - maksymalnie  
2 kondygnacje (10,0 m), w tym poddasze 
ucytkowe, 

f) geometria dachu – dach dwu lub wielospadowy o 
nachyleniu połaci dachowych 30°±10°, główna 
kalenica dachu równoległa do frontu działki lub 
granicy bocznej działki, zastosowanie pokrycia 
dachowego w kolorze naturalnej dachówki lub 
odcieniach koloru br>zowego. 

6) Ustala siC zakaz lokalizacji usług uci>cliwych. 
7) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 

50%. 
8) Utrzymuje siC istniej>ce dojazdy z wył>czeniem 

autostrady. 
9) Źopuszcza siC wyznaczenie nowych, niezbCdnych 

dojazdów od dróg lokalnych i dojazdowych, ustala 
siC zakaz wykonywania nowych zjazdów od drogi 
krajowej oraz zmiany charakteru juc istniej>cych. 

 10) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z § 18 niniejszej uchwały. 

 11) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 
warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urz>dzeM 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniaj>cego. 
 
§ 24. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 9NU. 
1) Przeznaczenie podstawowe: Regionalny Zakład 

Utylizacji Odpadów. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
b) komunikacja wewnCtrzna wraz z miejscami 

postojowymi i parkingami dla samochodów 
Wmieciarek oraz interesantów, 

c) zieleM izolacyjna. 
3) Ustala siC jako funkcjC uzupełniaj>c>, funkcjC 

ochronn> Wrodowiska przyrodniczego. 
4) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych  

i urz>dzeM niezwi>zanych funkcjonalnie  
z przeznaczeniem terenu. 

5) Ustala siC zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej. 

6) Ustala siC, ce uci>cliwoWć inwestycji musi siC 
zamkn>ć w granicach własnoWci. 

7) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 
25%. 

8) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z § 18 niniejszej uchwały. 

9) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 
warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urz>dzeM 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniaj>cego. 
 
§ 25. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 3EW, 4EW. 
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny lokalizacji 

elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktur> 
towarzysz>c> 

2) Ustala siC zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej. 

3) Ustala siC przestrzeganie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zgodnie z § 10 niniejszej 
uchwały. 

4) Ustala siC nastCpuj>ce parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowy 
a) maksymalna liczba elektrowni wiatrowych –  

5 sztuk, 
b) linia zabudowy: wg rysunku planu, 
c) parametry techniczne elektrowni wiatrowych: 

- generatory wiatrowe typu Vestas V27-225 
kW lub innej firmy o podobnych 
parametrach, 

- wieca o konstrukcji stalowej, rurowej, 
- wysokoWć elektrowni wiatrowej (wiece + 

łopaty) – do 55 m npt., 
- maksymalna moc elektrowni – do 300 kW 

kacda, 
- drogi dojazdowe eksploatacyjne 

(wewnCtrzne) – o szerokoWci do 5,0 m, 
5) Ustala siC przeprowadzenie i przedstawienie przez 

inwestora porealizacyjnego monitoringu 
ornitologicznego i chiropterologicznego ptaków  
i nietoperzy, trwaj>cego nie krócej nic rok. 

6) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych  
i urz>dzeM niezwi>zanych funkcjonalnie  
z przeznaczeniem podstawowym. 

7) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 
50%. 

8) Źojazd i obsługa komunikacyjna od istniej>cych  
i projektowanych dróg publicznych. 

9) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 
warunki dopuszczenia realizacji obiektów  
i urz>dzeM. 
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§ 26. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 
oznaczonego jako 21WZ. 
1) Przeznaczenie podstawowe terenuŚ żminne UjCcie 

Wody. 
2) Ustala siC jako funkcjC uzupełniaj>c>, funkcjC 

ochronn> Wrodowiska przyrodniczego. 
3) Utrzymuje siC dotychczasowe ucytkowanie terenu 

na zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych. 
4) Studnie głCbinowe utrzymuje siC z mocliwoWci> 

modernizacji zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
5) Obowi>zuje utrzymanie bezpoWredniej strefy 

ochrony ujCcia wody utworzonej przepisami 
odrCbnymi. 

6) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych  
i urz>dzeM niezwi>zanych funkcjonalnie  
z przeznaczeniem terenu. 

7) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 
90%. 

8) Utrzymuje siC istniej>ce dojazdy do ujCcia wody  
z wył>czeniem autostrady. 

9) Źopuszcza siC wyznaczenie nowych, niezbCdnych 
dojazdów bez potrzeby zmiany ustaleM planu, ustala 
siC zakaz wykonywania nowych zjazdów od drogi 
krajowej oraz zmiany charakteru juc istniej>cych. 

 10) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z § 18 ust. niniejszej uchwały. 

 11) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 
warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urz>dzeM 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniaj>cego. 
 
§ 27. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 22ZP. 
1) Przeznaczenie podstawowe: teren zabytkowego 

zespołu dworsko - parkowego. 
2) Ustala siC jako funkcjC uzupełniaj>c>, funkcjC 

ochronn> Wrodowiska przyrodniczego. 
3) Ustala siC przestrzeganie zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków zgodnie z § 10 niniejszej 
uchwały. 

4) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych  
i urz>dzeM niezwi>zanych funkcjonalnie  
z przeznaczeniem terenu. 

5) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 
70%. 

6) Ustala siC zakaz wykonywania nowych zjazdów od 
drogi krajowej oraz zmiany charakteru juc 
istniej>cych. 

7) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z § 18 ust. niniejszej uchwały. 

8) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 
warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urz>dzeM 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniaj>cego. 
 
§ 28. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 1R-13R. 
1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolne. 

1) Utrzymuje siC dotychczasowe ucytkowanie terenu 
na zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych. 

2) Ustala siC przestrzeganie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zgodnie z § 10 niniejszej 
uchwały. 

3) Utrzymuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> 
zagrodow> oraz dopuszcza siC mocliwoWć realizacji 
nowej zabudowy zagrodowej zwi>zanej  
z podstawow> funkcj> rolnicz> terenu. 

4) Ustala siC nastCpuj>ce parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowyŚ 
a) linia zabudowy: wg rysunku planu, 
b) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC, 
c) wysokoWć zabudowy - maksymalnie  

2 kondygnacje (12,0 m), w tym poddasze 
ucytkowe, 

d) geometria dachu – dach dwu lub wielospadowy  
o nachyleniu połaci dachowych 30°±10°, główna 
kalenica dachu równoległa do frontu działki lub 
granicy bocznej działki, zastosowanie pokrycia 
dachowego w kolorze naturalnej dachówki lub 
odcieniach koloru br>zowego. 

5) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych  
i urz>dzeM niezwi>zanych funkcjonalnie  
z przeznaczeniem terenu. 

6) Źopuszcza siC budowC sieci infrastruktury 
technicznej jedynie w przypadku braku mocliwoWci 
innego przebiegu. 

7) Powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala siC. 
8) Ustala siC zakaz wykonywania nowych zjazdów od 

drogi krajowej oraz zmiany charakteru juc 
istniej>cych. 

9) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z § 18 ust. niniejszej uchwały. 

 10) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 
warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urz>dzeM 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniaj>cego. 
 
§ 29. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 1ZL - 9ZL: 
1) Przeznaczenie podstawowe: teren lasu 
2) Ustala siC maksymaln> ochronC lasu, zakaz 

zagospodarowania i ucytkowania terenów na cele 
nie zwi>zane z gospodark> leWn>. 

3) Ustala siC ograniczenia oraz obowi>zki wynikaj>ce  
z planu urz>dzenia lasu lub uproszczonego planu 
urz>dzenia lasu. 

4) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych 
i urz>dzeM niezwi>zanych funkcjonalnie  
z przeznaczeniem terenu. 

5) ŹziałalnoWć prowadzona na podstawie przepisów 
odrCbnych. 

6) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów. 
 
§ 30. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako ZLd: 
1) Przeznaczenie podstawowe terenuŚ teren dolesieM. 
2) Ustala siC ograniczenia oraz obowi>zki wynikaj>ce  

z planu urz>dzenia lasu lub uproszczonego planu 
urz>dzenia lasu. 
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3) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych 

i urz>dzeM niezwi>zanych funkcjonalnie  
z przeznaczeniem terenu. 

4) ŹziałalnoWć prowadzona na podstawie przepisów 
odrCbnych. 

5) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji – dróg 
publicznych (z wył>czeniem pozostałych terenów) 

 
§ 31. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 1KDK-A 
1) Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna 

kategorii krajowej – projektowana autostrada A-1 
żdaMsk – Gorzyczki 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala siC 
3) Ustala siC warunki i zasady kształtowania przekroju 

poprzecznego projektowanej autostrady A-1 zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 

4) Ustala siC poł>czenie terenu objCtego planem 
miejscowym z projektowan> autostrad> zgodnie  
z projektem budowy autostrady. 

5) Nieprzekraczalna linia zabudowy – obiekty 
budowlane sytuować w odległoWci co najmniej – 
50,0 m od zewnCtrznej krawCdzi jezdni 
projektowanej autostrady. 
 
§ 32. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 2KDK-Gp 
1) Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna 

kategorii krajowej – klasa drogi – G – główna  
o przekroju jednojezdniowym – projektowana 
obwodnica 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala siC 
3) Ustala siC szerokoWć drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych – 25,0 m. 
4) Ustala siC warunki i zasady kształtowania przekroju 

poprzecznego projektowanej obwodnicy zgodnie  
z projektem budowlanym. 

5) Nie ustala siC poł>czenia terenu objCtego planem 
miejscowym z ww. drog>. 

6) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych 
w pasie drogowym. 

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy – obiekty 
budowlane sytuować w odległoWciŚ poza obszarem 
zabudowanym, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni 
drogi co najmniej – 25,0 m w obszarze istniej>cej 
zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi co 
najmniej – 10,0 m. 
 
§ 33. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 3KDK-G 
1) Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna 

kategorii krajowej – klasa drogi – G – główna – 
istniej>ca droga krajowa nr 62 Strzelno – Anusin  
w miejscowo poszerzonych liniach rozgraniczenia. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala siC. 

3) Ustala siC szerokoWć drogi w liniach 
rozgraniczaj>cych – 25,0 m. 

4) Przyjmuje siC jezdniC w istniej>cej szerokoWci. 
5) Ustala siC ograniczenie zjazdów bezpoWrednio  

z drogi krajowej ze wzglCdu na bezpieczeMstwo 
ruchu zgodnie z rysunkiem planu, a poł>czenie 
terenu objCtego planem miejscowym z ww. drog> 
odbywać siC bCdzie poprzez drogi zbieraj>co-
rozprowadzaj>ce. 

6) Ustala siC mocliwoWć remontu oraz przebudowy 
istniej>cej drogi, zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

7) Ustala siC zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz 
obiektów tymczasowych w pasie drogowym. 

8) Nieprzekraczalna linia zabudowy - obiekty 
budowlane sytuować w odległoWciŚ poza obszarem 
zabudowanym, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni 
drogi co najmniej – 25,0 m, w obszarze istniej>cej 
zabudowy, od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi co 
najmniej – 10,0 m. 
 
§ 34. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 5KD-L, 6KD-L, 10-13KD-L 
1) Przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne 

kategorii gminnej – klasa drogi – L – lokalna. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala siC. 
3) Ustala siC szerokoWć drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych – zgodnie z rysunkiem planu. 
4) Ustala siC jezdniC szerokoWci co najmniej 6,0 m. 
5) Ustala siC poł>czenie terenu objCtego planem 

miejscowym z drog>, o której mowa w ust. 1) 
poprzez zjazdy publiczne na drogi wewnCtrzne 
(zakładowe), zaprojektowane i wykonane w sposób 
odpowiadaj>cy wymaganiom wynikaj>cym z ich 
usytuowania i przeznaczenia. 

6) Ustala siC mocliwoWć remontu oraz przebudowy 
istniej>cej drogi wraz z infrastruktur> sieciow>  
i techniczn>, 

7) Źopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych  
w pasie drogowym. 

8) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych 
w pasie drogowym. 

9) Nieprzekraczalna linia zabudowy – odległoWć 
obiektów budowlanych od linii rozgraniczenia  
z drog> co najmniej – 6,00 do 15,0 m, zgodnie  
z rysunkiem planu. 
 
§ 35. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 4KD-D, 7-9KD-D, 14-16KD-D 
1) Przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne 

kategorii gminnej – klasa drogi – D – dojazdowa 
2) Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala siC 
3) Ustala siC szerokoWć drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych – zgodnie z rysunkiem planu. 
4) Ustala siC jezdniC szerokoWci co najmniej 6,0 m. 
5) Ustala siC poł>czenie terenu objCtego planem 

miejscowym z drogami, o których mowa w ust. 1) 
poprzez zjazdy publiczne na drogi wewnCtrzne 
(zakładowe), zaprojektowane i wykonane w sposób 
odpowiadaj>cy wymaganiom wynikaj>cym z ich 
usytuowania i przeznaczenia, 
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6) Ustala siC mocliwoWć remontu oraz przebudowy 

istniej>cej drogi wraz z infrastruktur> sieciow>  
i techniczn>. 

7) Dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych  
w pasie drogowym. 

8) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych 
w pasie drogowym. 

9) Nieprzekraczalna linia zabudowy – odległoWć 
obiektów budowlanych od linii rozgraniczenia  
z drog> co najmniej – 6,00 do 15,0 m, zgodnie  
z rysunkiem planu. 

 10) Droga 15KD-Ź, zakoMczona przed projektowan> 
obwodnic> o symbolu 2KŹK-Gp, placem do 
zawracania (brak poł>czenia z planowan> 
obwodnic>). 
 
§ 36. Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenu 

oznaczonego jako 25KS 
1) Przeznaczenie podstawowe – teren obsługi 

komunikacji – stacja paliw. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa usługowa 

hotelowo – gastronomiczna. 
3) Obowi>zek oczyszczania wód opadowych z terenów 

dróg i placów z substancji ropopochodnych oraz 
czCWci stałych wg przepisów odrCbnych. 

4) Źopuszcza siC mocliwoWć rozbudowy i przebudowy 
istniej>cych obiektów budowlanych oraz budowy 
nowych zwi>zanych z podstawow> i dopuszczaln> 
funkcj> terenu. 

5) Ustala siC nastCpuj>ce parametry i wskaaniki 
kształtowania zabudowyŚ 
a) linia zabudowy: wg rysunku planu, 
b) szerokoWć elewacji frontowejŚ z zachowaniem 

odległoWci od granic działki wg przepisów 
odrCbnych, 

c) wysokoWć zabudowy - maksymalnie  
2 kondygnacje (12,0 m), w tym poddasze 
ucytkowe, 

d) geometria dachu – dach dwu lub wielospadowy  
o nachyleniu połaci dachowych 30°±10°, główna 
kalenica dachu równoległa do frontu działki lub 
granicy bocznej działki, zastosowanie pokrycia 
dachowego w kolorze naturalnej dachówki lub 
odcieniach koloru br>zowego. 

6) Ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych  
i urz>dzeM niezwi>zanych funkcjonalnie  
z przeznaczeniem terenu. 

7) Zapewnić co najmniej 2 stanowiska postojowe dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych. 

8) Powierzchnia biologicznie czynna – co najmniej 
30%. 

9) Ustala siC zakaz wykonywania nowych zjazdów od 
drogi krajowej. 

 10) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z § 18 ust. niniejszej uchwały. 

 11) Ustala siC nakaz przestrzegania ustaleM ogólnych 
zdefiniowanych w rozdziale 2 okreWlaj>cych 
dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz 
warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urz>dzeM 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniaj>cego. 

 
 

Rozdział 5 
Przepisy koMcowe 

 
§ 37. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega 
publikacji na stronie internetowej BIP. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Marek żolasiMski 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr VI/39/11 

Rady Miejskiej w BrzeWciu Kujawskim 
z dnia 24.05.2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VI/39/11 

Rady Miejskiej w BrzeWciu Kujawskim 
z dnia 24.05.2011 r. 

 

RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w BrzeWciu 
Kujawskim o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu miejscowego planu 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Źz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
Rada Miejska w BrzeWciu Kujawskim rozstrzyga  
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu. 
 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy BrzeWć Kujawski dla 
wyodrCbnionych obszarów połoconych w miejscowoWciach 
Pikutkowo, Słone, Machnacz, w terminie 
przewidzianym zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Źz.U. Nr 80 poz. 717 z póan. zm.) nie 
złocono cadnych uwag i w zwi>zku z tym nie zachodzi 
potrzeba rozstrzygniCcia o sposobie ich rozpatrzenia. 
 

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr VI/39/11 
Rady Miejskiej w BrzeWciu Kujawskim 

z dnia 24.05.2011 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 
 
RozstrzygniCcie dotyczy  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy BrzeWć Kujawski dla wyodrCbnionych 
obszarów połoconych w miejscowoWciach Pikutkowo, 
Słone, Machnacz 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Źz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.),  
art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorz>dzie gminnym (Źz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póan. zm.) i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Źz.U. Nr 249, poz. 2104 z póan. zm.) Rada Miejska 
BrzeWcia Kujawskiego okreWla nastCpuj>cy sposób 
realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy. 
 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej słuc>ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców gminy stanowi>, 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 ze zm.), zadania 

własne gminy. W szczególnoWci do zadaM własnych 
nalec> sprawy m.in.Ś 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomoWciami, 

ochrony Wrodowiska i przyrody oraz gospodarki 
wodnej,  

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego,  

3) wodoci>gów i zaopatrzenia w wodC, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania Wcieków komunalnych, 
utrzymania czystoWci i porz>dku oraz urz>dzeM 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energiC elektryczn>  
i ciepln> oraz gaz,  

4) zieleni gminnej i zadrzewieM. 
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

nalec>ce do zadaM własnych gminy to realizacja 
gminnych dróg publicznych na terenach 
przeznaczonych w planie miejscowym pod tak> funkcjC 
oraz budowa lub remont sieci wodoci>gowej, 
kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie 
oWwietlenia dróg oraz planowanie i organizacja 
zaopatrzenia w ciepło, energiC elektryczn> i paliwa 
gazowe na obszarze gminy. 
  

§ 2.1. Finansowanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy podlega przepisom ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia  
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du 
terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.). 

2. Na terenie objCtym niniejszym planem wystCpuj> 
nastCpuj>ce inwestycje nalec>ce do zadaM własnych 
gminy: 
1) wybudowanie rozdzielczej sieci wodoci>gowej do 

zasilania projektowanej zabudowy (zakładamy, ce 
przył>cza wykonane zostan> na koszt przyszłych 
inwestorów),  

2) wybudowanie docelowo sieci kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej (zakładamy, ce przył>cza wykonane 
zostan> na koszt przyszłych inwestorów),  

3) realizacja dróg publicznych kategorii gminnej 
((ewentualne urz>dzenie nawierzchni dróg - nie 
wynika wprost z obowi>zków zwi>zanych  
z realizacj> zadaM własnych gminy). 
3. Inwestycje realizowane bCd> dla potrzeb 

realizacji planu jako zakup robót budowlanych w trybie 
ustawy Prawo zamówieM publicznych,  

4. Zakłada siC wpisanie planowanej inwestycji do 
wieloletniego planu finansowego, wieloletniego 
programu inwestycyjnego itp., z podaniem 
prognozowanego okresu realizacji zadania,  

5. Odpowiedzialni za realizacjC i współpracuj>cyŚ 
a) siły własne,  
b) siły zewnCtrzne,  

6. Zasady finansowania zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 
1) prognozowane aródła finansowaniaŚ 

a) dochody własne,  
b) fundusze strukturalne UE 
c) dotacje,  
d) kredyty, pocyczki komercyjne, 
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e) kredyty, pocyczki preferencyjne,  
f) obligacje komunalne etc,  

2) potencjalny udział innych inwestorów  
w finansowaniu zadania (w stosunku do 
prognozowanych nakładów z budcetu gminy jako 
całoWci) 

a) inwestorzy indywidualni, którzy bCd> 
partycypować w wykonaniu dróg lokalnych  
i dojazdowych w całoWci lub czCWciowo oraz 
infrastruktury technicznej. 
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UCHWAŁA Nr XLVII/517/2010 
 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA 

z dnia 23 czerwca 2010 r. 
 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 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, Nr 28, poz. 146), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz.U. z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954; Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; 
Dz.U. 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r. Nr 225, 
poz. 1635; Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz.U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 Nr 220, 
poz. 1413; Dz.U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124) uchwala siC, 
co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przedmiot planu 
 
§ 1.1. Zgodnie z uchwał> Nr IX/84/2007 Rady 

żminy Białe Błota z dnia 19 czerwca 2007 roku,  
w sprawie przyst>pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Murowaniec”, oraz po stwierdzeniu zgodnoWci projektu 
planu miejscowego z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego żminy Białe Błota”, przyjCtego 
Uchwał> Rady żminy Białe Błota Nr XLVI/504/2010 
z dnia 28 maja 2010 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Murowaniec”, zwany dalej planem miejscowym.  

2. Na plan miejscowy zagospodarowania 
przestrzennego, składaj> siC ustalenia zawarte w treWci 
niniejszej uchwały wraz z nastCpuj>cymi zał>cznikamiŚ  
1) zał>cznik nr 1 – rysunek planu miejscowego w skali 

1:1000 - stanowi>cy czCWć graficzn>ś  
2) zał>cznik nr 2 – rozstrzygniCcie Rady żminy Białe 

Błota o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych.  
3. żranice obszaru objCtego planem miejscowym 

okreWlono graficznie na zał>czniku nr 1.  
 
§ 2.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne 

przedstawione na rysunku planu miejscowego s> 
ustaleniami obowi>zuj>cymiŚ  
1) granica obszaru objCtego planemś  
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś  
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
4) przeznaczenie terenów.  

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne wynikaj>  
z przepisów odrCbnychŚ  
1) strefa techniczna od linii elektroenergetycznej;  
2) strefa ochronna bezpoWredniego ujCcia wody.  

3. Pozostałe oznaczenia graficzne, wskazane na 
rysunku planu miejscowego, maj> charakter 
informacyjny.  

 
§ 3. W planie miejscowym okreWlono zakres 

zgodny z art.15 ust. 2 ustawy.  
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ  

1) ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717; 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Dz.U. z 2004 r.  
Nr 141, poz. 1492; Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; 
Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz.U. 2006 r.  
Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; 
Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz.U. z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 Nr 220,  
poz. 1413; Dz.U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124);  

2) obszarze – nalecy przez to rozumieć cały obszar 
objCty planem miejscowymś  

3) terenie – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 
objCtego planem miejscowym o okreWlonym 
przeznaczeniu, wyznaczonego na rysunku planu 
miejscowego liniami rozgraniczaj>cymi oraz 
okreWlonego symbolem terenuś  


