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własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie 
miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), oraz ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du 
terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zmianami), 
przy czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania w okresie 
wieloletnim) ustalane s> przez RadC żminy 
w żórznie i corocznie w uchwale budcetowej oraz 
uchwale w sprawie wieloletniego planu 
inwestycyjnego; 

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s> 
w całoWci lub w czCWciŚ Budcet żminy, aródła 

zewnCtrzne (np.Ś fundusze strukturalne Unii 
źuropejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła 
z Funduszu Ochrony Vrodowiska i żospodarki 
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne; 

3) mog> zostać pobrane zgodnie z ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami oraz ustaw> o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennymŚ opłaty 
adiacenckie, opłaty planistyczne. 
2. Termin i koszty budowy sieci wodoci>gowej, 

kanalizacji sanitarnej, sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia 
w energiC elektryczn> oraz dróg publicznych zostan> 
okreWlone przez żminC w budcecie oraz wieloletnim 
planie inwestycyjnym. 
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UCHWAŁA Nr X/62/2011 
 RADY GMINY żÓRZNO 
 z dnia 25 listopada 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy żórzno w obrCbie geodezyjnym 
Zaborowo 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r.: Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.: Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.: Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, 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), w zwi>zku 
z Uchwał> nr IV/20/2007 Rady Gminy w żórznie 
z dnia 23 lutego 2007 r. o przyst>pieniu do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuj>cego obszar działki nr 139/1, 140/2, 140/3 
i 140/4 – obrCb geodezyjny Zaborowo, gm. żórzno 
Rada Gminy w żórznie, po stwierdzeniu zgodnoWci ze 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy żórzno, uchwalonym 
Uchwał> nr XXIV/143/2001 Rady Gminy w żórznie 
z dnia 30 czerwca 2001 r. Rada Gminy uchwala, co 
nastCpuje:  

 
 
 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy żórzno 
w obrCbie Zaborowo, dla terenów obejmuj>cych działki 
geodezyjne nr 139/1; 140/2; 140/3 i 140/4, połoconych 
pomiCdzy drog> powiatow> nr 1837C relacji Zdroje – 
żórzno – Vwiedziebnia – Starorypin, a terenami 
zalesionymi. 

 
§ 2.1. Integraln> czCWci> planu, o którym mowa 

w § 1, s>Ś 
1) Rysunek planu miejscowego w skali 1:1 000 wraz 

z wyrysem ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy żórzno” 
zwany dalej rysunkiem planu, stanowi>cy zał>cznik 
nr 1 do niniejszej uchwały i przedstawiaj>cy 
graficznie ustalenia planu. 

2) RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
uchwały. 

3) RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi>ce 
zał>cznik nr 3 do uchwały. 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i sposobie ucytkowaniaś 
3) symbole terenów oznaczone numerem 

porz>dkowym i literami; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewacać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, 
uzupełniaj>ce lub wzbogacaj>ce przeznaczenie 
podstawowe i nie koliduj>ce z nim; 

3) „terenie” – nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

4) „symbolu terenu” – nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi 
terenów, składaj>ce siC z liter i cyfr, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu; 

5) „powierzchni zabudowy” – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC rzutu poziomego mierzon> po 
zewnCtrznym obrysie budynku, na poziomie terenu; 

6) „zieleni urz>dzonej” – nalecy przez to rozumieć 
zrócnicowan> gatunkowo zieleM o charakterze 
ozdobnym – wysok> i nisk> – wypełniaj>c> 
wszystkie mocliwe powierzchnie, w tym takce na 
sztucznie wykonanych lub ukształtowanych 
miejscach (np. zieleM w donicach, na ogrodzeniach, 
pn>cza na elewacjach itp.); 

7) „zieleni izolacyjnej” – nalecy przez to rozumieć 
dostatecznie szeroki (o minimalnej szerokoWci 
okreWlonej w ustaleniach szczegółowych dla danego 
terenu) pas zwartej zieleni złocony z gatunków 
dostosowanych do typu siedliska, oddzielaj>cy 
(w tym takce optycznie) lokalizowane budynki 
i urz>dzenia przeznaczenia podstawowego od 
terenów s>siednich o innym przeznaczeniu b>da 
ucytkowaniuś 

8) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu lub 
w ustaleniach planu, której nie moce przekraczać 
bryła budynku w kierunku linii rozgraniczaj>cych 
s>siaduj>cych terenówś 

9) „maksymalnej wysokoWci zabudowy” – nalecy przez 
to rozumieć maksymaln>, dopuszczon> ustaleniami 
niniejszej uchwały wysokoWć budynku mierzon> od 
rzCdnej terenu rodzimego w najnicszym punkcie 
obrysu budynku do najwycej połoconej krawCdzi 
dachu (najwycszego punktu kalenic lub zwieMczenia 
Wciany attykowej osłaniaj>cej stropodach). Ustalenie 
nieprzekraczalnej wysokoWci zabudowy nie dotyczy 
instalacji i urz>dzeM technicznych budynków 
np. kominków, anten, masztów odgromników itp.; 

 10) „drodze wewnCtrznej” – nalecy przez to rozumieć 
wydzielon> geodezyjnie działkC umocliwiaj>c> 
skomunikowanie terenów i działek przyległych 
z drog> publiczn> – stanowi>c> własnoWć lub 
współwłasnoWć osób fizycznych lub prawnych, 
udostCpnion> do ruchu pieszego i samochodowego 
na okreWlonych przez właWciciela lub zarz>dcC 
warunkówś 

 11) „przedsiCwziCciach mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko” – nalecy przez to 
rozumieć przedsiCwziCcia wymagaj>ce sporz>dzenia 

raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko 
i przedsiCwziCcia, dla których obowi>zek 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko moce być wymagany – zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami; 

 12) „usługach nieuci>cliwych” - nalecy przez to 
rozumieć działalnoWć usługow> prowadzon> 
w ograniczonym zakresie, która nie wywołuje 
cadnych uci>cliwoWci na terenach s>siednich ponad 
obowi>zuj>ce normy i dopuszczalne wskaanikiś 

 13) „froncie działki” – nalecy przez to rozumieć 
szerokoWć działki od strony drogi publicznej lub 
wewnCtrznej, na której zlokalizowany jest wjazd na 
posesjC, mierzon> w linii rozgraniczaj>cej tereny 
o rócnym przeznaczeniu; 

 14) „zieleni przydrocnej” – nalecy przez to rozumieć 
roWlinnoWć umieszczon> w pasie drogowym 
z uwzglCdnieniem uwarunkowaM lokalnych, maj>c> 
na celu w szczególnoWci ochronC ucytkowników 
drogi przed oWlepianiem przez pojazdy 
nadjecdcaj>ce z kierunku przeciwnego, ochronC 
drogi przed zawiewaniem i zaWniecaniem, ochronC 
przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby; 

 15) „zabudowie mieszkaniowej z usługami” – nalecy 
przez to rozumieć mocliwoWć realizacji na jednej 
działce budowlanej budynku mieszkalnego 
i usługowego (w dowolnej formie), przeznaczonych 
dla: funkcji mieszkaniowej właWcicieli i drobnych, 
lokalnych form aktywnoWci gospodarczych. Lokalne 
formy aktywnoWci gospodarczych nie mog> 
wywoływaćŚ niekorzystnych dla otoczenia natCceM 
ruchu zwi>zanych np. z transportem towarów, 
znacznego zapotrzebowania na media komunalne, 
odprowadzenia agresywnych Wcieków i wytwarzania 
toksycznych odpadówś 

 16) „powierzchni biologicznie czynnej” – nalecy przez 
to rozumieć niezabudowan> i nieutwardzon> 
powierzchniC terenu (działki) pokryt> roWlinnoWci> 
naturaln> lub urz>dzon>, stanowi>c> powierzchniC 
ekologicznie czynn>. Do powierzchni tej zalicza siC 
powierzchnie cieków i zbiorników wodnych 
naturalnych i sztucznych; 

 17) „minimalny wskaanik miejsc postojowych” – nalecy 
przez to rozumieć obowi>zek realizacji minimalnej 
iloWci miejsc postojowych, lokalizowanych 
w granicach działki budowlanej dla potrzeb 
przeznaczeni podstawowego i dopuszczalnego 
(w przypadku realizacji obiektów z jego zakresu) – 
obliczanej wg wskaanika okreWlonego w ustaleniach 
niniejszej uchwały, przy uwzglCdnieniu zasady 
zaokr>glania w górC, w przypadku ułamkowego 
przeliczenia; 

 18) „ogrodzeniu pełnym” – nalecy przez to rozumieć 
mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym 
powierzchnia przeWwitów widocznych z kierunku 
prostopadłego do elewacji ogrodzenia wynosi mniej 
nic 30% poszczególnych segmentów ogrodzenia, 
tzn. powierzchni zawartej pomiCdzy osiami podpórś 

 19) „modernizacji” – nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnienie i poprawC stanu technicznego 
obiektów budowlanych; 
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 20) „zakazie lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych” – nalecy przez to rozumieć zakaz, 
który nie dotyczy obiektów budowanych 
stanowi>cych zaplecze budowy, niezbCdnych 
w okresie prowadzenia robót budowlanych; 

 21) „zalecenie” – nalecy przez to rozumieć sugestiC 
zastosowania do ustaleM wprowadzonych 
ze wzglCdów funkcjonalnych, estetycznych lub 
ochronnych. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale 

niewyjaWnione w ust. 1 nalecy interpretować zgodnie 
z definicjami przyjCtymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz z definicjami wynikaj>cymi 
z przepisów odrCbnych i Polskich Norm, 
obowi>zuj>cych w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 
 

§ 4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN/UT ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami turystyki, 

b) dopuszczalne – nieuci>cliwe usługi i działalnoWć 
gospodarcza, niezbCdne obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, zieleM urz>dzonaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) podział terenów na działki budowlane według 

rysunku planu lub inaczej zachowuj>c parametry 
i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów zapisane w punktach 
6 i 8, 

b) lokalizacja zabudowy wył>cznie w obrCbie 
czCWci działek budowlanych ograniczonych 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy według 
rysunku planu i wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c) zalecenie realizacji zespołu zabudowy w obrCbie 
terenów o zbliconym charakterze 
architektonicznym i zbliconej kolorystyce 
obiektów kubaturowych oraz pokrycia dachów, 

d) eksponowane od strony dróg publicznych 
elewacje budynków o wysokich walorach 
estetycznych, 

e) zakaz budowy ogrodzeM pełnych od strony dróg 
publicznych z zaleceniem stosowania ogrodzeM 
dekoracyjnych, lekkich, zastCpowania lub 
uzupełniania ogrodzeM cywopłotami oraz 
zharmonizowania ogrodzeM, 

f) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

g) zakaz lokalizacji noWników reklamowych, za 
wyj>tkiem urz>dzeM reklamowych w postaci 
szyldów oraz tablic informacyjnych, zwi>zanych 
bezpoWrednio z działalnoWci> prowadzon> 
w obrCbie działki lub terenu inwestycji, 

h) okreWlenie miejsc dla pojemników na odpady 
stałe umocliwiaj>cych wstCpn> segregacjC 
odpadów i łatwy dostCp celem ich oprócniania 
i wywozu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza 

siC wykorzystanie i przekształcenie elementów 
przyrodniczych wył>cznie w takim zakresie, 
w jakim jest to konieczne w zwi>zku z realizacj> 
zabudowy, 

b) dopuszczalny poziom hałasu, okreWlony 
w przepisach odrCbnych, jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) obowi>zek ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem, 

d) wprowadzanie kształtowanych pasów zieleni 
izolacyjnej przy granicy terenów z obszarami 
rolnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, 
który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 
archeologicznego, osoby prowadz>ce roboty 
budowlane i ziemne s> zobowi>zane zabezpieczyć 
znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mog>ce 
je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzenni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 

powierzchni kacdej działki, 
c) nakaz zachowania minimum 70% powierzchni 

biologicznie czynnej kacdej działki, 
d) maksymalna wysokoWć zabudowy: jedna 

kondygnacja nadziemna z poddaszem 
ucytkowym maksymalnie 9,0 m dla budynków 
mieszkalnych, jedna kondygnacja nadziemna 
maksymalnie 5,0 m dla budynków 
gospodarczych, 

e) nachylenie połaci dachowych – 30º- 45º dla 
budynków mieszkalnych i do 30º dla budynków 
gospodarczych, 

f) nakaz uwzglCdnienia zasady lokalizacji jednego 
budynku mieszkalnego na jednej działce 
budowlanej, 

g) minimalny wskaanik miejsc postojowych – 
2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie 
i 2 dodatkowe miejsca dla usług nieuci>cliwychś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówŚ ze wzglCdu na to, 
ce teren objCty planem lecy w obszarze chronionym 
obowi>zuj> ustalenia dla żórznieMsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zgodnie 
z Rozporz>dzeniem Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego nr 15 z dnia 15.06.2005 r. w sprawie 
żórznieMsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 83, poz. 1556); 
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8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 

działek budowlanych – 2500 m2, 
b) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej 

działki budowlanej – 40,0 m, 
c) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej o wielkoWci niezbCdnej 
dla ich prawidłowego funkcjonowania na 
warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej 

pomiCdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
a granicami terenu, 

b) zaleca siC wprowadzenie cywopłotów wzdłuc 
drogi dojazdowej 12KD-D, 

c) obowi>zuje zakaz realizacji przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, za 
wyj>tkiem lokalnych i ponadlokalnych systemów 
infrastrukturalnych, dla których procedura oceny 
oddziaływania na Wrodowisko wykazała brak 
niekorzystnego wpływu na Wrodowisko, w tym 
stacji bazowych telefonii komórkowej i innych 
systemów telekomunikacyjnych; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna z publicznej drogi 

dojazdowej 12KD-D, 
b) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych 

i przeciwpocarowych z projektowanej sieci 
wodoci>gowej – zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
z projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład Energetyczny, 

d) odprowadzenie Wcieków poprzez projektowan> 
kanalizacjC do zakładowej lub miejskiej 
oczyszczalni Wcieków, 

e) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji 
(dojazdów, miejsc postojowych), po 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami szczególnymi – do gruntu, 

f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu, 

g) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
dotycz>cym gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiskaś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawki procentowe stanowi>ce podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30%. 
 
§ 5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 2MN, 3MN, 6MN i 7MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

b) dopuszczalne – nieuci>cliwe usługi i działalnoWć 
gospodarcza wył>cznie jako usługi wbudowane 
w obiekt przeznaczenia podstawowego lub 
budynek garacowo-gospodarczy, niezbCdne 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
zieleM urz>dzonaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) podział terenów na działki budowlane według 

rysunku planu lub inaczej zachowuj>c parametry 
i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów zapisane w punktach 
6 i 8, 

b) lokalizacja zabudowy wył>cznie w obrCbie 
czCWci działek budowlanych ograniczonych 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy według 
rysunku planu i wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c) zalecenie realizacji zespołu zabudowy w obrCbie 
terenów o zbliconym charakterze 
architektonicznym i zbliconej kolorystyce 
obiektów kubaturowych oraz pokrycia dachów, 

d) eksponowane od strony dróg publicznych 
i wewnCtrznych elewacje budynków o wysokich 
walorach estetycznych, 

e) zakaz budowy ogrodzeM pełnych od strony dróg 
publicznych z zaleceniem stosowania ogrodzeM 
dekoracyjnych, lekkich, zastCpowania lub 
uzupełniania ogrodzeM cywopłotami oraz 
zharmonizowania ogrodzeM, 

f) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

g) zakaz lokalizacji noWników reklamowych, za 
wyj>tkiem urz>dzeM reklamowych w postaci 
szyldów oraz tablic informacyjnych, zwi>zanych 
bezpoWrednio z działalnoWci> prowadzon> 
w obrCbie działki lub terenu inwestycji, 

h) okreWlenie miejsc dla pojemników na odpady 
stałe umocliwiaj>cych wstCpn> segregacjC 
odpadów i łatwy dostCp celem ich oprócniania 
i wywozu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza 

siC wykorzystanie i przekształcenie elementów 
przyrodniczych wył>cznie w takim zakresie, 
w jakim jest to konieczne w zwi>zku z realizacj> 
zabudowy, 

b) dopuszczalny poziom hałasu, okreWlony 
w przepisach odrCbnych, jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) obowi>zek ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem, 

d) zalecenie wprowadzania kształtowanych pasów 
zieleni izolacyjnej przy granicy terenów 
z obszarami rolnymi; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, 
który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 
archeologicznego, osoby prowadz>ce roboty 
budowlane i ziemne s> zobowi>zane zabezpieczyć 
znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mog>ce 
je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzenni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 20% 

powierzchni kacdej działki, 
c) nakaz zachowania minimum 70% powierzchni 

biologicznie czynnej kacdej działki, 
d) maksymalna wysokoWć zabudowy: jedna 

kondygnacja nadziemna z poddaszem 
ucytkowym maksymalnie 9,0 m dla budynków 
mieszkalnych, jedna kondygnacja nadziemna 
maksymalnie 5,0 m dla budynków 
gospodarczych, 

e) nachylenie połaci dachowych – 30º- 45º dla 
budynków mieszkalnych i do 30º dla budynków 
gospodarczych, 

f) nakaz uwzglCdnienia zasady lokalizacji jednego 
budynku mieszkalnego na jednej działce 
budowlanej, 

g) minimalny wskaanik miejsc postojowych – 
2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie 
i 2 dodatkowe miejsca dla usług nieuci>cliwychś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówŚ ze wzglCdu na to, 
ce teren objCty planem lecy w obszarze chronionym 
obowi>zuj> ustalenia dla żórznieMsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zgodnie 
z Rozporz>dzeniem Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego nr 15 z dnia 15.06.2005 r. w sprawie 
żórznieMsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 83, poz. 1556); 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 

działek budowlanych – 1200 m2, 
b) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej 

działki budowlanej – 30,0 m, z zastrzeceniem lit c), 
c) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej o wielkoWci niezbCdnej 
dla ich prawidłowego funkcjonowania na 
warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej 

pomiCdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
a granicami terenu, 

b) zaleca siC wprowadzenie cywopłotów wzdłuc 
wewnCtrznych i publicznych dróg dojazdowych, 

c) na terenie działki geodezyjnej nr 140/3 adaptuje 
siC istniej>c> (był>) zabudowC zagrodow> 
z zaleceniem jej przekształcenia w kierunku 
agroturystyki, 

d) obowi>zuje zakaz realizacji przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, za 
wyj>tkiem lokalnych i ponadlokalnych systemów 
infrastrukturalnych, dla których procedura oceny 
oddziaływania na Wrodowisko wykazała brak 
niekorzystnego wpływu na Wrodowisko, w tym 
stacji bazowych telefonii komórkowej i innych 
systemów telekomunikacyjnych; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna z publicznych dróg 

dojazdowych 12KD-D i 13KD-D oraz 
z wewnCtrznych dróg dojazdowych 14KDW 
i 15KDW, 

b) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych 
i przeciwpocarowych z projektowanej sieci – 
zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora 
sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
z projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład Energetyczny, 

d) odprowadzenie Wcieków poprzez projektowan> 
kanalizacjC do miejskiej lub zakładowej 
oczyszczalni Wcieków, 

e) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji 
(dojazdów, miejsc postojowych), po 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami szczególnymi – do gruntu, 

f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu, 

g) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
dotycz>cym gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiskaś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawki procentowe stanowi>ce podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30%. 
 
§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 4ML i 5ML ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – zabudowa rekreacji 
indywidualnej, 

b) dopuszczalne – niezbCdne obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, budynki garacowe dla 
potrzeb rekreacji indywidualnej, zieleM 
urz>dzonaś 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) podział terenów na działki budowlane według 
rysunku planu lub inaczej zachowuj>c parametry 
i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenów zapisane w punktach 
6 i 8, 

b) lokalizacja zabudowy wył>cznie w obrCbie 
czCWci działek budowlanych ograniczonych 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy według 
rysunku planu i wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c) zalecenie realizacji zespołu zabudowy w obrCbie 
terenów o zbliconym charakterze 
architektonicznym i zbliconej kolorystyce 
obiektów kubaturowych oraz pokrycia dachów, 

d) eksponowane od strony dróg publicznych 
i wewnCtrznych elewacje budynków o wysokich 
walorach estetycznych, 

e) zakaz budowy ogrodzeM pełnych od strony dróg 
publicznych z zaleceniem stosowania ogrodzeM 
dekoracyjnych, lekkich, zastCpowania lub 
uzupełniania ogrodzeM cywopłotami oraz 
zharmonizowania ogrodzeM, 

f) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

g) zakaz lokalizacji noWników reklamowych, 
h) okreWlenie miejsc dla pojemników na odpady 

stałe umocliwiaj>cych wstCpn> segregacjC 
odpadów i łatwy dostCp celem ich oprócniania 
i wywozu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza 

siC wykorzystanie i przekształcenie elementów 
przyrodniczych wył>cznie w takim zakresie, 
w jakim jest to konieczne w zwi>zku z realizacj> 
zabudowy, 

b) dopuszczalny poziom hałasu, okreWlony 
w przepisach odrCbnych, jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) obowi>zek ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem, 

d) zalecenie wprowadzania kształtowanych pasów 
zieleni izolacyjnej przy granicy terenów 
z obszarami rolnymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, 
który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 
archeologicznego, osoby prowadz>ce roboty 
budowlane i ziemne s> zobowi>zane zabezpieczyć 
znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mog>ce 
je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzenni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 20% 
powierzchni kacdej działki, 

c) nakaz zachowania minimum 70% powierzchni 
biologicznie czynnej kacdej działki, 

d) maksymalna wysokoWć zabudowy: jedna 
kondygnacja nadziemna z poddaszem 
ucytkowym maksymalnie 9,0 m dla budynków 
mieszkalnych, jedna kondygnacja nadziemna 
maksymalnie 5,0 m dla budynków garacowych, 

e) nachylenie połaci dachowych – 30º- 45º dla 
budynków mieszkalnych i do 30º dla budynków 
garacowych, 

f) nakaz uwzglCdnienia zasady lokalizacji jednego 
budynku rekreacji indywidualnej na jednej 
działce budowlanej, 

g) minimalny wskaanik miejsc postojowych – 
2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówŚ ze wzglCdu na to, 
ce teren objCty planem lecy w obszarze chronionym 
obowi>zuj> ustalenia dla żórznieMsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zgodnie 
z Rozporz>dzeniem Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego nr 15 z dnia 15.06.2005 r. w sprawie 
żórznieMsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 83, poz. 1556); 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowowydzielonych 

działek budowlanych – 1500 m2, 
b) minimalna szerokoWć frontu nowowydzielonej 

działki budowlanej – 40,0 m, z zastrzeceniem 
lit c), 

c) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 
infrastruktury technicznej o wielkoWci niezbCdnej 
dla ich prawidłowego funkcjonowania na 
warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej 

pomiCdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
a granicami terenu, 

b) zaleca siC wprowadzenie cywopłotów wzdłuc 
wewnCtrznych i publicznych dróg dojazdowych 

c) obowi>zuje zakaz realizacji przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, 
za wyj>tkiem lokalnych i ponadlokalnych 
systemów infrastrukturalnych, dla których 
procedura oceny oddziaływania na Wrodowisko 
wykazała brak niekorzystnego wpływu na 
Wrodowisko, w tym stacji bazowych telefonii 
komórkowej i innych systemów 
telekomunikacyjnych; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna z wewnCtrznych dróg 

dojazdowych 14KDW i 15KDW, 
b) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych 

i przeciwpocarowych z projektowanej sieci – 
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zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora 
sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
z projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład Energetyczny, 

d) odprowadzenie Wcieków poprzez projektowan> 
kanalizacjC do miejskiej lub zakładowej 
oczyszczalni Wcieków; 

e) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji 
(dojazdów, miejsc postojowych), po 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami szczególnymi – do gruntu, 

f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu, 

g) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
dotycz>cym gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiskaś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawki procentowe stanowi>ce podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30%. 
 
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 8U/ZP ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa usługowa w zieleni 
urz>dzonej, 

b) uzupełniaj>ceŚ usługi zwi>zane z ochron> 
zdrowia, opiekuMczo-rehabilitacyjne, (np. domy 
spokojnej staroWci), obiekty i boiska sportowe, 
obiekty małej architektury, zieleM urz>dzona, 
sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
drogi wewnCtrzne, zbiornik wodny, 

c) wyklucza siC lokalizacjCŚ 
- stacji demontacu pojazdów, sprzCtu 

gospodarstwa domowego, komputerów itp. 
i przetwarzania odpadów powstałych z tego 
demontacu, 

- obiektów, urz>dzeM i instalacji zwi>zanych 
z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów 
oraz ze składowaniem, zbieraniem 
i przeładunkiem odpadów (np. złomowiska); 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, 
b) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych 

od strony publicznej drogi zbiorczej i dojazdowej 
18KD-Z i 12KD-D, 

c) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników 
reklamowych, zakaz nie dotyczy urz>dzeM 
reklamowych w postaci szyldów oraz tablic 
informacyjnych zwi>zanych bezpoWrednio 
z działalnoWci> prowadzon> w obrCbie działki lub 
terenu inwestycji, 

d) zakaz ogrodzeM pełnych od strony wewnCtrznej 
drogi dojazdowej KDW 9, 

e) eksponowane od strony publicznej drogi 
zbiorczej i dojazdowej 18KD-Z i 12KD-D 
elewacje projektowanych budynków o wysokich 
walorach estetycznych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza 

siC wykorzystanie i przekształcenie elementów 
przyrodniczych wył>cznie w takim zakresie, 
w jakim jest to konieczne w zwi>zku z realizacj> 
zabudowy, 

b) dopuszczalny poziom hałasu okreWlony 
w przepisach odrCbnych jak dla terenów 
zabudowy usługowej, 

c) obowi>zek ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem, 

d) wprowadzanie kształtowanych pasów zieleni 
izolacyjnej od strony dróg publicznych 
i parkingówś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesneŚ w przypadku 
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, 
który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 
archeologicznego, osoby prowadz>ce roboty 
budowlane i ziemne s> zobowi>zane zabezpieczyć 
znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mog>ce je 
uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzenni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy usługowej – 

II kondygnacje nadziemne, lecz nie wiCcej nic 
12 m, 

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowej - 30º- 45º, dla dachów 
mansardowych do 75º, 

d) nakaz zachowania minimum 50% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych – 
1 miejsce / jeden pokój hotelowy i 1 miejsce 
postojowe / 30 m2 powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówŚ ze wzglCdu na to, 
ce teren objCty planem lecy w obszarze chronionym 
obowi>zuj> ustalenia dla żórznieMsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zgodnie 
z Rozporz>dzeniem Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego nr 15 z dnia 15.06.2005 r. w sprawie 
żórznieMsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 83, poz. 1556); 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – zgodnie z istniej>cym podziałem 
z zastrzeceniemŚ dopuszcza siC wydzielenie działek 
dla urz>dzeM infrastruktury technicznej i dróg 
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wewnCtrznych o wielkoWci niezbCdnej dla ich 
prawidłowego funkcjonowania na warunkach 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej 

pomiCdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
a granicami terenu, 

b) zaleca siC wprowadzenie cywopłotów wzdłuc 
lokalne drogi publicznej 18KD-Z, 

c) obowi>zuje zakaz realizacji przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, za 
wyj>tkiem lokalnych i ponadlokalnych systemów 
infrastrukturalnych, dla których procedura oceny 
oddziaływania na Wrodowisko wykazała brak 
niekorzystnego wpływu na Wrodowisko, w tym 
stacji bazowych telefonii komórkowej i innych 
systemów telekomunikacyjnych; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna z publicznej drogi 

dojazdowej 12KD-D, 
b) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych 

i przeciwpocarowych z projektowanej sieci 
wodoci>gowej – zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
z projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład Energetyczny, 

d) odprowadzenie Wcieków poprzez projektowan> 
kanalizacjC do miejskiej lub zakładowej 
oczyszczalni Wcieków, 

e) dopuszczenie wprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji 
(dojazdów, miejsc postojowych), po 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami szczególnymi – do gruntu, 

f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu, 

g) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
dotycz>cym gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiskaś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawki procentowe stanowi>ce podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30%. 
 
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 9U/US ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa usługowa oraz usługi 
sportu, 

b) uzupełniaj>ceŚ usługi zwi>zane z hotelarstwem, 
gastronomi>, obiekty i boiska sportowe, obiekty 

małej architektury, zieleM urz>dzona, sieci 
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
z zastrzeceniem pkt.2 lit. b, drogi wewnCtrzne, 
zbiornik wodny, 

c) wyklucza siC lokalizacjCŚ 
- stacji demontacu pojazdów, sprzCtu 

gospodarstwa domowego, komputerów itp. 
i przetwarzania odpadów powstałych z tego 
demontacu, 

- obiektów, urz>dzeM i instalacji zwi>zanych 
z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów 
oraz ze składowaniem, zbieraniem 
i przeładunkiem odpadów (np. złomowiska)ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, 
b) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych 

od strony publicznej drogi zbiorczej i dojazdowej 
18KD-Z i 12KD-D, 

c) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników 
reklamowych, zakaz nie dotyczy urz>dzeM 
reklamowych w postaci szyldów oraz tablic 
informacyjnych zwi>zanych bezpoWrednio 
z działalnoWci> prowadzon> w obrCbie działki lub 
terenu inwestycji, 

d) zakaz ogrodzeM pełnych od strony zbiorczej 
i dojazdowej drogi publicznej 18KD-Z  
i 12KD-D, 

e) eksponowane od strony publicznej drogi 
zbiorczej i dojazdowej 18KD-Z i 12KD-D 
elewacje projektowanych budynków o wysokich 
walorach estetycznych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza 

siC wykorzystanie i przekształcenie elementów 
przyrodniczych wył>cznie w takim zakresie, 
w jakim jest to konieczne w zwi>zku z realizacj> 
zabudowy, 

b) dopuszczalny poziom hałasu okreWlony 
w przepisach odrCbnych jak dla terenów 
zabudowy usługowej, 

c) obowi>zek ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem, 

d) wprowadzanie kształtowanych pasów zieleni 
izolacyjnej przy granicy od strony dróg 
publicznych i terenów mieszkaniowych 
z usługami turystycznymi; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesneŚ w przypadku 
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, 
który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 
archeologicznego, osoby prowadz>ce roboty 
budowlane i ziemne s> zobowi>zane zabezpieczyć 
znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mog>ce je 
uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzenni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 299 – 17147 – Poz. 3270 
 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) maksymalna wysokoWć zabudowy usługowej – 
II kondygnacje nadziemne, lecz nie wiCcej nic 
12 m, 

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowej - 30º- 45º, dla dachów 
mansardowych do 75º, 

d) nakaz zachowania minimum 50% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych – 
1 miejsce/jeden pokój hotelowy i 2 miejsca 
postojowe/30 m2 powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówŚ ze wzglCdu na to, 
ce teren objCty planem lecy w obszarze chronionym 
obowi>zuj> ustalenia dla żórznieMsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zgodnie 
z Rozporz>dzeniem Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego nr 15 z dnia 15.06.2005 r. w sprawie 
żórznieMsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 83, poz. 1556); 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – zgodnie z istniej>cym podziałem 
z zastrzeceniemŚ dopuszcza siC wydzielenie działek 
dla urz>dzeM infrastruktury technicznej i dróg 
wewnCtrznych o wielkoWci niezbCdnej dla ich 
prawidłowego funkcjonowania na warunkach 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej 

pomiCdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
a granicami terenu, 

b) zaleca siC wprowadzenie cywopłotów wzdłuc 
lokalne drogi publicznej 18KD-Z, 

c) obowi>zuje zakaz realizacji przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, za 
wyj>tkiem lokalnych i ponadlokalnych systemów 
infrastrukturalnych, dla których procedura oceny 
oddziaływania na Wrodowisko wykazała brak 
niekorzystnego wpływu na Wrodowisko, w tym 
stacji bazowych telefonii komórkowej i innych 
systemów telekomunikacyjnych; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna z publicznej drogi 

dojazdowej 12KD-D, 
b) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych 

i przeciwpocarowych z projektowanej sieci 
wodoci>gowej – zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
z projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład Energetyczny, 

d) odprowadzenie Wcieków poprzez projektowan> 
kanalizacjC do miejskiej lub zakładowej 
oczyszczalni Wcieków, 

e) dopuszczenie wprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji 
(dojazdów, miejsc postojowych) ,po 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami szczególnymi – do gruntu, 

f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu, 

g) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
dotycz>cym gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiskaś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawki procentowe stanowi>ce podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30%. 
 
§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 18KD-Z ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – komunikacja – publiczna droga 
zbiorcza (pas szerokoWci około 5 m na 
poszerzenie drogi powiatowej), 

b) dopuszczalne – urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, w tym nie zwi>zane z obsług> drogi, 
zieleM przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych nie zwi>zanych z obsługa drogi; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzenni publicznych – zakaz lokalizacji 
wolnostoj>cych noWników reklamowych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z przepisami odrCbnymi i z rysunkiem planu, 
b) minimalna szerokoWć jezdni – jezdnia istniej>ca, 
c) chodniki i Wciecki rowerowe; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – nie dopuszcza siC 
sytuowania nowych zjazdów bezpoWrednio do drogi 
powiatowej; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
budowa nowych systemów infrastruktury 
technicznej (wył>cznie jako podziemnych) 
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na warunkach wydanych przez gestora sieci 
i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawki procentowe stanowi>ce podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 
 
§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 12KD-D i 13KD-D ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – komunikacja – publiczna droga 
dojazdowa, 

b) dopuszczalne – urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, w tym nie zwi>zane z obsług> drogi, 
zieleM przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych nie zwi>zanych z obsług> drogi; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzenni publicznych – zakaz lokalizacji 
wolnostoj>cych noWników reklamowych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z przepisami odrCbnymi i rysunkiem planu 12 m, 
b) minimalna szerokoWć jezdni – 6 m, 
c) chodniki; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna terenów przyległych na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) parametry skrzycowaM z drog> powiatow> na 

warunkach zarz>dcy drogi wycszej kategorii, 
b) budowa nowych systemów infrastruktury 

technicznej (wył>cznie jako podziemnych) na 
warunkach wydanych przez gestora sieci 
i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawki procentowe stanowi>ce podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 14KDW i 15KDW ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – komunikacja – wewnCtrzna droga 
dojazdowa, 

b) dopuszczalne – urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, w tym nie zwi>zane z obsług> drogi, 
zieleM przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych nie zwi>zanych z obsług> drogi; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzenni publicznych – zakaz lokalizacji 
wolnostoj>cych noWników reklamowych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodnie 

z rysunkiem planu 10 m, 
b) w przypadku nieprzelotowego zakoMczenia drogi 

ustala siC obowi>zek wyznaczenia 
normatywnego placu do zawracania 
samochodówś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna terenów przyległych na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
budowa nowych systemów infrastruktury 
technicznej (wył>cznie jako podziemnych) na 
warunkach wydanych przez gestora sieci 
i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawki procentowe stanowi>ce podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 
 
§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 16KX i 17KX ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – komunikacja – ci>g pieszy, 
b) dopuszczalne – urz>dzenia infrastruktury 

technicznej, w tym nie zwi>zane z obsług> drogi; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych nie zwi>zanych z obsług> ci>gu 
pieszego; 
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3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzenni publicznych – zakaz lokalizacji 
wolnostoj>cych noWników reklamowych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu -szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych – zgodnie z rysunkiem planu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna terenów przyległych na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC ci>gu pieszego; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
budowa nowych systemów infrastruktury 
technicznej (wył>cznie jako podziemnych) na 
warunkach wydanych przez gestora sieci 
i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawki procentowe stanowi>ce podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 
 
§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 10KS i 11KS ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – komunikacja – parking publiczny, 
b) dopuszczalne – zieleM urz>dzona, urz>dzenia 

infrastruktury technicznej, w tym nie zwi>zane 
z obsług> parkingu; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych nie zwi>zanych z obsług> 
parkingu, 

b) nakaz wprowadzenia elementów 
zagospodarowania terenu w formie zieleni 
urz>dzonejś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzenni publicznych – zakaz lokalizacji 
wolnostoj>cych noWników reklamowych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 5%, 
b) nakaz zachowania minimum 10% powierzchni 

biologicznie czynnej; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna z dróg przyległych na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogi z wył>czeniem 
drogi powiatowej; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
budowa nowych systemów infrastruktury 
technicznej (wył>cznie jako podziemnych) na 
warunkach wydanych przez gestora sieci 
i w uzgodnieniu z właWcicielem lub zarz>dc> 
parkingu; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawki procentowe stanowi>ce podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 14. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłocenia 
do publicznego wgl>du – stanowi zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 15. 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. 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Gminy Górzno. 
 
§ 17.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

2. Uchwała o której mowa w ust. 1 podlega 
publikacji na stronie internetowej UrzCdu Gminy 
żórzno. 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Witold VwidziMski 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr X/62/2011 

Rady Gminy żórzno 
z dnia 25 listopada 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr X/62/2011 

Rady Gminy żórzno 
z dnia 25 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu miejscowego 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoconego w miejscowoWci 
Zaborowo w gminie żórzno wraz z prognoz> 
oddziaływania na Wrodowisko został wyłocony 
do publicznego wgl>du w dniach od 12.08.2011 r. 
do 5.09.2011 r. Dyskusja publiczna nad przyjCtymi 
w projekcie planu rozwi>zaniami została zorganizowana 
w dniu 5.09.2011 r., a termin na wnoszenie uwag do 
projektu planu i prognozy oddziaływania na Wrodowisko 
upłyn>ł 26.09.2011 r. W ustawowym terminie 14 dni 
od dnia zakoMczenia okresu wyłocenia projektu planu 
i prognozy oddziaływania na Wrodowisko nie wniesiono 
cadnych uwag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr X/62/2011 

Rady Gminy żórzno 
z dnia 25 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach i finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. 
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880, 
Nr 201, poz. 1237; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, 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,Nr 153, poz. 901) okreWla siC 
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 zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców nalec>, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) do zadaM 
własnych gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj>Ś 
1) budowC kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci>gowej, 
2) budowC publicznych dróg gminnych – dojazdowych 

i parkingów publicznych wraz z oWwietleniem, 
3) budowC sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia w energiC 

elektryczn>. 
 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 
w § 1Ś 
1) realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in.Ś ustaw> 
o gospodarce nieruchomoWciami, ustaw> Prawo 
Budowlane, ustaw> o zamówieniach publicznych, 
ustaw> o samorz>dzie gminnym, ustaw> 
o gospodarce komunalnej i ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiskaś 

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej (w tym stacje 
transformatorowe) lub ciepła realizowane bCd> 
w sposób okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625, ze zmianami); 

3) inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych 
realizowane bCd> na podstawie Ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami); 

4) inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej 
i kanalizacji realizowane bCd> na podstawie ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodC i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków (tj. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami); 

5) realizacja pozostałych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej bCd> przedmiotem umowy 
zainteresowanych stron zgodnie z przepisami prawa. 

 
§ 3.1. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie 
miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), oraz ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du 
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terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zmianami), 
przy czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania w okresie 
wieloletnim) ustalane s> przez RadC żminy 
w żórznie i corocznie w uchwale budcetowej oraz 
uchwale w sprawie wieloletniego planu 
inwestycyjnego; 

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s> 
w całoWci lub w czCWciŚ Budcet żminy, aródła 
zewnCtrzne (np.Ś fundusze strukturalne Unii 
źuropejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła 

z Żunduszu Ochrony Vrodowiska i żospodarki 
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne; 

3) mog> zostać pobrane zgodnie z ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami oraz ustaw> o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennymŚ opłaty 
adiacenckie, opłaty planistyczne. 
2. Termin i koszty budowy sieci wodoci>gowej, 

kanalizacji sanitarnej, sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia 
w energiC elektryczn> oraz dróg publicznych zostan> 
okreWlone przez żminC w budcecie oraz wieloletnim 
planie inwestycyjnym. 
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UCHWAŁA Nr XIII/110/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w bNINIź 
 z dnia 29 listopada 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WródmieWcia bnina 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym1), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym2) oraz uchwały 
Nr XLV/391/2010 Rady Miejskiej w bninie z dnia 
28 czerwca 2010 r. sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego WródmieWcia bnina, 
po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
bnin przyjCtym Uchwał> Nr XLVI/401/2010 Rady 
Miejskiej w bninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz 
Uchwał> Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w bninie 
z dnia 30 marca 2011 r., uchwala siC co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Uchwala siC zmianC miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego WródmieWcia bnina 
zatwierdzonego uchwał> XLII/405/2006 Rady Miejskiej 
w bninie z dnia 26 paadziernika 2006r., dla terenu 
połoconego przy ul. Vredniej. 

2. Granice obszaru objCtego uchwał> oznaczono na 
rysunku planu w skali 1:500. 

3. Integralnymi czCWciami uchwały s> nastCpuj>ce 
zał>cznikiŚ 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 zwany dalej 

rysunkiem - stanowi>cy zał>cznik nr 1, 
2) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 

uwag do projektu planu – stanowi>ce zał>cznik nr 2, 
3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania – stanowi>ce 
zał>cznik nr 3. 
4. Uchwała niniejsza jest zgodna z: 

1) uchwał> nr XLV/391/2010 Rady Miejskiej w bninie 
z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przyst>pienia 
do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego WródmieWcia 
bnina, 

2) ze studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy bnin 
przyjCtym uchwał> nr XLVI/401/2010 Rady 
Miejskiej w bninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz 
uchwał> nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w bninie 
z dnia 30 marca 2011 r. 
 
§ 2. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> 

obszary górnicze podlegaj>ce ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych oraz obszary zagrocone 
osuwaniem siC mas ziemnych. 

 
§ 3. Ustala siC zakaz podziałów wtórnych działek 

istniej>cych. Dopuszcza siC scalanie działek zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 4. Na obszarze objCtym planem nie wyznacza siC 

przestrzeni publicznych. 
 
§ 5.1. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 
1) usługach - nalecy przez to rozumieć takie usługi, 

które słuc> zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
ludnoWci, tj.: handel, gastronomiC, kulturC, edukacjC, 
opiekC zdrowotn> i nie wytwarzaj> dóbr 
materialnych, 

2) handlu: nalecy przez to rozumieć usługi handlu 
z wył>czeniem sprzedacy paliw i pojazdów 
mechanicznych, 

3) rozbudowie budynku - nalecy przez to rozumieć 
powiCkszenie powierzchni zabudowy istniej>cego 
budynku, w tym równiec realizacjC przedsionków, 
wykuszy itp., 

4) dobudowie - nalecy przez to rozumieć powiCkszenie 
powierzchni ucytkowej istniej>cego budynku 
poprzez wzniesienie w jego bezpoWrednim 
s>siedztwie i poł>czenie z nim komunikacyjnie 
nowej budowli, 


