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UCHWAŁA NR XXXIII/242/2010 

 RADY GMINY KOLSKO  

 

 z dnia 27 maja 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jesiona 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
tekst jednolity z póčn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z póčn. zm.2), w oparciu o uchwałć Nr XIII/93/2008 
Rady Gminy Kolsko z dnia 29 lutego 2008r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jesio-
na, po stwierdzeniu zgodnoċci z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kolsko, uchwalonym uchwa-
łą Nr VII/55/2003 Rady Gminy w Kolsku z dnia 4 lipca 
2003r. uchwala sić, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jesio-
na. 

2. Granice terenu objćtego planem okreċlone 
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi czćċciami niniejszej uchwały są: 

1)  załącznik graficzny Nr 1 – rysunek planu w skali 
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego; 

2)  załącznik Nr 2 – rozstrzygnićcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do wyłoďonego do 
publicznego wglądu projektu planu; 

3)  załącznik Nr 3 – rozstrzygnićcie dotyczące spo-
sobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
ďą do zadaĉ własnych gminy oraz zasad ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleĉ planu jest przezna-
czenie terenu pod zabudowć letniskową, jednoro-
dzinną, wolnostojącą, sezonowa lub całoroczną, 
zieleĉ, infrastrukturć techniczną i komunikacjć. 

2. Na obszarze objćtym niniejszą uchwałą wyod-
rćbnia sić tereny wydzielone na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, które przeznacza sić pod: 

1)  teren zabudowy rekreacji indywidualnej, ozna-
czony w planie symbolami MT; 

2)  teren zieleni łćgowej, oznaczony w planie sym-
bolem ZŁ; 

3)  infrastrukturć techniczną, oznaczoną w planie 
symbolem E – elektroenergetyka; 

4)  komunikacjć, tj.: 

a)  drogi dojazdowe, oznaczone w planie sym-
bolami KDD: 

b)  drogi wewnćtrzne, oznaczone w planie sym-
bolami KDW: 

c)  ciągi piesze, oznaczone w planie symbolami 
KX. 

§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym 
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treċci niniejszej 
uchwały, obejmującej: 

1)  rozdział 1, zawierający przepisy ogólne; 

2)  rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące 
w całym obszarze objćtym planem, okreċlające: 

a)  zasady przeznaczenia terenów oraz linie roz-
graniczające tereny o róďnym przeznaczeniu 
lub róďnych zasadach zagospodarowania; 

b)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

c)  zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

d)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
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e)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

f)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci; 

g)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji; 

h)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej; 

i)  sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów; 

j)  stawkć procentową, słuďącą naliczeniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

3)  rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wy-
dzielonych stref, okreċlające szczególne warun-
ki zagospodarowania terenów oraz ogranicze-
nia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

4)  rozdział 4, zawierający warunki zagospodaro-
wania dla poszczególnych terenów, okreċlają-
ce: 

a)  przeznaczenie terenów; 

b)  parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5)  rozdział 5, zawierający przepisy koĉcowe. 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastć-
pujące oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1)  granica obszaru objćtego planem; 

2)  linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4)  symbole literowe przeznaczenia terenów. 

3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy 
rysunku planu, jak np. treċć podkładu mapowego, 
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami 
planu. 

§ 4. Ilekroć jest mowa o: 

1)  uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Gminy Kolsko; 

2)  planie – naleďy przez to rozumieć wszystkie 
ustalenia dotyczące obszaru objćtego niniejszą 
uchwałą; 

3)  przepisach odrćbnych – naleďy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi; 

4)  rysunku planu – naleďy przez to rozumieć rysu-
nek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej 
uchwały; 

5)  terenie – naleďy przez to rozumieć obszar o toď-
samym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczony symbolem literowym; 

6)  przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
graniczającymi, obejmujący min. 51% po-
wierzchni nieruchomoċci lub/i min. 51% po-
wierzchni całkowitej wszystkich budynków ist-
niejących i planowanych, połoďonych w jej 
granicach; 

7)  przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niď pod-
stawowy, który uzupełnia i wzbogaca uďytko-
wanie podstawowe; 

8)  wysokoċci zabudowy – naleďy przez to rozu-
mieć definicjć zgodnie z warunkami technicz-
nymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budyn-
ku lokalnych dominant o indywidualnych wy-
sokoċciach, z zastrzeďeniem, iď rzut dominanty 
nie moďe przekroczyć 10% powierzchni zabu-
dowy tego budynku; 

9)  powierzchni zabudowy – naleďy przez to rozu-
mieć sumć powierzchni zabudowy, tj. najwićk-
szą obszarowo powierzchnić poziomego rzutu 
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po ze-
wnćtrznym obrysie przegród zewnćtrznych 
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z bu-
dynkami gospodarczymi i pomocniczymi, wy-
stćpującymi w obrćbie danej nieruchomoċci; 

10) elewacji frontowej – naleďy przez to rozumieć 
zewnćtrzną powierzchnić ċciany budynku  
z wszystkimi znajdującymi sić na niej elemen-
tami, zwróconą w stronć drogi, z której odbywa 
sić wjazd na nieruchomoċć; 

11) zagospodarowaniu tymczasowym – naleďy 
przez to rozumieć dotychczasowy sposób ko-
rzystania z terenu, do momentu wprowadzenia 
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu; 

12) stawce procentowej – naleďy przez to rozumieć 
wzrost wartoċci nieruchomoċci spowodowany 
ustaleniami planu, upowaďniający do pobrania 
od właċciciela jednorazowej opłaty w przypad-
ku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy przez 
to rozumieć granicć poza którą nie moďe być 
wysunićto lico obiektu kubaturowego, z do-
puszczeniem jej nieznacznego naruszenie dla 
zadaszeĉ wejċciowych, dachu, wykuszy, balko-
nów i elementów wystroju architektonicznego; 

14) strefie technicznej – naleďy przez to rozumieć 
strefć od sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej, obejmującą pasy terenu wzdłuď sieci, 
pozwalającą na stały lub okresowy dostćp ope-
ratora kontrolującego stan sieci, a w przypadku 
awarii – na jej usunićcie, ustalaną na podstawie 
rodzaju sieci, ċrednicy i głćbokoċci jej posado-
wienia. 
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Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym 
planem 

§ 5. 1. Ustala sić zasady przeznaczenia terenów. 

2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi 
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele 
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie 
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustale-
niami okreċlonymi w zapisach niniejszej uchwały, 
w tym w warunkach zagospodarowania dla po-
szczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4. 

3. W ramach terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego 
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 
mogą wystćpować miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej oraz zieleĉ urządzona, o ile przepisy 
szczegółowe nie stanowią inaczej. 

§ 6. 1. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego odnoszące sić do wszelkich 
działaĉ budowlanych. 

2. Nakazuje sić: 

1)  dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabu-
dowy, zieleni i ogrodzeĉ, w szczególnoċci od 
strony dróg; 

2)  dostosowanie nowo wprowadzanej zabudowy 
do otaczającego krajobrazu; 

3)  zachowanie odpowiednich gabarytów budyn-
ków w zakresie ich wysokoċci, formy dachu 
i układu kalenicy; 

4)  stosowanie tradycyjnych materiałów wykoĉ-
czeniowych, w szczególnoċci: dachówki, cegły, 
kamienia, drewna lub ich imitacji; 

5)  realizacjć w granicach kaďdej nieruchomoċci 
terenów biologicznie czynnych, do których na-
leďą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni 
ċredniej – krzewy, zieleni wysokiej – drzewa. 

3. Dopuszcza sić przeznaczenie pasa terenu, 
pomićdzy linią rozgraniczającą teren a linią zabu-
dowy pod realizacjć: 

1)  utwardzonego wjazdu na teren działki; 

2)  dojċcia do budynku; 

3)  zadaszonego i osłonićtego miejsca pod pojem-
niki na ċmieci; 

4)  miejsc do parkowania; 

5)  sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej; 

6)  zieleni urządzonej i elementów małej architek-
tury. 

4. Zakazuje sić: 

1)  stosowania materiałów wykoĉczeniowych ty-
pu: blacha trapezowa i falista oraz siding; 

2)  realizacji ogrodzeĉ z prefabrykatów betono-
wych. 

§ 7. 1. Ustala sić zasady ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

2. Zakazuje sić lokalizowania inwestycji naleďą-
cych do przedsićwzićć mogących zawsze i poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ċrodowisko, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, z wyjątkiem obiektów 
i urządzeĉ związanych z komunikacją oraz infrastruk-
turą techniczną. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem - dopusz-
czalny poziom hałasu okreċlony w przepisach od-
rćbnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem „MT” wskazuje sić jako przyporządko-
wany rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”. 

4. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem nakazuje sić stosowanie paliw ekolo-
gicznych o niskiej zawartoċci związków siarki. 

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i ċro-
dowiska: 

1)  nakazuje sić: 

a)  zdjćcie wierzchniej warstwy ziemi organicz-
nej, odpowiednie zdeponowanie oraz po-
nowne wykorzystanie przy robotach ziem-
nych związanych z realizacją inwestycji; 

b)  gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych zgodnie z regulacjami obowiązującymi 
w gminie; 

2)  dopuszcza sić wykorzystanie dla potrzeb niwe-
lacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt 
rodzimy, usuwany lub przemieszczany,  
w związku z realizacją przedsićwzićcia lub reali-
zacją elementów zagospodarowania terenu,  
z zastrzeďeniem przepisów o ograniczeniu 
zmian naturalnego ukształtowania. 

6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszcze-
niem nakazuje sić: 

1)  uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, 
w szczególnoċci dróg; 

2)  realizacjć systemu sieci kanalizacyjnej. 

7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartoċci 
krajobrazowych nakazuje sić: 

1)  utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, z do-
puszczeniem wycinki w sytuacji koniecznoċci 
wprowadzenia niezbćdnych rozwiązaĉ z zakre-
su inwestycji, w tym dotyczących infrastruktury 
technicznej i komunikacji oraz porządkowania 
struktury osadniczej, wyrównując w kaďdym 
przypadku straty poniesione w strukturze ziele-
ni; 

2)  ochronć lokalnych wartoċci krajobrazu poprzez 
zachowanie, w miarć moďliwoċci naturalnego 
ukształtowania terenu; 

3)  kształtowanie nowej zieleni w sposób niekoli-
dujący z zabudową, wprowadzanie nowych na-
sadzeĉ przy uwzglćdnieniu ich docelowej wy-
sokoċci i rozłoďystoċci. 
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§ 8. 1. Ustala sić zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej. 

2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziem-
ne na obszarze objćtym planem, w przypadku ujaw-
nienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada ce-
chy zabytku, zobowiązuje sić do: 

1)  wstrzymania wszelkich prac mogących uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2)  zabezpieczenia przy uďyciu dostćpnych ċrod-
ków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia; 

3)  niezwłocznego zawiadomienia o powyďszym 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
Wójta Gminy Kolsko, który jest obowiązany 
niezwłocznie, nie dłuďej niď w terminie 3 dni 
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi za-
bytków przyjćte zawiadomienie. 

§ 9. 1. Ustala sić wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

2. Na obszarze objćtym planem przestrzenie pu-
bliczne stanowią drogi, ciągi piesze oraz zieleĉ łć-
gowa wzdłuď rzeki Obrzycy. 

3. Tereny komunikacji pieszej nakazuje sić zago-
spodarować w sposób umoďliwiający poruszanie sić 
po nich osobom niepełnosprawnym. 

4. Na terenie przestrzeni publicznych: 

1)  dopuszcza sić: 

a)  realizacjć małej architektury, zieleni i akcen-
tów plastycznych; 

b)  stosowanie elementów uďytkowych, w szcze-
gólnoċci ławek, lamp oċwietleniowych, koszy 
na ċmieci; 

c)  realizacjć ċcieďek rowerowych; 

2)  zakazuje sić: 

a)  urządzeĉ rekreacyjno – sportowych, o ile 
wymagają tego wzglćdy bezpieczeĉstwa; 

b)  lokalizacji urządzeĉ reklamowych. 

§ 10. 1. Ustala sić szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomoċci. 

2. W obszarze objćtym planem nie wystćpują te-
reny podlegające scaleniu. 

3. Proponuje sić przeprowadzenie podziałów 
nieruchomoċci zgodnie z postulowanymi liniami 
rozgraniczającymi tereny o tym samym przeznacze-
niu, wyznaczonymi na rysunku planu. 

4. W przypadku innego podziału niď okreċlony 
w ust. 3, wydzielanie działek moďe odbywać sić 
z zachowaniem nastćpujących zasad: 

1)  powierzchnia działek przeznaczonych pod za-
budowć rekreacyjną i mieszkaniową nie moďe 
być mniejsza niď 1800m2, z wyjątkiem terenów 
przyległych do wschodniej granicy opracowa-
nia i do terenu zieleni łćgowej, gdzie dopuszcza 
sić działki o powierzchni od 900m2; 

2)  kształt działek powinien być dostosowany do 
ich przeznaczenia, w tym powinien zapewniać 
warunki do parkowania i garaďowania pojaz-
dów osób zamieszkałych i uďytkowników; 

3)  działki powinny mieć dostćp do drogi publicz-
nej, w tym takďe poprzez drogi wewnćtrzne; 

4)  działki powinny posiadać dostćp do urządzeĉ 
infrastruktury technicznej. 

5. Przy dokonywaniu podziałów i łączeniu działek 
naleďy uwzglćdnić istniejące i projektowane uzbro-
jenie oraz zachowanie pasów eksploatacyjnych we-
dług zasad okreċlonych przez dysponentów sieci. 

§ 11. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji. 

2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, ob-
sługujący teren stanowią drogi dojazdowe, ozna-
czone na rysunku planu symbolami KDD oraz drogi 
wewnćtrzne, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami KDW. 

3. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy 
elementów układu komunikacji naleďy uwzglćdnić 
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu, 
z dopuszczeniem ich przełoďenia na koszt admini-
stratora drogi i na warunkach uzgodnionych z ge-
storem danej sieci. 

§ 12. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej. 

2. Sieci infrastruktury technicznej naleďy prowa-
dzić w obrćbie linii rozgraniczających dróg. 

3. Dopuszcza sić lokalizacjć sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej na terenach innych niď wy-
mienione w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone pod-
stawowe funkcje tych terenów. 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1)  ustala sić pełne zaopatrzenie w wodć z wiej-
skiej sieci wodociągowej; 

2)  dopuszcza sić budowć studni, do czasu realiza-
cji sieci wodociągowej. 

5. W zakresie odprowadzenia ċcieków bytowych 
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych, 
zwanych dalej ċciekami: 

1)  ustala sić odprowadzenie ċcieków, o ile speł-
niają parametry zgodne z przepisami odrćbny-
mi, do sieci kanalizacyjnej; 

2)  dopuszcza sić: 

a)  budowć szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych na nieczystoċci, do czasu realizacji sys-
temu kanalizacji; 

b)  odprowadzanie wód opadowych z terenów 
mieszkaniowych na teren własnej nierucho-
moċci, z moďliwoċcią ich wykorzystania do 
celów gospodarczych. 

6. W zakresie elektroenergetyki: 
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1)  ustala sić pokrycie zapotrzebowania z sieci 
elektroenergetycznej; 

2)  dopuszcza sić: 

a)  realizacjć stacji transformatorowych na tere-
nie inwestora; 

b)  zasilanie nowych odbiorców energii elek-
trycznej z projektowanych stacji transforma-
torowych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić 
dostawć ciepła dla celów grzewczych i bytowych 
poprzez wykorzystanie nieuciąďliwych čródeł ciepła, 
w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego 
lub innych ekologicznych čródeł. 

8  W zakresie telekomunikacji: 

1)  ustala sić zapewnienie dostćpu do istniejącej 
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej; 

2)  nakazuje sić skablowanie sieci; 

3)  zakazuje sić lokalizacji stacji bazowych i urzą-
dzeĉ nadawczych. 

§ 13. 1. Ustala sić sposób i termin tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i uďytkowania 
terenów. 

2. Zakazuje sić lokalizacji obiektów tymczaso-
wych, poza obiektami i urządzeniami infrastruktury 
technicznej oraz obiektami stanowiącymi zaplecze 
budowlane dla realizowanej inwestycji. 

3. Nakazuje sić likwidacjć tymczasowego zago-
spodarowania w przypadku moďliwoċci realizacji 
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu. 

§ 14. Ustala sić stawkć procentową, słuďącą nali-
czeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wynikającą ze wzrostu wartoċci nieruchomoċci, 
w wysokoċci 5%. 

Rozdział 3 

Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające 
szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

§ 15. Ustala sić strefy techniczne, niewyznaczone 
graficznie na rysunku planu, dla istniejących 
i projektowanych sieci, o szerokoċci uzaleďnionej od 
ich ċrednicy i typu, ustalone indywidualnie przez 
właċciwego dysponenta sieci, w granicach których 
zakazuje sić lokalizacji zabudowy i trwałych nasa-
dzeĉ. 

Rozdział 4 

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów 

§ 16. 1. Wyznacza sić tereny zabudowy rekreacji 
indywidualnej oznaczone na rysunku planu symbo-
lami MT. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenu: 

1)  podstawowe: pod zabudowć letniskową, jedno-
rodzinną, wolnostojącą, sezonową lub cało-

roczna, wraz z przynaleďnym zagospodarowa-
niem terenu; 

2)  dopuszczalne : 

a)  pod zabudowć mieszkaniową; 

b)  pod funkcje związane z róďnymi formami 
działalnoċci gospodarczej nieuciąďliwej, któ-
rych powierzchnia całkowita nie przekracza 
30% powierzchni całkowitej budynku miesz-
kalnego z przynaleďnym zagospodarowa-
niem terenu pod warunkiem gdy wielkoċć 
działki budowlanej bćdzie gwarantować wła-
ċciwą obsługć funkcji dopuszczonych, w za-
kresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingo-
wych, składowania odpadów; 

c)  pod urządzenia terenowe związane z rekre-
acją. 

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wska-
čniki: 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% 
powierzchni działki; 

2)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 
50% powierzchni działki; 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległoċci 
12,0m od strony lasów oraz 5,0m od strony po-
zostałych terenów; 

4)  program parkingowy i garaďowy - nie mniej niď 
1 miejsce postojowe lub garaď w granicach nie-
ruchomoċci, a w przypadku prowadzenia dzia-
łalnoċci gospodarczej – nie mniej niď 1 miejsce 
postojowe na kaďde 30m2 rozpoczćtej po-
wierzchni uďytkowej lokalu. 

4. Parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy: 

1)  ustala sić: 

a)  szerokoċć elewacji frontowej – do 20,0 m.; 

b)  wysokoċć budynków: 

 letniskowych i mieszkalnych - do 2 kondy-
gnacji, w tym poddasze uďytkowe, ale nie 
wićcej niď 10,0m.; 

 gospodarczych i pomocniczych, w tym ga-
raďy – 1 kondygnacja, ale nie wyďsza niď 
4,0m.; 

2)  dopuszcza sić lokalizacjć obiektów wolnostoją-
cych, gospodarczych lub garaďu, których po-
wierzchnia zabudowy nie przekracza 40m2; 

3)  zakazuje sić budowy na działce garaďy wolno-
stojących i zintegrowanych powyďej dwóch 
stanowisk; 

4)  w zakresie geometrii dachu ustala sić: 

a)  dachy dwu- i wielospadowe, o kącie nachy-
lenia połaci od 22° do 45°; 

b)  moďliwoċć umieszczania okien połaciowych 
i lukarn; 
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c)  dla budynków gospodarczych i pomocni-
czych – dachy indywidualne. 

§ 17. 1. Wyznacza sić teren zieleni łćgowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZŁ. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenu: 

1)  podstawowe – zieleĉ łćgowa wzdłuď rzeki 
Obrzycy; 

2)  dopuszczalne: rolnicze, rekreacyjne, ċcieďki pie-
sze i rowerowe. 

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wska-
čniki: 

1)  pozostawienie terenu w 90% jako powierzchnia 
biologicznie czynna, w miarć moďliwoċci w sta-
nie naturalnym; 

2)  zakazuje sić: 

a)  grodzenia terenu; 

b)  lokalizacji obiektów kubaturowych innych niď 
dopuszczone; 

c)  prowadzenia prac zimnych przekształcają-
cych rzečbć terenu; 

d)  lokalizacji obiektów tymczasowych typu 
przyczepy, barakowozy; 

e)  realizacji utwardzonych dróg publicznych; 

f)  odwadniania terenu; 

3)  dopuszcza sić: 

a)  lokalizacjć elementów małej architektury; 

b)  lokalizacjć pomostów; 

c)  budowć małych hangarów dla sprzćtu wod-
nego o powierzchni zabudowy do 40m2; 

d)  realizacjć dróg i ċcieďek nieutwardzonych, 
z materiałów naturalnych. 

§ 18. 1. Wyznacza sić teren infrastruktury tech-
nicznej – elektroenergetyka, oznaczony na rysunku 
planu symbolem E. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: 

1)  podstawowe – stacja transformatorowa wraz 
z przynaleďnym zagospodarowaniem terenu; 

2)  dopuszczalne – wszelkie urządzenia infrastruk-
tury technicznej, zieleĉ izolacyjna. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1)  ustala sić: 

a)  aby uciąďliwoċci bądč szkodliwoċci dla ċro-
dowiska wywołane przez obiekt i urządzenia 
nie wykraczały poza granice terenu, na któ-
rym są zlokalizowane i tym samym nie po-
wodowały koniecznoċci ustanowienia obsza-
ru ograniczonego uďytkowania; 

b)  zagwarantowanie dojazdu dla obsługi tech-
nicznej terenu i zagospodarowania; 

2)  dopuszcza sić grodzenie terenu. 

§ 19. 1. Wyznacza sić tereny dróg dojazdowych 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDD. 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1)  nakazuje sić: 

a)  budowć nowych elementów układu komuni-
kacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia 
technicznego; 

b)  budowć elementów komunikacji pieszej; 

2)  dopuszcza sić realizacjć: 

a)  komunikacji rowerowej wraz z niezbćdnymi 
urządzeniami, 

b)  zieleni; 

c)  urządzeĉ związanych z obsługą komunikacji, 
a takďe elementów małej architektury, tablic 
reklamowych i znaków informacyjnych. 

3. Parametry i wskačniki zagospodarowania te-
renu – nakazuje sić docelowo realizacjć pasa dro-
gowego o minimalnej szerokoċci 8,0m w liniach 
rozgraniczających. 

§ 20. 1. Wyznacza sić tereny dróg wewnćtrznych 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDW. 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1)  ustala sić budowć nowych elementów układu 
komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbroje-
nia technicznego; 

2)  dopuszcza sić: 

a)  realizacjć elementów związanych z obsługą 
komunikacji - zatok, chodników, małej archi-
tektury; 

b)  realizacjć dróg w formie ciągów pieszo – 
jezdnych; 

c)  stosowanie indywidualnych rozwiązaĉ w za-
kresie nawierzchni, oċwietlenia, zieleni, ele-
mentów małej architektury. 

3. Parametry i wskačniki zagospodarowania te-
renu – nakazuje sić realizacjć pasów drogowych 
o minimalnej szerokoċci w liniach rozgraniczających 
6,0m. 

§ 21. 1. Wyznacza sić tereny komunikacji pieszej 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oznaczone na 
rysunku planu symbolami KX. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: 

1)  podstawowe: ciągi piesze; 

2)  dopuszczalne: 

a)  obiekty małej architektury; 

b)  szpalery drzew, zakrzewienia, zieleĉ ozdob-
na; 

c)  ċcieďki rowerowe; 
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d)  infrastruktura techniczna związana z obsługą 
zagospodarowania terenu wraz z zagwaran-
towaniem dojazdu. 

3. Parametry i wskačniki zagospodarowania te-
renu: 

1)  nakazuje sić realizacjć ciągu o minimalnej sze-
rokoċci w liniach rozgraniczonych 4,0m.; 

2)  dopuszcza sić stosowanie indywidualnych roz-
wiązaĉ w zakresie nawierzchni, oċwietlenia, zie-
leni, elementów małej architektury, zadaszeĉ 
i przykryć. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Kolsko. 

§ 23. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-

wym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji 
na stronie internetowej Gminy Kolsko. 

 Przewodnicząca Rady 
Barbara Kaminiarz 

_____________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111  
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  
z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXIII/242/2010 

Rady Gminy Kolsko 

z dnia 27 maja 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXIII/242/2010 

Rady Gminy Kolsko 

z dnia 27 maja 2010r. 
Rozstrzygnięcie  

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. 
zm.) Rada Gminy Kolsko rozstrzyga co nastćpuje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Jesiona wyłoďonego do 
publicznego wglądu wraz z prognozą skutków 
wpływu ustaleĉ planu na ċrodowisko w siedzibie 
Urzćdu Gminy w Kolsku przy ul. Piastowskiej 12 
w dniach od 19.03.2010r. do 12.04.2010r., nie wnie-
siono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących 
integralną czćċć dokumentacji formalno – prawnej 
prac planistycznych. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXIII/242/2010 

Rady Gminy Kolsko 

z dnia 27 maja 2010r. 
Rozstrzygnięcie  

dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasad ich 

finansowania zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego wsi Jesiona 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póčn. 
zm.), art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 167, ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  
z póčn. zm.) Rada Gminy Kolsko rozstrzyga, co na-
stćpuje: 

1)  z ustaleĉ zawartych w uchwale w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Jesiona obejmującego tereny w gra-
nicach okreċlonych w załączniku graficznym  
Nr 1 wynika, ďe realizacja zapisanych w nim za-
daĉ z zakresu infrastruktury technicznej, pocią-
ga za sobą wydatki z budďetu gminy, w zakresie 
realizacji zadaĉ własnych; 

2)  inwestycje i nakłady wynikające z realizacji za-
pisów przedmiotowej uchwały, w zakresie bu-
dowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, 
które są niezbćdne dla prawidłowego i upo-
rządkowanego zagospodarowania terenu objć-
tego planem, bćdą finansowane ze ċrodków: 

a)  budďetowych gminy, wg harmonogramu 
planowanych do realizacji inwestycji oraz za-
daĉ wprowadzanych w kolejnych latach do 
budďetu przez Radć Gminy Kolsko; 

b)  pozabudďetowych, w tym z funduszy Unii Eu-
ropejskiej; 

c)  wynikających z porozumieĉ, w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego; 

d)  własnych inwestorów, na terenie posiada-
nych przez nich nieruchomoċci; 

e)  własnych operatorów sieci. 
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UCHWAŁA NR XXXVI/166/2010 

 RADY GMINY GUBIN 

 

 z dnia 16 czerwca 2010r. 
  

w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) 
oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2006r  
Nr 121, poz. 844 z póčniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Gubin uchwala co nastćpuje: 

§ 1. Zwalnia sić od podatku od ċrodków trans-
portowych autobusy wykorzystywane do przewozu 
dzieci i młodzieďy do placówek oċwiatowych. 

§ 2. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą od 1 kwietnia 2010 roku. 

 Przewodniczący Rady  
Stanisław Fudyma 
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