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UCHWAŁA Nr XXVIII/117/08 
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 

 z dnia ń8 wrzeWnia 2ŃŃ8 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połocnego w obrzecu jeziora Duce 
w Nowej Wsi. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z póan. zm.1), oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 
art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.2) po stwierdzeniu 
zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Jabłonowo Pomorskie. 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu połocnego w obrzecu jeziora 
Duce w Nowej Wsi. 

2. Plan składa siC z nastCpuj>cych elementów 
podlegaj>cych uchwaleniu i opublikowaniuŚ 
1) ustaleM planu, stanowi>cych treWć niniejszej 

uchwałyś 
2) rysunku planu w skali 1Ś2000, stanowi>cego 

zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwałyś 
3) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowi>cego zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwałyś 

4) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowi>cych 
zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Dla potrzeb publikacji w Dzienniku UrzCdowym 

rysunek planu został podzielony na 4 arkusze formatu 
A4: 
1) arkusz nr 1 stanowi>cy mapC zestawcz> sekcjiś 
2) arkusz nr 2 stanowi>cy legendCś 
3) arkusze nr 3 składaj>cy siC z 15 sekcji stanowi>ce 

poszczególne sekcje rysunku planu. 
 

§ 2.1. Przedmiot i granice opracowania 
2. Przedmiot i granice opracowania planu okreWla 

uchwała nr VI/37/07 Rady Miejskiej Jabłonowa 
Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 
w obrzecu jeziora Duce w Nowej Wsi. 

3. Celem regulacji zawartych w planie jest 
umocliwienieŚ przeznaczenia terenów nie 
zabudowanych, ucytkowanych rolniczo na funkcjC 
rekreacyjno-mieszkaln> i usługow>. 

 
§ 3. Ustala siC nastCpuj>c> interpretacjC ucytych 

symboli i pojCćŚ 

1) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnych funkcjach lub 
rócnych zasadach ucytkowania WciWle okreWlona – 
oznacza liniC obowi>zuj>c>, która nie moce być 
przesuniCta w wyniku realizacji planuś 

2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnych funkcjach lub 
rócnych zasadach ucytkowania orientacyjna – jest to 
linia, która moce być przesuniCta w wyniku 
realizacji planu lecz nie wiCcej nic ± 5 m; 

3) linia zabudowy obowi>zuj>ca – jest to granica poza 
któr> nie mocna sytuować obiektów kubaturowych 
bez mocliwoWci cofniCcia w gł>b działki. LiniC tC 
mog> przekraczać balkony, wykusze, nadwieszenia 
i zadaszenia tych obiektów powycej poziomu 
parteru i nie wiCcej nic 1,50 mś 

4) linia zabudowa nieprzekraczalna – jest to granica 
poza, któr> nie mocna sytuować obiektów 
kubaturowych z mocliwoWci> cofniCcia w gł>b 
działkiś 

5) powierzchnia biologicznie czynna - oznacza 
powierzchniC wg definicji zawartej w prawie 
budowlanym; 

6) urz>dzenia towarzysz>ce obiektom budowlanym – 
s> to urz>dzenia techniczne zwi>zane z obiektem 
budowlanym zapewniaj>ce mocliwoWć ucytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (stacje trafo, 
przepompownie, separatory); 

7) liniowe oznaczenia graficzne wyznaczaj>ce granice 
terenów biegn>ce na rysunku planu wzdłuc linii 
podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczaj>cych 
nalecy traktować jako oznaczenia biegn>ce po tych 
liniach; 

8) przeznaczenie podstawowe oznacza takie 
przeznaczenie funkcjonalne, które jest przewidziane 
na danym trenie zarówno w zakresie wykorzystania 
powierzchni terenu jak i kubatury zabudowy; 

9) przeznaczenie dopuszczalne – oznacza 
przeznaczenie inne nic podstawowe, które uzupełnia 
funkcje podstawow>ś 

 10) zabudowa adaptowana– oznacza zabudowC do 
zachowania. Budynki adaptowane mog> podlegać 
przebudowie, rozbudowie z zachowaniem 
charakteru i skali do otaczaj>cej zabudowyś 

 11) tereny adaptowane – oznacza tereny do zachowania 
z istniej>c> funkcj>ś 

 12) zieleM naturalna niska– jest to zieleM niska 
towarzysz>ca ci>gom komunikacyjnym spełniaj>ca 
funkcje pasów technicznych tj. terenów wzdłuc 
których przebiegaj> sieci infrastruktury technicznejś 

 13) dostCpnoWć komunikacyjna – oznacza to 
zapewnienie zjazdu z drogi publicznej lub 
wewnCtrznej na działkCś 

 14) kondygnacja –oznacza kondygnacjC nadziemn> 
według rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 
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12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie; 

 15) miejsca postojowe (parkingowe) – oznacza miejsce 
o wymiarach zapewniaj>cych parkowanie 
samochodu osobowego; 

 16) przepisy odrCbne – s> to inne przepisy prawa 
a w szczególnoWci „Prawo budowlane”, „Prawo 
Ochrony Vrodowiska”, „Prawo wodne”, „Ustawa 
o drogach publicznych”, „Ustawa o gospodarce 
nieruchomoWciami” i inne reguluj>ce zasady działaM 
inwestycyjnych na danym terenie; 

 17) obiekt tymczasowy – oznacza obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego ucytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałoWci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki a takce obiekt budowlany niepoł>czony 
trwale z gruntem jak: kiosk uliczny, pawilon uliczny 
i wystawowy, przykrycia namiotowe, powłoki 
pneumatyczne, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
garace blaszane itp. Nie dotyczy obiektów 
towarzysz>cych prowadzeniu inwestycji 
budowlanych; 

 18) teren - oznacza teren o okreWlonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, który został 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, posiada oznaczenie, symbol 
literowy i numer porz>dkowy oraz przypisane 
ustalenia zawarte w niniejszej uchwale; 

 19) usługi nieuci>cliwe – s> to usługi, których 
uci>cliwoWć nie moce wykraczać poza teren 
lokalizacji działki do której inwestor posiada tytuł 
prawny, s> to wszelkiego rodzaju usługi m.in. 
administracja, oWwiata, słucba zdrowia, opieka 
społeczna, gastronomia, obsługa turystyki, itp. 
z wył>czeniem warsztatów rzemieWlniczych, stacji 
obsługi pojazdów, stacji paliw i myjni 
samochodowych; 

 20) ustawa - oznacza ustawC z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póan. zm.)ś 

 21) zieleM naturalna – oznacza zieleM pozostawion> 
w stanie naturalnym; 

 22) kierunek kalenicy nalecy przez to rozumieć kierunek 
kalenicy pokazany na rysunku planu; 

 23) rekreacja indywidualna, letniskowa – oznacza 
zabudowC wolnostoj>c> rekreacji indywidualnej 
przeznaczonej do okresowego wypoczynku; 

 24) zabudowa pensjonatowa – oznacza zabudowC 
mieszkalno-usługow> w zakresie wynajmu pokoi 
hotelowych. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 4. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia 
poszczególnych terenów. 
Na obszarze opracowania ustala siC nastCpuj>ce 
przeznaczenia terenów oznaczonych odpowiednimi 
symbolami i wyznaczonych liniami rozgraniczaj>cymi 
zgodnie z rysunkiem planu: 
1) MN – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej; 

2) U – tereny zabudowy usługowej nieuci>cliwejś 
3) UM – teren zabudowy usługowo-mieszkalnej; 
4) RM – tereny zabudowy zagrodowej; 
5) ML p– tereny zabudowy pensjonatowej; 
6) ML – tereny zabudowy letniskowej; 
7) MLT – tereny rekreacji indywidualnej; 
8) KS – tereny parkingówś 
9) ZLz – tereny zieleni naturalnej z przewag> 

zadrzewieMś 
 10) ZN – tereny zieleni naturalnej; 
 11) RZ – tereny zieleni ł>kowejś 
 12) RP – tereny rolne; 
 13) WS – teren wód powierzchniowychś 
 14) ZL – teren lasu; 
 15) UKz – teren zabytku architektury; 
 16) ZNT – teren zielni niskiej; 
 17) EE – teren trafostacji; 
 18) KDL – teren dróg (ulic) lokalnychś 
 19) KDD – teren ulic dojazdowych; 
 20) KDW – teren ulic wewnCtrznychś 
 21) KXX – teren Wciecek pieszych. 

 
§ 5. Ustalenia dotycz>ce oznaczeM na rysunku 

planu: 
1) skala rysunku planu okreWlona w formie liczbowej 

i liniowej; 
2) granice obszaru objCtego planemś 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaŚ 
a) obowi>zuj>ce oznaczone lini> ci>gł>, 
b) orientacyjne oznaczone lini> przerywan>ś 

4) oznaczenia terenów składaj> siC z liczb i liter, które 
okreWlaj>Ś 
a) kolejny porz>dkowy numer terenu wydzielonego 

liniami rozgraniczaj>cymi – oznaczenie cyfrowe, 
b) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe jak 

w § 4ś 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) strefa ochrony archeologicznej; 
7) oznaczenia innych elementów zagospodarowania 

w tym elementów informacyjnych. 
 

§ 6. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s> obowi>zuj>ceŚ 
1) granica opracowania planu; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach lub 

rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) linie rozgraniczaj>ce dróg oraz ich klasyfikacja 

i parametry techniczne; 
5) granice chronionego krajobrazu; 
6) strefa ochrony jeziora Duceś 
7) strefy ochrony archeologicznej. 
 

§ 7. NastCpuj>ce oznaczenia mog> podlegać 
zmianom: 
1) warunki i zasady podziału wewnCtrznegoś 
2) oznaczenia liniowe urz>dzeM infrastruktury 

technicznej, które stanowi> treWć informacyjn> 
planu; 

3) orientacyjne usytuowanie budynków, które stanowi> 
treWć informacyjn> planu. 
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§ 8. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 
1) tereny szkód górniczychś 
2) nieruchomoWci uznane za niezbCdne na cele 

obronnoWci paMstwa oraz obiekty wacne 
i szczególnie wacne dla bezpieczeMstwa i obronnoWci 
paMstwa okreWlone odrCbnymi przepisamiś 

3) obszary wymagaj>ce rekultywacji. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
1) na terenie opracowania dopuszcza siC umieszczanie 

tablic i urz>dzeM reklamowych spełniaj>cych 
nastCpuj>ce warunkiŚ 
a) tablice i urz>dzenia reklamowe mog> być 

umieszczane wył>cznie poza granicami pasów 
drogowych, 

b) reklamy nalecy wielkoWci> i charakterem 
dostosować do architektury obiektów 
znajduj>cych siC w ich tle, 

c) tablice i urz>dzenia reklamowe nie mog> 
zasłaniać terenów i obiektów bez zgody 
zainteresowanej strony, 

d) reklamy nalecy projektować ł>cznie z projektem 
budowlanym obiektu jeceli wi>ce siC z jego 
funkcj>ś 

2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowychś 
3) pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego 

zawarte s> w ustaleniach szczegół. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakazuje siC lokalizacji obiektów zaliczanych do 

przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, wymagaj>cych sporz>dzenia raportu 
w rozumieniu przepisów o ochronie Wrodowiskaś 

2) zakazuje siC wznoszenia obiektów kubaturowych 
w strefie ochronnej jeziora Duce wyznaczonej na 
rysunku planu, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

3) zakazuje siC fragmentaryzacji trzcin poza miejscami 
wyznaczonymi w planie; 

4) zabrania siC grodzenia nieruchomoWci przyległych 
do wód publicznych w odległoWci mniejszej nic 
3,0 m od linii brzegowej oraz zakazywania lub 
uniemocliwiania przechodzenie przez ten obszarś 

5) zakazuje siC zmiany ukształtowania terenu 
w zakresie makroniwelacji; 

6) zakazuje siC zmiany ukształtowania terenu na 
poszczególnych działkach powoduj>cego negatywny 
wpływ na teren s>siedniej działki. Dopuszcza siC 
zmianC ukształtowania ternu w granicach do 
max. 0,5 m. 

 
§ 11. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kulturyŚ 
1) na terenie opracowania nie wystCpuj> strefy ochrony 

konserwatorskiej; 
2) w strefach ochrony archeologicznej oznaczonych na 

rysunku planu wszelkie prace ziemne wykonać po 
uzgodnieniu i za pozwoleniem Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytkówś 

3) na terenie opracowania znajduje siC kapliczka 
przydrocna objCta ochron> konserwatorsk>. 
Wszelkie działania przy obiekcie winny być 
uzgodnione z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

 
§ 12. Ustalenia dotycz>ce zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC ł>czenie działek w celu poprawy 

warunków ucytkowaniaś 
2) działki, których kształt, wielkoWć, struktura 

własnoWciowa, dostCp do dróg publicznych lub 
wewnCtrznych utrudnia ich wykorzystanie lub 
zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu, 
powinny być scalone i wtórnie podzielne jak na 
rysunku planu. 

 
§ 13. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy w odniesieniu do 
poszczególnych obszarów funkcjonalnych zawarte s> 
w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały. 
 

§ 14. Ustalenia dotycz>ce granic i sposobów 
zagospodarowania terenów podlegaj>cych ochronieŚ 
1) ustala siC strefC ochrony Jeziora „Duce” jak na 

rysunku planu: 
a) od północy – 100m od linii brzegowej, 
b) od zachodu do linii rozgraniczaj>cej drogi 

2KDL, 
c) od południa do granicy opracowaniaś 

2) w ww. strefie obowi>zuje zakaz wznoszenia 
wszelkich obiektów budowlanych, zmiany 
ukształtowania terenu, wycinki drzew. Ucytkowanie 
terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

 
§ 15. Ustalenia dotycz>ce zasad obsługi 

komunikacji: 
1) obsługa terenu opracowania z ulicy lokalnej KDL 

oraz dojazdowych KDD i wewnCtrznych KDWś 
2) szerokoWć dróg w liniach rozgraniczaj>cych jest 

obowi>zuj>caś 
3) zabezpieczyć miejsca parkingowe w granicach 

własnych działek zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi. 

 
§ 16. Ustalenia dotycz>ce zasad uzbrojenia 

w infrastrukturC techniczn>Ś 
1) zasady uzbrojenia terenu okreWla ideogram 

stanowi>cy treWć informacyjn> planuś 
2) oznaczenia liniowe urz>dzeM infrastruktury 

technicznej zostan> uWciWlone na etapie projektów 
budowlanych; 

3) sieci infrastruktury technicznej nalecy realizować 
zgodnie z warunkami technicznymi poszczególnych 
dysponentów sieci. 

 
§ 17. Ustalenia dotycz>ce zasad uzbrojenia w sieć 

wodoci>gow>Ś 
1) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych i ppoc. 

realizować z istniej>cej sieci gminnej 
wodoci>gowejś 
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2) sieć wodoci>gow> lokalizować w pasach zieleni lub 

pod chodnikami ulic – zachowuj>c normatywne 
odległoWci od pozostałych sieciś 

3) zaopatrzenie poszczególnych terenów realizować 
w oparciu o przył>cza do istniej>cej i projektowanej 
sieci wodoci>gowej rozdzielczej zgodnie 
z warunkami dysponenta sieci. 

 
§ 18. Ustalenia dotycz>ce zasad odprowadzania 

WciekówŚ 
1) nakaz odprowadzania Wcieków z terenów 

projektowanej zabudowy do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej; 

2) sieć kanalizacyjn> wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi dysponenta sieci; 

3) sieć kanalizacyjn> wykonać w pasach drogowych 
lub w zieleni niskiej ZNT. 

 
§ 19. Ustalenia dotycz>ce zasad odprowadzania wód 

opadowych: 
1) kanalizacjC deszczow> lokalizować w ulicach jako 

ich odwodnienie; 
2) na głównych kolektorach kanalizacji deszczowej 

montować odpowiednie odstojniki i piaskowniki 
celem ochrony wód powierzchniowych przed 
zanieczyszczeniami; 

3) do czasu wybudowania kolektorów deszczowych 
przewidzieć odprowadzenie wód opadowych 
powierzchniowo 
w obrCbie własnej działki. 

 
§ 20. Ustalenia dotycz>ce zasad uzbrojenia w sieć 

elektroenergetyczn>Ś 
1) teren opracowania zasilić w energie elektryczn> 

sieci> kablow> z istniej>cych i projektowanych stacji 
transformatorowych; 

2) projektowane trafostacje zasilić liniami kablowymi 
z istniej>cej napowietrznej linii energetycznej 
SN 15KV; 

3) projektowane sieci nn prowadzić wył>cznie kablami 
ziemnymi w liniach rozgraniczaj>cych dróg poza 
pasami jezdni; 

4) istniej>ce linie SN napowietrzne koliduj>ce 
z projektowanym zainwestowaniem przewidzieć do 
przebudowy jako kablowe. 

 
§ 21. Ustalenia dotycz>ce gospodarki cieplnejŚ 

1) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł 
ciepłaś 

2) wyeliminować wysokoemisyjne paliwa 
z przechodzeniem na paliwa niskoemisyjne (gaz, 
olej opałowy, drewno itp.). 

 
§ 22. Ustalenia dotycz>ce telekomunikacjiŚ 

1) obsługC telekomunikacyjn> zapewnić zgodnie 
z warunkami dysponentów sieciś 

2) projektowane sieci nalecy prowadzić w pasach 
zieleni niskiej ZNT oraz pod chodnikami ulic KDD 
i KDW; 

3) przy opracowywaniu projektów budowlanych nalecy 
uwzglCdnić istniej>c> infrastrukturC 
telekomunikacyjn> podziemn> i nadziemn>, od 

której nalecy zachować odległoWć zgodnie 
z obowi>zuj>cymi normami i przepisamiś 

4) istniej>ce sieci koliduj>ce z projektowanym 
zainwestowaniem przewidzieć do przebudowy 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, normami 
oraz warunkami przebudowy. 

 
§ 23. Ustalenia dotycz>ce zaopatrzenia w gazŚ 

1) zaopatrzenie obiektów w gaz. Do czasu 
doprowadzenia gazu ziemnego zaopatrzenie 
obiektów w gaz, z indywidualnych zbiorników 
gazowych propan-butan; 

2) docelowo zaopatrzenie w gaz ziemny 
z projektowanej sieci gazowej zgodnie z warunkami 
technicznymi i ekonomicznymi okreWlonymi przez 
dysponenta sieci. 

 
§ 24. Ustalenia dotycz>ce gospodarki odpadamiŚ 

1) nakazuje siC gromadzenie odpadów stałych 
w pojemnikach na poszczególnych działkach 
z zapewnieniem ich usuwania stosownie do 
przepisów odrCbnych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi 

 
§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

1MN: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe-zabudowa 
mieszkalna jednorodzinna, 

b) przeznaczenie dopuszczalne-usługi nieuci>cliweś 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) adaptujC siC istniej>c> zabudowC, 
b) powierzchnia biologicznie czynna min. 70%, 
c) zakazuje siC stosowania ogrodzeM pełnych 

i z celbetonowych elementów prefabrykowanych, 
d) zakaz wznoszenia nowych obiektów 

kubaturowych, 
e) zapewnić na terenie własnej działki min. 2 

miejsca parkingowe na mieszkanie oraz 
2 miejsca na usługiś 

3) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 
zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do § 23. 

 
§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

2RM: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe-zabudowa 
zagrodowa, 

b) przeznaczenie dopuszczalne-funkcja 
agroturystyczna; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) adaptujC siC istniej>c> funkcjC i zabudowC, 
b) zakazuje siC stosowania ogrodzeM pełnych 

i celbetonowych elementów prefabrykowanych, 
c) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% 

powierzchni działki, 
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d) zabezpieczyć miejsca parkingowe na własnej 
działce w iloWci min. dwa miejsca na mieszkanie 
i dodatkowo min. 2 miejsca przy prowadzeniu 
działalnoWci agroturystycznejś 

3) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 
zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do § 23. 

 
§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

3Ukz: 
1) przeznaczenie terenu-obiekt sakralny objCty prawn> 

ochron> dóbr kultury. 
 

§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 
4UM: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa 

nieuci>cliwa typu usługi gastronomiczne (bar, 
kawiarnia); 

2) przeznaczenie dopuszczalne – mieszkanie 
właWcicielaś 

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC tylko jednego obiektu 

kubaturowego, 
b) zakazuje siC stosowania ogrodzeM pełnych 

i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 
c) linia zabudowy jak na rysunku planu, 
d) nakaz zachowania parametrów zabudowy jak dla 

budynków letniskowych oznaczonych symbolem 
ML, 

e) powierzchnia biologicznie czynna min 50% 
powierzchni działki, 

f) zabezpieczyć miejsca parkingowe na własnej 
działce w iloWci 2 miejsca na mieszkanie 
i 2 miejsca na lokal usługowyś 

4) zasady uzbrojenia i infrastruktury technicznej 
zawarte s> w ustalenia ogólnych w § 16 do§ 23. 

 
§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 5U: 
1) przeznaczenie terenu-zabudowa usługowa (sklep 

z sezonow> gastronomi>)ś 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) adaptujC siC istniej>c> funkcjC, 
b) adaptuje siC istniej>c> zabudowC do zucycia 

technicznego, 
c) dopuszcza siC budowC nowego obiektu 

budowlanego o parametrach jak nicejŚ 
- powierzchnia zabudowy do 100 m², 
- wysokoWć jedna kondygnacja, 
- dach wysoki o nachyleniu połaci od 35° do 

45° kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem o zbliconych walorach 
estetycznych w kolorze ceglastej czerwieni, 

- połacie dachowe o tym samym k>cie 
nachylenia, 

- usytuowanie kalenicy równolegle do drogiś 
d) dopuszcza siC ogrodzenia do wysokoWci 1,20 m 

z materiałach naturalnych jak kamieM, drewno 
lub cywopłotu, 

e) zapewnić min 4 miejsca parkingowe na terenie 
działki, 

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% 
powierzchni działkiś 

3) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 
zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16-§ 23. 

 
§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 6US: 
1) przeznaczenie terenu – rekreacja ogólnodostCpna 

z orientacyjnym programemś placa, k>pielisko, 
boisko do gier małych itp.ś 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) zakazuje siC wznoszenia obiektów 

kubaturowych, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC sanitariatu pomiCdzy 

działk> 1MN a Wcieck> pieszo 013KXX 
o parametrach jak nicejŚ 
- wysokoWć jedna kondygnacja, 
- dach wysoki o nachyleniu połaci od 35° do 

45° kryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałem o zbliconych walorach 
estetycznych w kolorze ceglastej czerwieni, 

- połacie dachowe o tym samym k>cie 
nachylenia, 

c) miejsca parkingowe zapewnić poza działk> na 
terenie 7KS; 

3) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 
zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16-§ 23. 

 
§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 7KS: 
1) przeznaczenie terenu - parking dla korzystaj>cych 

z placy i nie tylkoś 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) dostCpnoWć terenu z drogi 02KDL, 
b) dopuszcza siC ogrodzenie terenu do wysokoWci 

1,2 m z materiałów naturalnych jakŚ drewno, 
cegła, kamieM, metal lub z siatki z cywopłotem, 

c) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 

§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8MLT: 
1) przeznaczenie terenu - rekreacja indywidualna, 

letniskowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
a) adaptuje siC istniej>c> zabudowC bez prawa 

rozbudowy, 
b) zakazuje siC wznoszenia nowej zabudowy 

kubaturowej, 
c) dopuszcza siC wznoszenie obiektów małej 

architektury, 
d) teren utrzymać w nawierzchni biologicznie 

czynnej, 
e) zakaz grodzenia terenu do linii brzegowej 

jeziora, 
f) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi wewnCtrznej 

09KDW, 
g) zakaz wznoszenia ogrodzeM pełnych 

i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 
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h) zakazuje siC wznoszenia tymczasowych 
obiektów kubaturowychś 

3) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 
zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16-§ 23. 

 
§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 9 ML: 
1) przeznaczenie terenu – rekreacja indywidualna 

letniskowa; 
2) zasady kształtowania zabudowyŚ 

a) obiekty wolnostoj>ce, 
b) powierzchnia zabudowy max 100 m², 
c) wysokoWć zabudowy jedna kondygnacja 

naziemna plus poddasze ucytkowe, 
d) dachy wysokie o nachyleniu połaci od 35º do 

45°, kryte dachówk> ceramiczn> w odcieniu 
ceglastej czerwieni lub materiałem o zbliconych 
walorach estetycznych w kolorze naturalnej 
dachówki, 

e) połacie dachowe pod tym samym k>tem 
nachylenia, 

f) poziom rzCdnej parteru budynków nie moce być 
wycszy nic 45 cm od poziomu terenu 
w najwycszym jego punkcie, 

g) usytuowanie kalenicy dachu jak na rysunku 
planu; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) minimalna wielkoWć działki 2000 m², 
b) minimalna szerokoWć frontu działki 35 m, 
c) powierzchnia biologicznie czynna 70% 

powierzchni działki, 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu, 
e) na jednej działce dopuszcza siC lokalizacjC 

wył>cznie jednego budynku kubaturowego, 
f) garac wbudowany albo zblokowany 

z budynkiem letniskowym, 
g) zakaz budowy wolnostoj>cych budynków 

gospodarczych, 
h) dopuszcza siC ogrodzenie działek do wysokoWci 

1,20 m od poziomu terenu z wył>czeniem 
stosowania ogrodzeM pełnych 
i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 

i) dopuszcza siC ogrodzenie z siatki w cywopłocie, 
j) lokalizacjC zabudowy dopuszcza siC wył>cznie 

poza stref> ochrony jeziora pokazan> na rysunku 
planu, 

k) zasady ochrony stanowiska archeologicznego 
zawarte s> w ustaleniach ogólnych § 11, 

l) zapewnić 2 miejsca parkingowe na terenie 
własnej działkiś 

4) zasady obsługi komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) dostCpnoWć komunikacyjna do działek z drogi 

wewnCtrznej 09KDW, 
b) zapewnić 2 miejsca parkingowe na własnej 

działce, 
c) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 

§ 34. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 10 ML: 
1) przeznaczenie terenu - rekreacja indywidualna 

letniskowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 9MLś 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia biologicznie czynna min 70% 
powierzchni działki, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 
rozgraniczaj>cej drogi dojazdowej, oraz 20,0 m 
od linii rozgraniczaj>cej drogi powiatowej 
01KDL, pozostałe linie zabudowy wg zasad 
okreWlonych w rozporz>dzeniach i przepisach 
odrCbnych, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC wył>cznie jednego 
budynku wolnostoj>cego na działce, 

d) garac wbudowany albo zblokowany 
z budynkiem letniskowym, 

e) zakaz budowy wolnostoj>cych budynków 
gospodarczych, 

f) dopuszcza siC ogrodzenie działek do wysokoWci 
1,20 m od poziomu terenu z wył>czeniem 
stosowania ogrodzenia pełnego 
i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 

g) dopuszcza siC ogrodzenie z siatki w cywopłocieś 
4) zasady obsługi komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
a) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi 04KDD, 
b) zapewnić 2 miejsca parkingowe na własnej 

działce, 
c) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 11ML: 
1) przeznaczenie terenu - rekreacja indywidualna 

letniskowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 

oznaczonego symbolem 9ML; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

- minimalna wielkoWć działki 1600 m², 
- minimalna szerokoWć frontu działki 30 m, 
- powierzchnia biologicznie czynna min 70% 

powierzchni działki, 
- nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 

rozgraniczaj>cej drogi dojazdowej, oraz 20,0 m 
od linii rozgraniczaj>cej drogi powiatowej 
01KDL, 

- dopuszcza siC lokalizacjC wył>cznie jednego 
budynku wolnostoj>cego na działce, 

- garac wbudowany albo zblokowany 
z budynkiem letniskowym, 

- zakaz budowy wolnostoj>cych budynków 
gospodarczych, 

- dopuszcza siC ogrodzenie działek do wysokoWci 
1,20 m od poziomu terenu z wył>czeniem 
stosowania ogrodzenia pełnego 
i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 

- dopuszcza siC ogrodzenie z siatki w cywopłocieś 
4) zasady obsługi komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
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a) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi 04KDD, 
b) zapewnić 2 miejsca parkingowe na własnej 

działce, 
c) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 12ML i 13ML: 
1) przeznaczenie terenu - rekreacja indywidualna 

letniskowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 

oznaczonego symbolem 9ML; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia zabudowy max 100 m², 
- minimalna wielkoWć działki 1400 m², 
- minimalna szerokoWć frontu działki 30 m, 
- powierzchnia biologicznie czynna min 70% 

powierzchni działki, 
- nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od 

linii rozgraniczaj>cej drogi dojazdowej, 
pozostałe linie zabudowy wg zasad 
okreWlonych w rozporz>dzeniach i przepisach 
odrCbnych, 

- dopuszcza siC lokalizacjC wył>cznie jednego 
budynku wolnostoj>cego na działce, 

- garac wbudowany albo zblokowany 
z budynkiem letniskowym, 

- zakaz budowy wolnostoj>cych budynków 
gospodarczych, 

- dopuszcza siC ogrodzenie działek do 
wysokoWci 1,20 m od poziomu terenu 
z wył>czeniem stosowania ogrodzenia 
pełnego i z prefabrykowanych elementów 
celbetowych, 

- dopuszcza siC ogrodzenie z siatki 
w cywopłocie, 

- lokalizacjC zabudowy dopuszcza siC 
wył>cznie poza stref> ochrony jeziora 
pokazan> na rysunku planu, 

- zasady ochrony stanowiska archeologicznego 
zawarte s> w ustaleniach ogólnych § 11ś 

4) zasady obsługi komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
- dostCpnoWć komunikacyjna z dróg 03KDD 

i 04KDD, 
- zapewnić 2 miejsca parkingowe na własnej 

działce, 
- zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 14ML: 
1) przeznaczenie terenu – rekreacja indywidualna 

letniskowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 

oznaczonego symbolem 9ML; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia biologicznie czynna min 70% 
powierzchni działki, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 
rozgraniczaj>cej drogi dojazdowej, pozostałe 
linie zabudowy wg zasad okreWlonych 
w rozporz>dzenia i przepisach odrCbnych, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC wył>cznie jednego 
budynku wolnostoj>cego na działce, 

d) garac wbudowany albo zblokowany 
z budynkiem letniskowym, 

e) zakaz budowy wolnostoj>cych budynków 
gospodarczych, 

f) dopuszcza siC ogrodzenie działek do wysokoWci 
1,20 m od poziomu terenu z wył>czeniem 
stosowania ogrodzenia pełnego 
i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 

g) dopuszcza siC ogrodzenie z siatki w cywopłocieś 
4) zasady obsługi komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
a) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi 04KDD, 
b) zapewnić 2 miejsca parkingowe na własnej 

działce, 
c) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 15ML: 
1) przeznaczenie terenu – rekreacja indywidualna 

letniskowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 

oznaczonego symbolem 9ML; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) minimalna wielkoWć działki 1500 m², 
b) powierzchnia biologicznie czynna min 70% 

powierzchni działki, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 

rozgraniczaj>cej drogi dojazdowej, pozostałe 
linie zabudowy wg zasad okreWlonych 
w rozporz>dzenia i przepisach odrCbnych. Dla 
działki połoconej w strefie ochrony wód jeziora 
Duce linia zabudowy jak na rysunku planu, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC wył>cznie jednego 
budynku wolnostoj>cego na działce, 

e) garac wbudowany albo zblokowany 
z budynkiem letniskowym, 

f) zakaz budowy wolnostoj>cych budynków 
gospodarczych, 

g) dopuszcza siC ogrodzenie działek do wysokoWci 
1,20 m od poziomu terenu z wył>czeniem 
stosowania ogrodzenia pełnego 
i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 

h) dopuszcza siC ogrodzenie z siatki w cywopłocie, 
i) zasady ochrony stanowiska archeologicznego 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 11ś 
4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu 

i infrastruktury technicznej: 
a) dostCpnoWć komunikacyjna z dróg 07KDD 

i 05KDD oraz 011KDW, 
b) zapewnić 2 miejsca parkingowe na własnej 

działce, 
c) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych § 16 do § 23. 
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§ 39. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 16ML i 17ML: 
1) przeznaczenie terenu – rekreacja indywidualna 

letniskowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 

oznaczonego symbolem 9 ML; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) minimalna wielkoWć działek 1800 m2, 
b) szerokoWć frontu działek nie ustala siC, 
c) powierzchnia biologicznie czynna 70% 

powierzchni działki, 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii 

rozgraniczaj>cej dróg dojazdowych, 
e) na jednej działce dopuszcza siC lokalizacjC 

wył>cznie jednego budynku letniskowego, 
f) garac wbudowany albo zblokowany 

z budynkiem letniskowym, 
g) zakaz budowy wolnostoj>cych budynków 

gospodarczych, 
h) dopuszcza siC ogrodzenie działek do wysokoWci 

1,20 m od poziomu terenu z wył>czeniem 
stosowania ogrodzeM pełnych 
i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 

i) dopuszcza siC ogrodzenie z siatki w cywopłocie, 
j) zasady ochrony stanowiska archeologicznego 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych § 11ś 
4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu oraz 

infrastruktury technicznej: 
a) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi 05KDD dla 

działek na terenie 17ML oraz z dróg 06KDD 
i 05KDD dla działek na terenie 16ML, 

b) zapewnić 2 miejsca parkingowe na własnej 
działce, 

c) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 
zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 40. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 18ML: 
1) przeznaczenie terenu rekreacja indywidualna 

letniskowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 

oznaczonego symbolem 9ML; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia biologicznie czynna 70% 
powierzchni działki, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu, pozostałe linie zabudowy wg zasad 
okreWlonych w rozporz>dzeniach i przepisach 
odrCbnych, 

c) na jednej działce dopuszcza siC lokalizacjC 
wył>cznie jednego budynku letniskowego, 

d) garac wbudowany albo zblokowany 
z budynkiem letniskowym, 

e) zakaz budowy wolnostoj>cych budynków 
gospodarczych, 

f) dopuszcza siC ogrodzenie działek do wysokoWci 
1,20 m od poziomu terenu z wył>czeniem 
stosowania ogrodzeM pełnych 
i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 

g) dopuszcza siC ogrodzenie z siatki w cywopłocie, 

h) lokalizacja zabudowy wył>cznie poza stref> 
ochrony wód jezioraś 

4) zasady obsługi komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) dostCpnoWć komunikacyjna do działek z drogi 

wewnCtrznej 011KDW, 
b) zapewnić 2 miejsca parkingowe na własnej 

działce, 
c) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 41. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 19MLp: 
1) przeznaczenie terenu – rekreacja zbiorowa, 

pensjonatowa; 
2) zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 

oznaczonego symbolem 9ML, lecz pow. zabudowy 
max. 200 m²ś 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) powierzchnia zabudowy max. 200 m², 
b) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% 

powierzchnia działki, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu, pozostałe linie zabudowy wg zasad 
okreWlonych 
w rozporz>dzeniach i przepisach odrCbnych, 

d) na jednej działce dopuszcza siC lokalizacjC 
wył>cznie jednego budynku pensjonatowego, 

e) garac właWciciela wbudowany lub zblokowany 
z budynkiem pensjonatowym, 

f) dopuszcza siC budowC jednego wolnostoj>cego 
obiektu gospodarczego jednokondygnacyjnego, 

g) dopuszcza siC grodzenie działek do wysokoWci 
1,20 m od poziomu terenu z wył>czeniem 
stosowania ogrodzeM pełnych 
i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 

h) dopuszcza siC ogrodzenie z siatki w cywopłocie, 
i) lokalizacjC zabudowy dopuszcza siC wył>cznie 

poza stref> ochronn> jeziora wyznaczon> na 
rysunku planu; 

4) zasady obsługi komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a) dostCpnoWć komunikacyjna do działek z drogi 

wewnCtrznej 011KDW, 
b) zapewnić miejsca parkingowe na własnej działce 

w iloWci 1 miejsce na pokój oraz 2 miejsca dla 
pracowników, 

c) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 
zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 20RM: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa 

zagrodowa, siedliskowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi 

agroturystyczne; 
3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu; 
a) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, 
b) dopuszcza siC przebudowC obiektów 

z dostosowaniem do pełnienia nowej funkcji, 
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c) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% 
powierzchni działki, 

d) zakaz wznoszenia nowej zabudowy w strefie 
ochrony jeziora, 

e) zakazuje siC stosowania ogrodzeM pełnych 
i z celbetowych elementów prefabrykowanych, 

f) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi wewnCtrznej 
010 KDW, 

g) zapewnić na terenie własnej działki min. dwa 
miejsca parkingowe oraz dodatkowo dwa 
miejsca w przypadku prowadzenia działalnoWci 
agroturystycznej, 

h) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 
zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 43. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 21US: 
1) przeznaczenie terenu – rekreacja ogólnodostCpna 

z orientacyjnym programemŚ placa trawiasta, 
k>pielisko z pomostem, pole biwakowe, boisko do 
gier małych, wypocyczalna sprzCtu z sanitariatemś 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zakaz zmiany ukształtowania terenu, 
b) nakaz utrzymania nawierzchni w formie zieleni 

ł>kowej, 
c) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych 

z wyj>tkiem jednego obiektu wypocyczalni 
sprzCtu pływaj>cego z sanitariatem, 

d) wymagane parametry obiektu budowlanego: 
- wysokoWć zabudowy 1 kondygnacja, 
- dach wysoki o nachyleniu połaci 35°-45º, 

kryty dachówk> ceramiczn> w kolorze 
ceglastym lub materiałem 
dachówkopodobnym w odcieniu ceglastej 
czerwieni, 

- połacie dachowe pod tym samym k>tem 
nachylenia, 

e) lokalizacja obiektu kubaturowego ustala siC 
pomiCdzy Wcieck> piesz> 015KXX a terenem 
24ZLz, 

f) usytuowanie k>pieliska jak na rysunku planu. 
Ustala siC szerokoWć linii brzegowej dostCpu do 
wody max. 30,0 m, 

g) miejsca parkingowe sytuować poza granicami 
działki na terenie 22KS. 

 
§ 44. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 22KS: 
1) przeznaczenie terenu – parking dla samochodów 

osobowych korzystaj>cych z terenu 21USś 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza siC ogrodzenie do wysokoWci 1,20 
z materiałów naturalnych jak cegła, kamieM, 
drewno itp. i z cywopłotu w siatce, 

b) dostCpnoWć komunikacyjna terenu z drogi 
03 KDD. 

 
§ 45. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 23ZL: 
1) przeznaczenie terenu – zadrzewienie o charakterze 

leWnymś 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) adaptuje siC istniej>c> funkcjC oraz projektuje 
dolesienia, 

b) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych. 
 

§ 46. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 24ZLz: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) adaptuje siC istniej>ce zadrzewienia, 
b) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych. 

 
§ 47. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 25ZNT i 26ZNT: 
1) przeznaczenie terenu zieleM naturalna niska – pas 

techniczny pod infrastrukturC techniczn>ś 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz nasadzeM drzew i ducych krzewów, 
b) dopuszcza siC wł>cznie terenu do działek 

s>siednich pod warunkiem zabezpieczenia 
dostCpu eksploatacyjnego do sieci. 

 
§ 48. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 27RP: 
1) przeznaczenie terenu – teren rolny; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymać w dotychczasowym ucytkowaniu. 
b) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych. 

 
§ 49. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 28ZN, 29ZN, 30ZN: 
1) przeznaczenie terenu – zieleM naturalna przybrzecnaś 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymać w dotychczasowym ucytkowaniu, 
b) zakazuje siC wznoszenia obiektów 

kubaturowych, 
c) zakazuje siC fragmentaryzacji trzcin z wyj>tkiem 

wyznaczonych w planie dojWć do k>pielisk, 
pomostów jak na rysunku planu, 

d) wydzielić teren Wciecki pieszej szer. min. 2,0 m 
zgodnie z rysunkiem planu, 

e) zakazuje siC wycinki drzew. 
 

§ 50. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 31RM: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa, 

siedlisko; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – agroturystyka; 
3) zapewnić dwa miejsca parkingowe na terenie 

własnej działki. W przypadku prowadzenia 
działalnoWci agroturystycznej zapewnić dodatkowo 
dwa miejsca parkingowe; 

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) adaptuje siC istniej>c> funkcjC i zabudowC, 
b) powierzchnia biologicznie czynna min 60% 

powierzchnia działki, 
c) zakazuje siC stosowania ogrodzenia pełnego 

i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 
d) zasady uzbrojenia terenu jak w ustaleniach 

ogólnych w § 16 do § 23. 
 

§ 51. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 32RP: 
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1) przeznaczenie terenu – teren rolny; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) utrzymać w dotychczasowym ucytkowaniu, 
b) zakazuje siC wznoszenia obiektów 

kubaturowych. 
 

§ 52. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 33RZ: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleM ł>kowaś 
2) przeznaczenie dopuszczalne – zalesienie; 
3) zasady zagospodarowania terenu; 

a) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych, 
b) zakazuje siC grodzenia do linii brzegowej jeziora. 

 
§ 53. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 34US: 
1) przeznaczenie podstawowe – rekreacja 

ogólnodostCpna z orientacyjnym programem pole 
biwakowe, boiska sportowe do gier małych itp.ś 

2) przeznaczenie dopuszczalne – zalesienie, trwały 
ucytek zielonyś 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych 

z wyj>tkiem sanitariatu, 
b) teren utrzymać w nawierzchni trawiastej, 
c) zakaz wznoszenia ogrodzenia pełnego 

i z prefabrykowanych elementów celbetowych, 
d) dopuszcza siC lokalizacjC sanitariatu pomiCdzy 

drog> 08KDD a przejWciem pieszym 018KXX 
o parametrach jak nicejŚ 
- wysokoWć jedna kondygnacja, 
- dach wysoki o nachyleniu połaci 25°-35°, 

kryty dachówk> w kolorze ceglastym, 
- połacie dachowe o tym samym k>cie 

nachylenia; 
e) zapewnić miejsca parkingowe na terenie działki 

w iloWci min 5 stanowisk, 
f) zasady uzbrojenia terenu jak w ustaleniach 

ogólnych w § 16 do § 23. 
 

§ 54. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 35MLT: 
1) przeznaczenie terenu – rekreacja indywidualna; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych, 
b) istniej>ce obiekty budowlane adaptuje siC do 

zucycia technicznego, 
c) teren utrzymać w nawierzchni biologicznie 

czynnej (zieleM niska, wysoka), 
d) dostCpnoWć terenu z drogi 08KDD, 
e) zakaz grodzenia terenu od strony jeziora, 
f) miejsca parkingowe zapewnić na własnej działce 

w iloWci 2 miejsca, 
g) zakaz budowy szczelnych zbiorników 

bezodpływowych, 
h) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 55. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 36UM: 
1) przeznaczenie podstawowe - usługi nieuci>cliweś 
2) przeznaczenie dopuszczalne - funkcja mieszkalna; 

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
a) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, 
b) dopuszcza siC nadbudowC obiektu po byłej 

zlewni mleka z dostosowaniem do parametrów 
jak nicejŚ 
- wysokoWć obiektu 1,5 kondygnacji, 
- dach wysoki dwuspadowy o nachyleniu 

połaci 35° do 45° kryty dachówk> 
ceramiczn> lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorze ceglastym, 

- połacie dachu winny mieć ten sam spadek 
dachu, 

c) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% 
powierzchni terenu, 

d) istniej>c> zieleM wysok> utrzymać 
w dotychczasowym ucytkowaniuś 

4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu oraz 
infrastruktury technicznej: 
a) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi 02KDL, 
b) zapewnić 2 miejsca parkingowe na własnej 

działce, 
c) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 56. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 37E: 
1) przeznaczenie terenu – trafostacja adaptowana. 
 

§ 57. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 38E:1. Przeznaczenie terenu – 
projektowana stacja trafo. 

 
§ 58. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 39MLT: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu – rekreacja 

indywidualna; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – zalesienie; 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych, 
b) teren utrzymać w nawierzchni biologicznie 

czynnej, 
c) zasady uzbrojenia w infrastrukturC techniczn> 

zawarte s> w ustaleniach ogólnych w § 16 do 
§ 23. 

 
§ 59. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 40WS: 
1) przeznaczenie terenu – wody powierzchniowe 

jeziora Duce. 
 

§ 60. Wyznacza siC tereny pod komunikacjCŚ 
1) droga klasy zbiorczej (powiatowej) relacji 

Jabłonowo Pomorskie – PłowCc oznaczona na 
rysunku planu symbolem 01KDL – adaptowana; 

2) droga klasy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 02KDL – adaptowana; 
a) projektowane dostosowanie do wymaganych 

parametrów technicznych jak nicejŚ 
- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 

15,0 m, 
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- szerokoWć jezdni 7,0 m, 
b) w zagospodarowaniu pasa drogowego 

przewidzieć w czCWci zabudowanej obustronne 
chodniki z wydzielonym pasem dla rowerów, 
natomiast poza stref> zabudowy jednostronny 
chodnik o szer. min 2,5 m z wydzielonym pasem 
dla rowerówś 

3) drogi klasy dojazdowej oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 03KDD, 04KDD, 05KDD, 06KDD, 
07KDD, 08KDD; 
a) projektowane parametry techniczne jak nicejŚ 

- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
10,0 m, 

- szerokoWć jezdni 6,0 mś 
4) droga wewnCtrzna oznaczona na rysunku planu 

symbolem 09KDW z placem manewrowo-
zwrotnym: 

- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 
10,0 m, 

- szerokoWć jezdni 6,0 mś 
5) drogi wewnCtrzne oznaczone na rysunku planu 

symbolami 010KDW, 011KDW, 012KDW, 
020KDW: 
a) projektowane parametry techniczne jak nicejŚ 

- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych od 
6,0 m do 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 

- szerokoWć jezdni 6,0 mś 
6) Wciecki piesze oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 0013KXX, 014KXX, 015KXX, 
016KXX, 017KXX, 018KXX, 019KXX: 
a) projektowana szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych min. 3,0 m. 
 

Rozdział IV 
Przepisy przejWciowe i koMcowe 

 
§ 61. Stawki procentowe słuc>ce naliczaniu opłaty o 

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 
Ustala siC wysokoWć stawki procentowej jak nicejŚ 
 

Symbol terenu WysokoWć stawki w % 

ML 25% 
MLp 25% 
UM 25% 
U 25% 

US 15% 
MLT 10% 

RM (w przypadku 
prowadzenie usług 
agroturystycznych) 

15% 

KS 10% 
Pozostałe tereny Nie ma zastosowania 

 
§ 62. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi gminy i miasta Jabłonowo Pomorskie. 
 

§ 63. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
§ 64.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega 
publikacji na stronie internetowej. 

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Piotr BoiMski 
 

1
 Zmiany do ustawy: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 

poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803. 

2
 Zmiany do ustawy: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 
i Nr 173, poz. 1218. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXVIII/117/08 

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego 
z dnia 18 wrzeWnia 2008 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 
w obrzecu jeziora Duce w Nowej Wsi. 
 
 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrzecu Jeziora 
Duce w Nowej Wsi 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), 
Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego rozstrzyga 
o sposobie rozpatrzenia uwag, w projekcie planu, 
wniesionych do projektu planu. 

  

Lp. 
Nazwa 

zgłaszaj>cego 
uwagC 

Oznaczenie 
nieruchomoWci której 

dotyczy uwaga 
(nr ewidencyjny) 

Przeznaczenie 
w planie 

TreWć uwagi 
RozstrzygniCcie uwagi 

Uwaga 
uwzglCdniona 

Uwaga 
NieuwzglCdniona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. uwag nie wniesiono 

 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXVIII/117/08 

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego 
z dnia 18 wrzeWnia 2008 r. 

 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne 
terenu połoconego w obrzecu jeziora Duce w Nowej 
Wsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dotyczy stwierdzenia zgodnoWci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 
w obrzecu jeziora Duce w Nowej Wsi w trybie art. 20, 
ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póan. zm.). 
 
Stwierdzam zgodnoWć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 
w obrzecu jeziora Duce w Nowej Wsi ze Studium 
UwarunkowaM i Kierunków gminy i miasta Jabłonowo 
Pomorskie (uchwała nr IV/23/2002 Rady Gminy 
i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 30 grudnia 
2002 r.). 
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UCHWAŁA Nr XXVI/236/08 
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE 

 z dnia 8 paadziernika 2ŃŃ8 r. 
 
zmieniaj>ca uchwałC w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 
ust. 7 w zwi>zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 
oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 
i Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 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 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w uzgodnieniu ze 

Zwi>zkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ 
„SolidarnoWć” uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1. § 4 ust. 6 Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach 
i placówkach oWwiatowych, dla których organem 
prowadz>cym jest gmina Mogilno, stanowi>cego 
zał>cznik do uchwały nr XVII/164/08 Rady Miejskiej 
w Mogilnie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli, otrzymuje 
brzmienie: 

„6. WysokoWć dodatku motywacyjnego dla 
dyrektora ustala Burmistrz Mogilna uwzglCdniaj>c 
poziom spełnienia warunków, o których mowa 
w ust. 4. Na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, 
których organem prowadz>cym jest gmina Mogilno 
przeznacza siC miesiCcznie, co najmniej 1800 zł.”. 

 


