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UCHWAŁA Nr II/6/2006 
RAŹY GMINY ZBÓJNO 
 z dnia 5 grudnia 2006 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmuj>cego czCWć gruntów wsi 
ŹziałyM, połocon> nad jeziorem ŹziałyMskim. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 175, 
poz. 1457), w zwi>zku z uchwał> nr XIX/98/2005 Rady 
Gminy Zbójno z dnia 17 lutego 2005 r., uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

Źział I 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział ń 

Obszar, przedmiot i cel planu 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zbójno”, uchwala siC miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
obejmuj>cego czCWć gruntów wsi ŹziałyM, połocon> nad 
jeziorem ŹziałyMskim, zwany dalej planem. 

 
§ 2.1. Uchwala siC przeznaczenie podstawowe 

obszaru o którym mowa w § 1, pod zabudowC 
mieszkaniow> – jednorodzinn> i zabudowC rekreacji 
indywidualnej z niezbCdnym układem dróg publicznych 
i wewnCtrznych.  

2. Przedmiotem ustaleM planu w czCWci tekstowej 
i graficznej, jest zakres obowi>zkowy – wynikaj>cy 
z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

§ 3.1. Integraln> czCWci> planu, o którym mowa w § 1 
jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w skali 1: 1000, zwany dalej rysunkiem 
planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
przedstawiaj>cy graficznie ustalenia planu, w tym 
granice obszaru objCtego planem. 

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ  
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) przeznaczenie terenów, oznaczone symbolami 

składaj>cymi siC z cyfr i literś 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowaniaŚ WciWle 
okreWlone i do uWciWleniaś 

4) linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym 
przeznaczeniu i tych samych zasadach 

zagospodarowania (linie podziału wewnCtrznego)Ś 
WciWle okreWloneś 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) obowi>zuj>ce linie zabudowyś 
7) kształtowane pasy zieleniś  
8) zieleM naturalna o funkcji ekologicznejś 
9) obszary zieleni naturalnej – o funkcji izolacyjno 

ochronnej; 
 10) wymiarowanie elementów zagospodarowania 

terenu. 
3. Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach zagospodarowania, 
okreWlane jako do uWciWlenia, mog> podlegać weryfikacji 
(uzasadnionej szczegółowymi uwarunkowaniami 
wystCpuj>cymi w terenie) w projekcie podziału 
geodezyjnego, lub w projektach zagospodarowania 
terenu. 
 

§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest: 
1) ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla 

inwestycji celu publicznego; 
2) okreWlenie zasad zagospodarowania poszczególnych 

terenów tak, aby umocliwić kształtowanie ładu 
przestrzennego w sposób zapewniaj>cy ochronC 
Wrodowiska i zdrowia ludzi oraz wartoWci 
krajobrazowych wystCpuj>cych w granicach planu; 

3) ochrona lokalnych i ponadlokalnych interesów 
publicznych poprzez unormowanie 
i podporz>dkowanie działaM inwestycyjnych 
wymogom zachowania ładu przestrzennego oraz 
ukształtowanie prawidłowego układu 
komunikacyjnego z uwzglCdnieniem lokalnych 
i ponadlokalnych uwarunkowaM. 

 

Rozdział 2 
Definicje pojCć ucytych w planie 

 
§ 5.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa oŚ 
1) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które jako główne 
powinno dominować na terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczaj>cymi. Nie wyklucza ono 
mocliwoWci lokalizacji w obrCbie terenu 
przeznaczenia uzupełniaj>cego, a nawet 
dopuszczalnego; 

2) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć inne rodzaje przeznaczenia nic 
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> 
przeznaczenie podstawowe; 

3) dopuszcza siC – nalecy przez to rozumieć mocliwoWć 
działaM lub lokalizacji obiektów budowlanych 
i urz>dzeM okreWlonych w ustaleniach planu, 
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stanowi>cych dopuszczalny kompromis 
funkcjonalno-przestrzenny; 

4) terenie – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 
planu wyznaczon> na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, 
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
oraz ewentualnie przeznaczenia uzupełniaj>cego 
i dopuszczalnego, posiadaj>c> symbol (składaj>cy 
siC z cyfr – stanowi>cych numeracjC 
wyodrCbnionych terenów i liter – okreWlaj>cych 
przeznaczenie) i przypisane do niego ustalenia; 

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

6) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu, do uWciWlenia – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczaj>c> podziały obszaru 
objCtego planem na tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania, któr> 
nalecy okreWlić w projekcie zagospodarowania 
terenu, lub w projekcie podziału geodezyjnego, 
w nawi>zaniu do wystCpuj>cych na gruncie 
podziałów geodezyjnych, szczegółowego 
ukształtowania terenu, wystCpuj>cej zieleni, 
istniej>cych trwałych ogrodzeM, istniej>cej trwałej 
zabudowy, elementów zagospodarowania nie 
ujawnionych na mapie sytuacyjno-wysokoWciowej, itp.ś 

7) linii rozgraniczaj>cej tereny o tym samym 
przeznaczeniu, lub o tych samych zasadach 
zagospodarowania WciWle okreWlonej – nalecy przez 
to rozumieć liniC podziału obszaru objCtego planem 
w obrCbie jednego terenu, wyznaczon> istniej>cymi 
podziałami geodezyjnymiś 

8) linii rozgraniczaj>cej tereny o tym samym 
przeznaczeniu, lub o tych samych zasadach 
zagospodarowania orientacyjnej – nalecy przez to 
rozumieć przyblicon> liniC podziału obszaru 
w obrCbie jednego terenu, stanowi>c> 
przedstawienie graficzne przyjCtych zasad podziałuś  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> teren na którym 
dopuszcza siC wznoszenie budynków, w tym 
odsuniCcie linii zabudowy od drogi, na odległoWć 
okreWlon> w uchwaleś (okreWlona odległoWć nie 
dotyczy takich detali architektonicznych budynku 
jak gzyms, okap, zadaszenia nad wejWciami, schody 
zewnCtrzne, czCWci podziemne budynków itp.) oraz 
liniC wyznaczon> od linii brzegowej jezioraś 

 10) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu lub 
w ustaleniach planu, na której obowi>zkowo nalecy 
sytuować Wciany czCWci nadziemnych budynku, 
z zakazem jej przekraczania w kierunku terenów 
s>siednich, wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi 
(rygor nie dotyczy takich detali architektonicznych 
budynku jak gzyms, balkon, okap, pilaster, ryzalit, 
zadaszenia nad wejWciami, schody zewnCtrzne oraz 
obiektów małej architektury)ś 

 11) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć budynku mierzon> od poziomu terenu 

projektowanego do najwycszego punktu gzymsu nad 
ostatni>, pełn> kondygnacj> przy budynkach 
z dachami o spadkach do 20% lub do kalenicy dachu 
przy budynkach z dachami o spadkach powycej 
20%. Źo wysokoWci zabudowy nie wlicza siC 
instalacji i urz>dzeM technicznych budynku 
np. kominów, instalacji odgromowych, anten itp.ś 

 12) zharmonizowaniu ogrodzeM – nalecy przez to 
rozumieć dostosowanie wysokoWci, w tym równiec 
wysokoWci podmurówek, uskoków lub k>ta 
nachylenia na spadkach, formy, materiału 
i kolorystyki ogrodzeM wystCpuj>cych w ci>guś 

 13) obniceniu standardu warunków mieszkaniowych – 
nalecy przez to rozumieć takie skutki zabudowy 
produkcyjno-usługowej i działalnoWci gospodarczej, 
które w sposób oczywisty pogarszaj> warunki cycia 
s>siadów (np. emisja dymu, oparów i uci>cliwych 
zapachów, rócne formy składowania na otwartej 
przestrzeni, wzmocony ruch pojazdów, szczególnie 
samochodów o ładownoWci powycej 3,5 Mg, 
generuj>cy hałas przekraczaj>cy normy ustalone dla 
terenów mieszkaniowych itp.)ś  

 14) drogach wewnCtrznych – nalecy przez to rozumieć 
wydzielone działki geodezyjne, umocliwiaj>ce 
skomunikowanie terenów i działek z drog> publiczn>, 
stanowi>ce własnoWć lub współwłasnoWć osób 
fizycznych lub prawnych, o dostCpnoWci ograniczonej – 
udostCpnione dla ruchu pieszego i samochodowego na 
okreWlonych przez właWciciela warunkachś 

 15) dostCpie ograniczonym (dostCpnoWci ograniczonej) – 
nalecy przez to rozumieć dostCp limitowany 
ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi, 
a w szczególnoWci ogrodzeniem, zakazem wstCpu 
osobom nieupowacnionym i postronnym, opłatami 
itp.; 

 16) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC z cyfr 
stanowi>cych numeracjC wyodrCbnionych terenów 
i ducych liter – okreWlaj>cych przeznaczenie tych 
terenów, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planuś 

 17) zaleca siC – nalecy przez to rozumieć sugestiC 
zastosowania siC do ustaleM niewi>c>cych, 
oczekiwanych przez organ sporz>dzaj>cy, 
wprowadzonych ze wzglCdów funkcjonalnych, 
estetycznych, ochronnych, itp.; 

 18) kształtowanych pasach zieleni – nalecy przez to 
rozumieć dobran> gatunkowo zieleM wielopiCtrow> 
o szerokoWci min. 3,0 m. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie 
z definicjami przyjCtymi w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. 
oraz z definicjami wynikaj>cymi z Polskich Norm 
i przepisów odrCbnych. 

 

Źział II 
Ustalenia ogólne, dotycz>ce całego obszaru planu 

 

Rozdział ń 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 

§ 6. Ustala siC nastCpuj>cy podział obszaru 
objCtego planem na strefy: 
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1) strefC publiczn> – o dostCpie ograniczonym, 

z mocliwoWci> wygrodzenia chyba, ce ustalenia 
szczegółowe stanowi> inaczej, obejmuj>c> tereny 
obsługi transportu drogowego i usług, zieleni 
urz>dzonej oraz usług sportu i rekreacji, zieleni 
naturalnej i infrastruktury technicznej, dróg 
wewnCtrznych i ci>gu pieszego, oznaczone 
symbolami odpowiednioŚ „15 KS/U”, „8 ZP/US”, 
„11 ZI/I”, „20 i 21 KŹW”ś „12 KX” oraz czCWci 
terenów oznaczonych symbolamiŚ „1, 2 i 4 ML”, 
wynikaj>cych z przepisu odrCbnego – prawo wodne; 

2) strefC publiczn> – o dostCpie nieograniczonym – 
otwart>, obejmuj>c> tereny zieleni urz>dzonej oraz 
usług sportu i rekreacji z terenami infrastruktury 
technicznej, zieleni urz>dzonej, dróg publicznych, 
ci>gu pieszego, wód powierzchniowych 
Wródl>dowych w tym z zieleni> naturaln>, oznaczone 
symbolami odpowiednioŚ „9 ZP/US/I„, 10 ZP”, 
18 i 19 KD-L”, „13 KX”, „14 WS”, „17 WS” 
i „16a-16e WS/ZI”ś 

3) strefC niepubliczn> – o dostCpie ograniczonym, 
obejmuj>c> indywidualn> zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> oznaczon> symbolamiŚ „5-7 MN” 
oraz tereny rekreacji indywidualnej, oznaczone 
symbolamiŚ „1-4 ML”. 

 
§ 7.1. Ustala siC obowi>zek wydzielania terenów 

i ich podziałów na działki budowlane na podstawie 
zatwierdzonego projektu podziału geodezyjnego, 
zapewniaj>cegoŚ 
1) co najmniej minimalne parametry nowo wydzielanej 

działki budowlanej okreWlone w § 12, o ile ustalenia 
szczegółowe dla danego terenu lub danej strefy nie 
stanowi> inaczejś 

2) bezpoWredni dostCp do nowo wydzielanej działki od 
drogi publicznej, oznaczonej symbolem „KŹ-Ź”, 
lub od drogi wewnCtrznej, oznaczonej symbolem 
„KŹW”ś 

3) prawny dostCp do odcinanych czCWci działek 
w wypadku ich podziału własnoWciowego, 
wynikaj>cego z rócnego przeznaczenia terenów, 
wprowadzonego ustaleniami niniejszego planu; 

4) równoczesne wydzielenie geodezyjne działek 
przeznaczonych w niniejszym planie na cele publiczne. 
2. Ustala siC obowi>zek uwzglCdniania 

w projektowanym zagospodarowaniu terenów 
i poszczególnych działek budowlanych, nastCpuj>cych 
warunków, zasad i standardów, o ile ustalenia 
szczegółowe dla poszczególnych terenów (na rysunku 
planu lub w tekWcie planu) nie stanowi> inaczejŚ 
1) okreWlenie miejsc dla pojemników na odpady stałe, 

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

2) sytuowanie projektowanych budynków równolegle 
do frontowej granicy działki, w przypadku skoWnego 
usytuowania granic działek w stosunku do drogi, 
obowi>zuje sytuowanie projektowanych budynków 
równolegle do granic bocznych działekś 

3) dostosowanie wysokoWciowego zagospodarowania 
terenu i zabudowy do rzCdnych drogi i ulicy 
istniej>cej lub projektowanejś 

4) zasadC realizacji zabudowy wkomponowanej 
w otaczaj>cy krajobraz i wykorzystuj>cej naturalne 
walory terenu; 

5) zakaz budowy ogrodzeM pełnych, z zaleceniem 
stosowania ogrodzeM dekoracyjnych, lekkich, 
zastCpowania lub uzupełniania ogrodzeM 
cywopłotami oraz zharmonizowania ogrodzeM.  
3. Ustala siC obowi>zek zachowania 

nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu, co najmniej jednak: 
1) w odległoWci wynikaj>cej z przepisów odrCbnych – 

w stosunku do działki s>siedniejś 
2) 4,0 m od linii rozgraniczaj>cej z drog> wewnCtrzn>Ś 

„KŹW”ś 
3) 8,0 m od linii rozgraniczaj>cej z drog> publiczn> 

(gminn>)Ś „KŹ-Ź”ś 
4) 30,0 m od linii brzegowej jeziora ŹziałyMskiego. 

 

Rozdział 2 
Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 
 

§ 8. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowegoŚ  
1) obowi>zek przeprowadzania niezbCdnych badaM 

geologicznych, poprzedzaj>cych opracowywanie 
projektów budowlanych na poszczególnych 
działkach przeznaczonych pod zabudowC, w celu 
rozpoznania statecznoWci i noWnoWci gruntów, 
poziomu wód gruntowych itp.ś 

2) obowi>zek wprowadzenia kształtowanych pasów 
zieleni o charakterze izolacyjnym przy granicach 
terenów o konfliktogennych funkcjach; 

3) zalecenie ł>czenia projektowanych działek 
budowlanych w działki o wiCkszej powierzchniś 

4) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, z wył>czeniem budowy 
i modernizacji dróg i infrastruktury technicznejś 

5) obowi>zek ochrony wód powierzchniowych 
Wródl>dowych i podziemnych przed ich 
zanieczyszczeniem; 

6) obowi>zek uwzglCdnienia w projektowanym 
zagospodarowaniu terenów i poszczególnych 
działek, mocliwie maksymalnego zachowania 
zieleni istniej>cejś 

7) obowi>zek pełnej ochrony niszy jeziornej poza 
lustrem wody, zieleni naturalnej o funkcji 
ekologicznej i izolacyjno ochronnej oraz 
wkomponowania jej w układ przestrzenny chyba, ce 
ustalenia szczegółowe stanowi> inaczej. 

 

Rozdział 3 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 
 

§ 9.1. Prace ziemne nalecy prowadzić 
z uwzglCdnieniem przepisów ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z póan. zm.). 

2. Ustala siC obowi>zek niezwłocznego 
wstrzymania robót, powiadomienia właWciwego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta 
gminy, a takce udostCpnienia terenu do inwestorskich 
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badaM wykopaliskowych, w przypadku odkrycia 
w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów 
kultury materialnej, tj. wykopalisk archeologicznych lub 
przedmiotów, w stosunku do których istnieje 
przypuszczenie, ce s> one zabytkami. 

 

Rozdział 4 
Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 
 

§ 10. W obrCbie terenów strefy publicznej o dostCpie 
ograniczonym, o której mowa w § 6 pkt 1, ustala siCŚ 
1) obowi>zek realizacji systemów komunikacji bez 

barier architektonicznych; 
2) mocliwoWć lokalizacji niezbCdnych obiektów 

i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 
 

§ 11. W obrCbie terenów strefy publicznej - otwartej, 
o której mowa w § 6 pkt 2, ustala siCŚ 
1) zasadC wykorzystywania systemu dróg w ich liniach 

rozgraniczaj>cych, jako podstawowych korytarzy 
podziemnej i w uzasadnionych sytuacjach 
nadziemnej infrastruktury technicznej, 
z zachowaniem wymogów przepisów odrCbnychś 

2) zasadC budowy dróg i chodników o nawierzchni 
utwardzonej; 

3) obowi>zek realizacji skrzycowaM komunikacji 
pieszej i kołowej, bez barier architektonicznychś 

4) zasadC budowy usług sportu i rekreacji w zieleni 
urz>dzonej w stopniu ograniczonym, zapewniaj>cym 
ochronC wystCpuj>cych form zieleni naturalnejś 

5) zalecenie wprowadzenia zadrzewieM, w tym zieleni 
szpalerowej. 

 
Rozdział 5 

Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

 
§ 12.1. Ustala siC obowi>zek uwzglCdnienia 

w projektowanym zagospodarowaniu terenów, a w nich 
poszczególnych działek budowlanych, nastCpuj>cych 
parametrów i wskaaników, o ile ustalenia szczegółowe 
dla poszczególnych terenów nie stanowi> inaczej: 
1) minimalna powierzchnia działki projektowanej dla 

zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej o wielkoWci 
10 arów, a dla rekreacji indywidualnej – 12 arówś 

2) przyjCcie minimalnej szerokoWci nowo wydzielanych 
działek budowlanych – 20,0 m, z obowi>zkiem 
dostosowania wielkoWci zabudowy projektowanej do 
ograniczeM wynikaj>cych z wielkoWci działki 
budowlanej (dla działek o szerokoWci zmiennej, 
minimaln> szerokoWć nalecy zapewnić na 
wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie 
z rysunkiem planu oraz ustaleniami zawartymi w § 7 
ust. 3; 

4) zachowanie co najmniej 60% powierzchni działki 
budowlanej, przeznaczonej dla zabudowy 
mieszkaniowej – jednorodzinnej jako powierzchni 
biologicznie czynnej; 

5) zachowanie co najmniej 85% powierzchni działki 
budowlanej, przeznaczonej dla zabudowy zwi>zanej 

z rekreacj> indywidualn>, jako pow. biologicznie 
czynnej; 

6) miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
(poza stanowiskami w garacu w budynku), w iloWci 
co najmniej: 
a) 1 miejsce na jedno mieszkanie – w zabudowie 

jednorodzinnej i w zabudowie rekreacji 
indywidualnej,  

b) 1 miejsce/40 m2 pow. ucytkowej usług lub 
2 zatrudnionych – w zabudowie jednorodzinnej 
z funkcj> usługow> nieuci>cliw>. 

2. W projektowanej, jednorodzinnej zabudowie 
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i w zabudowie 
zwi>zanej z rekreacj> indywidualn>, ustala siC 
obowi>zek uwzglCdniania nastCpuj>cych parametrów 
i wskaaników, o ile ustalenia szczegółowe dla 
poszczególnych terenów nie stanowi> inaczejŚ 
1) ograniczenie wysokoWci zabudowy do dwóch 

kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe) i maksimum 8,0 mś 

2) maksymalne wyniesienie poziomu posadzki parteru 
ponad poziom terenu projektowanego = 0,8 m; 

3) przykrycie budynków dachami płaskimi, lub 
o spadkach symetrycznych; 

4) zalecenie przykrycia budynków dachami o spadkach 
mieszcz>cych siC w granicach od 25 do 45 stopniś 

5) ograniczenie wysokoWci zabudowy gospodarczej, 
usługowej i garacowej na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodz. do jednej kondygnacji 
nadziemnej. 

 
Rozdział 6 

Odst>pienia od ustalania okreWlonych zasad i 
warunków 

 
§ 13.1. W obszarze objCtym planem nie wystCpuje 

potrzeba ustanawiania obowi>zku scalania 
nieruchomoWci i ich ponownego podziału na działki 
w obrCbie wyznaczonych terenów, w trybie procedury 
wynikaj>cej z przepisów odrCbnych. 

2. OdstCpuje siC od okreWlania szczegółowych 
zasad oraz warunków scalania i podziału nieruchomoWci 
na obszarze objCtym planem. 
 

§ 14.1. W obszarze objCtym planem nie wystCpuje 
potrzeba ustanawiania granic i sposobów 
zagospodarowania terenów podlegaj>cych ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów szczególnych. 

2. OdstCpuje siC od okreWlania granic i sposobów 
zagospodarowania terenów podlegaj>cych ochronie na 
obszarze objCtym planem. 
 

§ 15.1. W obszarze objCtym planem nie wystCpuje 
potrzeba ustanawiania szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeM w ich 
ucytkowaniu, w tym zakazów zabudowy. 

2. OdstCpuje siC od okreWlania warunków, o których 
mowa w ust. 1 na obszarze objCtym planem. 
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Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

§ 16.1. Ustala siC minimaln> szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych, o ile ustalenia szczegółowe dla 
poszczególnych terenów nie stanowi> inaczejŚ 
1) dróg i ulic publicznych, dojazdowych (KD-D) - 10,0 m; 
2) dróg wewnCtrznych (KŹW) - 6,0 m; 
3) ci>gów pieszych (KX) - 4,0 m. 

2. Ustala siC obowi>zek wyznaczania normatywnych 
trójk>tów widocznoWci na wszystkich skrzycowaniach. 

3. W wypadku nieprzelotowego zakoMczenia drogi 
ustala siC obowi>zek zakoMczenia jej placem 
manewrowym, z zastrzeceniem zachowania przepisów 
odrCbnych.  

 
§ 17.1. Ustala siC nastCpuj>ce warunki, zasady 

i standardy w projektowanym zagospodarowaniu 
terenów, a w nich poszczególnych działek 
budowlanych, o ile ustalenia szczegółowe dla 
poszczególnych terenów nie stanowi> inaczejŚ 
1) obowi>zek podł>czenia projektowanej zabudowy do 

nastCpuj>cych, istniej>cych i projektowanych 
systemów infrastruktury technicznejŚ wodoci>gu, 
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyki; 

2) obowi>zek stosowania ekologicznych systemów 
i urz>dzeM grzewczych, a przy indywidualnym 
zaopatrzeniu w ciepło – technologii opartych 
o paliwa bezpieczne ekologicznie. 
2. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji 

i realizacji systemów sieci infrastruktury technicznej: 
1) mocliwoWć realizacji niezbCdnych sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej w terenach 
przeznaczonych pod drogi publiczne i wewnCtrzne 
oraz pod ci>gi komunikacji pieszej, wyznaczonych 
liniami rozgraniczaj>cymi, z zachowaniem 
przepisów odrCbnychś 

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

3) obowi>zek docelowego rozwi>zania wspólnej – co 
najmniej w skali obszaru objCtego planem – 
gospodarki Wciekowej i gospodarki odpadami oraz 
wspólnego systemu zaopatrzenia w wodC i energiC 
elektryczn>ś 

4) dopuszczalnoWć budowy czasowych, szczelnych 
zbiorników na nieczystoWci płynne z zachowaniem 
ustaleM § 19, na warunkach wynikaj>cych 
z przepisów odrCbnych oraz za zgod> właWciwych 
organów sanitarnych i ochrony Wrodowiskaś 

5) zaopatrzenie poszczególnych obiektów w wodC dla 
celów bytowo-sanitarnych z wodoci>gu wiejskiego, 
uwzglCdniaj>cego system hydrantów 
przeciwpocarowych w iloWci wynikaj>cej 
z przepisów odrCbnychś 

6) odprowadzenie Wcieków deszczowych z drogowych 
powierzchni utwardzonych do gruntu lub do 
systemu rowów odwadniaj>cych, wył>cznie po 

podczyszczeniu w stopniu przewidzianym 
w przepisach odrCbnych (piaskowniki, separatory itp.)ś 

7) zaopatrzenie w energiC elektryczn> na warunkach 
jednostki zarz>dzaj>cej sieci>. 

 

Rozdział 8 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów 
 

§ 18.1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, do czasu 
przeznaczenia terenów na cele okreWlone w niniejszym 
planie, ustala siC tymczasowe sposoby 
zagospodarowania, urz>dzenia oraz ucytkowania – 
ucytkowanie dotychczasowe. 

2. Na terenach przeznaczonych pod drogi 
publiczne, ci>gi piesze i rowerowe wprowadza siC zakaz 
budowy wszelkich budynków na okres tymczasowy. 

 
§ 19. Źopuszcza siC tymczasowe rozwi>zanie 

sposobu odprowadzenia Wcieków sanitarnych na 
nastCpuj>cych warunkachŚ 
1) okresowe gromadzenie Wcieków w szczelnych 

zbiornikach o pojemnoWci do 5,0 m3 i wywóz do 
punktu zlewnego gminnej oczyszczalni; 

2) obowi>zek realizacji odpowiedniego przył>cza do 
kolektora sanitarnego w nieprzekraczalnym terminie 
jednego roku od dnia oddania tego kolektora do ucytku. 

 

Rozdział 9 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
 

§ 20. Ustala siC stawkC procentow>1, stanowi>c> 
podstawC do okreWlenia jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWciŚ 
0% - dla terenówŚ 

a) stanowi>cych własnoWć Skarbu PaMstwa, 
z wył>czeniem terenów w ucytkowaniu 
wieczystym osób fizycznych,  

b) stanowi>cych własnoWć gminy Zbójno,  
c) przeznaczonych pod zabudowC 

i zagospodarowanie na cele publiczne. 
30% - dla pozostałych terenów objCtych ustaleniami 
planu nie wymienionych w pkt 1, których wartoWć 
wzroWnie. 

 

Źział III 
Ustalenia szczegółowe i koMcowe 

 

Rozdział ń 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

 
§ 21.1. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolamiŚ „1 ML”, „2 ML”, „3 ML” i „4 ML”, ustala 
siC przeznaczenie podstawowe – tereny rekreacji 
indywidualnej. 

2. Źla terenów o których mowa w ust. 1 
wprowadza siC zakaz realizacji wolnostoj>cej zabudowy 
gospodarczej i garacowej oraz wprowadzania funkcji 
niezwi>zanych z funkcj> rekreacji indywidualnej.  

3. Źla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siCŚ 
1) mocliwoWć wydzielenia działek budowlanych 

w iloWci okreWlonej na rysunku planu, z zaleceniem 
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ł>czenia tych działek, lub podziału poszczególnych 
terenów na wiCksze działki budowlaneś 

2) zabudowC działek wolnostoj>cymi domami rekreacji 
indywidualnej, o architekturze opracowanej z nalecyt> 
starannoWci> i wkomponowanej w otoczenie. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siC 

nastCpuj>ce zasady i warunki zabudowy 
i zagospodarowania poszczególnych działekŚ 
1) usytuowanie zabudowy rekreacji indywidualnej przy 

zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
wyznaczonej na rysunku planu; 

2) zabudowa projektowana w obrCbie poszczególnych 
terenów powinna zapewniać ład przestrzennyś 

3) zabudowa maksimum dwukondygnacyjna, w tym 
poddasze ucytkowe, z dopuszczeniem 
podpiwniczenia. Warunkiem podpiwniczenia 
budynku jest wykonanie badaM geotechnicznych 
i uwzglCdnienie wniosków wynikaj>cych z tych badaMś 

4) mocliwoWć realizacji urz>dzeM rekreacji i turystykiś 
5) obowi>zek ochrony wystCpuj>cej w obrCbie 

poszczególnych terenów, zieleni naturalnej o funkcji 
izolacyjno-ochronnej, stanowi>cej obszar oznaczony 
na rysunku planu; 

6) obowi>zek zapewnienia swobodnego przejWcia 
wzdłuc brzegu jeziora, w sposób zapewniaj>cy 
ochronC zieleni naturalnej, o której mowa w punkcie 5, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi (ustawa - prawo wodne); 

7) zalecenie wprowadzenia kształtowanych pasów 
zieleni wzdłuc granic z terenami oznaczonymi 
symbolami „8 ZP/US”, „9 ZP/US/I” i „10 ZP” oraz 
w pasie stycznym z terenami rolnymi, połoconymi 
poza granicami obszaru objCtego planem. 
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „3 ML”, ustala siC dodatkowo obowi>zek 
zachowania okreWlonej graficznie, istniej>cej zieleni 
naturalnej o funkcji ekologicznej.  

6. Na terenie oznaczonym symbolemŚ „4 ML”, 
ustala siC dodatkowo zalecenie wycofania ogrodzeM od 
strony jeziora na teren powycej istniej>cej skarpy naturalnej.  
 

§ 22.1. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolamiŚ „5 MN”, „6 MN” i „7 MN/I” ustala siC 
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

2. Źla terenu o którym mowa w ust. 1, wprowadza 
siC przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ  
1) mocliwoWć realizacji wolnostoj>cej zabudowy 

garacowej i gospodarczejś 
2) mocliwoWć realizacji nowej zabudowy dla 

nieuci>cliwej działalnoWci gospodarczej. 
3. Źla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siCŚ 

1) zakaz działalnoWci gospodarczej, powoduj>cej 
obnicenie standardu warunków mieszkaniowychś 

2) mocliwoWć wydzielenia działek budowlanych 
maksymalnie w iloWci okreWlonej na rysunku planuś 

3) zabudowC działek o których mowa w pkt 2 
wolnostoj>cymi domami mieszkalnymi – 
jednorodzinnymi, o architekturze opracowanej 
z nalecyt> starannoWci>, wkomponowanej w otoczenieś 

4) mocliwoWć realizacji zabudowy gospodarczej 
i garacowej na granicy s>siednich działek 
budowlanych, jako elementów zabudowy 

blianiaczej, o ile zabudowa ta bCdzie stanowiła 
ł>cznie jednorodn> formC architektoniczn>, 
z zastrzeceniem zachowania przepisów odrCbnych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala siC 

nastCpuj>ce zasady i warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu:  
1) charakter architektoniczny budynków, zapewniaj>cy 

ład przestrzennyś 
2) zabudowa mieszkaniowa maksimum 

dwukondygnacyjna, w tym poddasze ucytkowe 
z mocliwoWci> podpiwniczenia. Warunkiem 
podpiwniczenia budynków jest wykonanie badaM 
geotechnicznych i uwzglCdnienie wniosków z tych badaMś 

3) zabudowa gospodarcza i garacowa – 
jednokondygnacyjna; 

4) dachy dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe, 
z wykluczeniem k>ta ostrego w kalenicy dachu,  
z dopuszczeniem dachów jednospadowych na 
budynkach gospodarczo-garacowychś 

5) dopuszczalnoWć przykrycia budynków dachami 
płaskimi pod warunkiem projektowania zabudowy  
o indywidualnych, dopracowanych formach 
architektonicznych. 
5. Źla terenów o których mowa w ust. 1, ustala siC 

zalecenie wprowadzania pasów zieleni urz>dzonej od 
strony drogi publicznej. 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem „6 MN”, ustala siC dodatkowo obowi>zek 
zachowania okreWlonej graficznie, istniej>cej zieleni 
naturalnej o funkcji ekologicznej.  

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem „7 MN/I”, ustala siC dodatkowo mocliwoWć 
lokalizacji obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej oraz zalecenie docelowej przebudowy 
i modernizacji istniej>cych obiektów byłego 
gospodarstwa rolnego. 

 
§ 23.1. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolamiŚ „8 ZP/US”, „9 ZP/US/I”, „10 ZP”, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleM urz>dzona oraz 

usługi sportu i rekreacji w zieleniś 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – elementy 

uzupełniaj>ce zagospodarowanie terenu (mała 
architektura, ci>gi komunikacji pieszej, itp.); 

3) obowi>zek maksymalnego zachowania zieleni 
naturalnej o funkcji izolacyjno-ochronnej. 
2. Źla terenów o których mowa w ust. 1, ustala siCŚ 

1) obowi>zek kompleksowego kształtowania zieleni 
projektowanej (dobór form i gatunków zieleni)ś  

2) ograniczenie rodzajów urz>dzeM sportu i rekreacji do 
form nie wymagaj>cych makroniwelacji oraz 
wprowadzania nawierzchni betonowych i bitumicznych; 

3) zakaz lokalizacji trwałej zabudowy kubaturowejś 
4) zalecenie sporz>dzenia kompleksowego projektu 

zagospodarowania wszystkich trzech terenów  
o funkcjach wzajemnie siC uzupełniaj>cych. 
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „9 ZP/US/I”, ustala siC dodatkowo 
mocliwoWć lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem 
geodezyjnego wydzielenia działek niezbCdnych dla tych 
urz>dzeM. 
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§ 24.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolemŚ „11 ZI/I”, ustala siC przeznaczenie 
podstawowe – zieleM naturalna (nieurz>dzona) 
i przeznaczenie uzupełniaj>ce – teren infrastruktury 
technicznej. 

2. Źla terenu o którym mowa w ust. 1, ustala siCŚ 
1) obowi>zek maksymalnej ochrony zieleni istniej>cejś 
2) pełn> ochronC istniej>cego ukształtowania terenu,  
zakaz realizacji ogrodzeM i obiektów kubaturowych 
z dopuszczeniem lokalizacji niezbCdnych obiektów 
infrastruktury technicznej, obowi>zek udostCpnienia 
swobodnego przejWcia wzdłuc terenów „4 ML” i „5 MN”, 
o szerokoWci około 3,0 m. 

3. Źla terenu o którym mowa w ust. 1, zaleca siCŚ 
1) zachowanie terenu bez ogradzania; 
2) uporz>dkowanie terenu i zieleni niskiej; 
3) dosadzenie nowych drzew i krzewów 

dostosowanych do charakteru zieleni istniej>cej 
i uwarunkowaM naturalnych. 

 
§ 25.1. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolamiŚ „12 KX” i „13 KX”, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawoweŚ przejWcie piesze 

w zieleni; 
2) przeznaczenie dopuszczalneŚ ci>g pieszo-rowerowy; 
3) zalecenie wprowadzenia nawierzchni ulepszonej, 

z mocliwoWci> realizacji odwodnienia powierzchniowego. 
2. MocliwoWć budowy schodów terenowych 

z materiałów naturalnych, przy zachowaniu przepisów 
odrCbnych. 

 
§ 26.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolemŚ „15 KS/U”, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zwi>zana 

z obsług> transportu drogowego – parking dla 
samochodów osobowychś 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – zabudowa zwi>zana 
z usługami na rzecz komunikacji lub usługami 
handlu i gastronomii.  
2. Przy granicy terenu o którym mowa w ust. 1, 

z terenem „6 MN” ustala siC celowoWć urz>dzenia 
kształtowanego pasa zieleni. 

 
§ 27. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: „14 WS”, „16a-e WS/ZI” i „17 WS”, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe 

Wródl>dowe z terenem niszy jeziornej poza lustrem wodyś 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – zieleM naturalna 

o funkcji izolacyjno-ochronnej; 
3) dopuszczalnoWć budowy po jednym przejWciu – 

pomostu z kacdego terenu o którym mowa w ust. 1, 
przez teren zieleni naturalnej do wody otwartej 
jeziora, przy zachowaniu przepisów odrCbnych, 
w tym szczególnie prawa wodnego. 

 
§ 28.1. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolamiŚ „18 KŹ-Ź” i „19 KŹ-Ź/KS, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne, tereny 

przeznaczone na budowC nowych i poszerzenie 
istniej>cej drogi gminnej z docelow> mocliwoWci> 
lokalizacji chodnika; 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – lokalizacja urz>dzeM, 
obiektów i budowli zwi>zanych z obsług> publicznej 

drogi lokalnej oraz zjazdów indywidualnych 
i publicznych, z zastrzeceniem zachowania 
wymagaM okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

3) przeznaczenie dopuszczalne – zieleM przydrocnaś 
4) obowi>zek uzgadniania mocliwoWci i zasad 

lokalizacji elementów przeznaczenia 
uzupełniaj>cego i dopuszczalnego, z jednostk> 
zarz>dzaj>c> drog> gminn>. 
2. W liniach rozgraniczaj>cych drogi ustala siC 

obowi>zek realizacji jezdni o nawierzchni utwardzonej 
i szerokoWci co najmniej 5,0 m. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 
„19 KŹ-Ź/KS”, ustala siC dodatkowo mocliwoWć 
urz>dzenia parkingu o nawierzchni ulepszonej - do 
szeWciu stanowisk, dla samochodów osobowych. 
 

§ 29.1. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolamiŚ „20 KŹW” i „21 KŹW” ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – wewnCtrzne drogi 

dojazdowe i pieszo jezdnie; 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – lokalizacja urz>dzeM 

zwi>zanych z obsług> drogi dojazdowej oraz 
zjazdów indywidualnych z zastrzeceniem 
zachowania wymagaM okreWlonych w przepisach 
odrCbnych. 
2. W obrCbie terenów o których mowa w ust. 1 

ustala siC obowi>zek realizacji jezdni o nawierzchni 
utwardzonej szerokoWci co najmniej 3,5 m. 

3. W obrCbie terenów o których mowa w ust. 1, 
dopuszcza siC realizacjC drogi jako pieszojezdni. 

4. Wykonanie zjazdów z drogi wymaga uzyskania 
zgody jej właWcicieli. 

 
Rozdział 2 

Przepisy koMcowe 
 

§ 30. Wyrys z rysunku „Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zbójno”, uchwalonego przez RadC Gminy Zbójno, 
uchwał> nr III/11/98 z dnia 29 grudnia 1998 r., którego 
zgodnoWć kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zbójno z ustaleniami planu wynika z § 1, 
wmontowany został w rysunek planu i stanowi czCWć 
zał>cznika nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 31. 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. 

 
§ 32. 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.  

 
§ 33. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Wójtowi Gminy Zbójno. 
 

§ 34.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 



Źziennik UrzCdowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14 – 634 – Poz. 308 
 

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

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Lech Ź>browski 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr II/6/2006 

Rady Gminy Zbójno 
z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie uwag do projektu planu 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czCWci wsi ŹziałyM, dot. zabudowy 
mieszkaniowej-jednorodzinnej i rekreacji 
indywidualnej 
 

W okresie wyłocenia projektu planu do publicznego 
wgl>du tj. od 13 paadziernika 2006 r. do 14 listopada 
2006 r. oraz wyznaczonym terminie 14 dni po nim 
nastCpuj>cych tj. do dnia 28 listopada 2006 r. wpłynCły 
dwie uwagi do projektu planu miejscowego. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Źz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
w zwi>zku z art. 17 pkt 14, przedstawia siC listC nie 
uwzglCdnionych uwag wraz z rozstrzygniCciem 
o sposobie ich rozpatrzenia, wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłoconego do publicznego wgl>du. 

W zakresie uwag nieuwzglCdnionych przez Wójta 
Gminy Zbójno, Rada Gminy Zbójno postanawia przyj>ć 
nastCpuj>cy sposób ich rozpatrzeniaŚ 
1) uwaga nr 1 – wniosek o przekwalifikowanie działek 

nr 619/11 i 619/13 połoconych we wsi ŹziałyM 
z terenu zabudowy – rekreacja indywidualna na 
zabudowC mieszkaniowo-rekreacyjn>. 
składaj>cyŚ PaMstwo Andrzej i Anna Banasiewicz 
wnosz> o przekwalifikowanie działek ujCtych 
w planie zagospodarowania jako teren rekreacji 
indywidualnej na teren zabudowy mieszkaniowo-
rekreacyjn>ś 

2) uwaga nr 2 - wniosek o przekwalifikowanie działek 
nr 619/12 połoconych we wsi ŹziałyM z terenu 
zabudowy – rekreacja indywidualna na zabudowC 
mieszkaniowo-rekreacyjn>. 
składaj>cyŚ PaMstwo Włodzimierz i źlcbieta Hyła 
wnosz> o przekwalifikowanie działek ujCtych w 
planie zagospodarowania jako teren rekreacji 
indywidualnej na teren zabudowy mieszkaniowo-
rekreacyjn>. 

 
Uwagi nie zostały uwzglCdnione ze wzglCdów 
merytorycznych i formalnych. 
 
Uzasadnienie: 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ustala przeznaczenie oraz zasady 
i zabudowy terenu w układzie docelowym, zgodnie 
z ustaleniami „ Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zbójno”. 
Ponowne rozpoczCcie procedury opracowania planu dla 
przedmiotowego terenu nie znajduje uzasadnienia.  
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr II/6/2006 

Rady Gminy Zbójno 
z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie rozstrzygniCcia sposobu realizacji 
zapisanych w planie miejscowym inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasad ich finansowania 
 

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury 
technicznej, zapisanymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi ŹziałyM 
dotycz>cym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i rekreacji indywidualnej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy bCd>Ś  
- droga gminna publiczna (oznaczona symbolem 

18 KD-D i 19 KD-Ź/KS) o szerokoWci 10,00 m 
w liniach rozgraniczaj>cych o nawierzchni 
asfaltowej na odpowiedniej podbudowie z kamienia 
wapiennego lub granitowego wraz z oWwietleniem,  

- droga gminna wewnCtrzna (oznaczona symbolem 
20 KŹW i 21 KŹW) o szerokoWci 6,00 m w liniach 
rozgraniczaj>cych o nawierzchni asfaltowej na 
odpowiedniej podbudowie z kamienia wapiennego 
lub granitowego wraz z oWwietleniem,  

W skład uzbrojenia drogi wchodziŚ 
- wodoci>g,  
- kanalizacja sanitarna,  
- linie energetyczne. 
Wodoci>g, kanalizacja sanitarna, realizowane 
ze Wrodków budcetu gminy.  
Zaopatrzenie w energiC elektryczn> przez 
przedsiCbiorstwo energetyczne posiadaj>ce koncesje. 
Istnieje mocliwoWć ubiegania siC o dofinansowanie 
z funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy drogi 
oraz uzbrojenia pozostaj>cego w gestii gminy) 
i współfinansowanie na podstawie umowy 
z zainteresowanym inwestorem. 

2. Inwestycje wymienione w pkt 1 bCdzie 
realizowana równolegle z realizacj> zabudowy 
mieszkaniowej na poszczególnych działkach. 

3. Finansowanie inwestycji wymienionej w pkt 1 
podlega zasadom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.), przy czym: 
a) uchwała Rady Gminy okreWla wieloletni program 

inwestycyjny w zakresie budowy i przebudowy dróg 
gminnych,  

b) zał>cznik do uchwały budcetowej gminy okreWla 
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
w roku budcetowym oraz dwóch kolejnych latach,  

c) kolejne uchwały budcetowe gminy okreWlaj> nakłady 
na uruchomiony program w wysokoWci 
umocliwiaj>cej jego terminowe zakoMczenie,  

d) zmiana kwot wydatków na realizacjC programu 
nastCpuje w drodze uchwały Rady Gminy zmieniaj>cej 
zakres programu lub wstrzymuj>cej jego wykonywanie,  
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e) zlecenie zadania nastCpuje na zasadzie wyboru 

najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy – Prawo 
zamówieM publicznych,  

 

f) realizacja zadania nastCpuje w terminach okreWlonych 
harmonogramem wydatków budcetu gminy. 
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UCHWAŁA Nr XX/108/08 
 RADY GMINY BOBROWO 

 z dnia 12 sierpnia 2008 r. 
  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarz>dzenia poboru opłaty miejscowej przez inkasentów, okreWlenia 
inkasentów i wysokoWci wynagrodzenia za inkaso, ustalenia wysokoWci stawki opłaty miejscowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz.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, z 2005 r. 
Nr 127, 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) oraz art. 17, art. 19 
pkt 1 lit. b i art. 19 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 72, poz. 721, Nr 75, 
poz. 758, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. 
Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, z 2008 r. Nr 93, 
poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 26 paadziernika 2004 r. 
w sprawie wysokoWci górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. 
Nr 46, poz. 794) i pisma Kujawsko-Pomorskiego 
UrzCdu Wojewódzkiego Wydział Ochrony Vrodowiska 
Nr OV-wkp-6133/158/99 z dnia 22 listopada 
1999 r. w sprawie uznania miejscowoWci Bobrowo, 
Budy, Chojno, W>dzyn, Źrucyny, Anielewo i Lisa Młyn 
w gminie Bobrowo za miejscowoWci o szczególnych 
właWciwoWciach klimatycznych i krajobrazowych 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1. W uchwale nr XX/112/2004 Rady Gminy 
w Bobrowie z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie 
zarz>dzenia poboru opłaty miejscowej przez inkasentów, 
okreWlenia inkasentów i wysokoWci wynagrodzenia za 
inkaso, ustalenia wysokoWci stawki opłaty miejscowej 

zmienionej uchwał> Rady Gminy Bobrowo nr XXV/151/05 
z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
z 2004 r. Nr 133, poz. 2722, z 2005 r. Nr 96, poz. 1746) 
§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienieŚ „1. Zarz>dza siC pobór 
inkasa opłaty miejscowej przez inkasentów, którymi s> 
właWciciele lub osoby upowacnione przez właWcicieli 
oWrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, gospodarstw 
agroturystycznych oraz inne osoby wynajmuj>ce pokoje 
w celach wypoczynkowych, a w Vwietlicy w Budach 
inkasentem ustala siC Sołtysa wsi Budy”.  
  

§ 2. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
Przewodnicz>cy  

Rady Gminy 
Waldemar Jankowski 

 
1
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrocenia 

nastCpuj>cych dyrektyw Wspólnot źuropejskichŚ 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów miCdzy paMstwami 
członkowskimi (Źz.Urz. Wź L 368 z 17 grudnia 1992 r.)ś 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 
pobierania opłat za ucytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciCcarowe (Źz.Urz. WE L 187 z 
20 lipca 1999 r.). 

Źane dotycz>ce ogłoszenia aktów prawa Unii źuropejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolit> Polsk> członkostwa w Unii źuropejskiej – 
dotycz> ogłoszenia tych aktów w Źzienniku UrzCdowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA Nr XVII/114/08 
 RAŹY GMINY CHźŁMNO 

 z dnia ń6 paadziernika 2ŃŃ8 r. 
  

w sprawie okreWlenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie 
gminy Chełmno. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, 
poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, 
z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 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) uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 


