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UCHWAŁA Nr X/93/2011
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 8 lipca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 335 poło onej w miejscowo ci
Wiele
Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 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, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,
poz. 1413, z 2010 r Nr 75 poz. 74, Nr 106 poz. 675,
Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043,
Nr 130 poz. 871, z 2011 r. Nr 32 poz. 159) w zwi zku
z art. 4 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2010 o zmianie
ustawy
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Pa stwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm.: 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 214
poz. 1806 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz.42 i Nr 157 poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106
poz.675; z 2011 r., Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679)
uchwala si co nast puje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Mrocza uchwalonego uchwał
nr XXVII/20/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia
25 lutego 2005 r. uchwala si miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 335
poło onej w miejscowo ci Wiele.
2. Integraln cz ć uchwały stanowi:
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako zał cznik nr 1 do
uchwały,
2) lista nieuwzgl dnionych uwag oraz rozstrzygni cie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
jako zał cznik nr 2 do uchwały,
3) rozstrzygni cie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale do zada własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, jako zał cznik nr 3
do uchwały.

§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi zuj ce na terenach
obj tych planem przepisy prawa miejscowego
dotycz ce przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
poszczególnych terenów oraz okre la konieczne dla
osi gni cia zamierzonych celów - nakazy, zakazy
i warunki.
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mog
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustale
rysunku stanowi cego zał cznik do uchwały.
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz
ustale przepisów zawartych w niniejszej uchwale, maj
zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami
wykonawczymi i odr bnymi.
§ 4. Ka dy
teren
wydzielony
liniami
rozgraniczaj cymi tereny o ró nym przeznaczeniu
okre lony jest symbolem, w którym litery oznaczaj
przeznaczenie poszczególnych terenów według
oznacze legendy rysunku planu.
§ 5. Na rysunku planu obowi zuj :
1. granica obszaru obj tego planem,
2. linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu
i ró nych zasadach zagospodarowania,
3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
4. symbole
identyfikuj ce
tereny
o
ró nym
przeznaczeniu
i
ró nych
zasadach
zagospodarowania.
Rozdział 2.
Ogólne ustalenia planu
§ 6.1. Ustalenia ogólne obowi zuj dla wszystkich
terenów w granicach obszaru obj tego planem, o ile
ustalenia szczegółowe nie stanowi inaczej.
2. Przeznaczenie terenów:
1) w granicach planu wyznacza si tereny:
a) zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
o symbolu – MN,
b) dróg wewn trznych niepublicznych, o symbolu KDW,
2) obowi zuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie
zwi zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu
i jego obsług , w tym produkcyjnych, magazynowoskładowych (np. handlu hurtowego), obiektów
warsztatowych,
a
tak e
innych
funkcji
powoduj cych szkodliwe (trwałe lub czasowe)
uci liwo ci dla rodowiska i ludzi z wył czeniem
inwestycji celu publicznego z zakresu ł czno ci
publicznej, zgodnych z przepisami odr bnymi.
3. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
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1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie
z liniami zabudowy, okre lonymi na rysunku planu,
w sposób umo liwiaj cy zharmonizowanie obiektów
z otaczaj cym krajobrazem,
2) ogrodzenie działek a urowe - zaleca si ywopłoty.
4. Zasady
ochrony
rodowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowi zuje zagospodarowanie terenu prowadz ce
do utrzymania i ochrony warto ci przyrodniczych
i ró norodno ci form krajobrazowych, w tym:
a) zachowanie istniej cych form ukształtowania
terenu,
b) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych,
2) usuwanie drzew i krzewów, wymagaj ce
stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu
i mo e nast pić jedynie w przypadku: uzasadnionej
wycinki o charakterze piel gnacyjnym, realizacji
docelowego układu drogowego i inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, zagro enia
bezpiecze stwa ludzi i mienia.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na
obiekt zabytkowy prace ziemne nale y wstrzymać do
momentu wykonania i udokumentowania bada
archeologicznych.
6. Wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbało ć
o wysok jako ć estetyczn elementów wyposa enia
przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej
architektury, o wietlenia, w zakresie wykonania
nawierzchni, itp.
7. Parametry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenów:
1) obowi zuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jako ci
architektoniczno-estetycznej, zgodnie, z zasadami
okre lonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach
szczegółowych,
2) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej
dla
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej wynosi 70%.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów: teren znajduje
w granicach Kraje skiego Parku Krajobrazowego,
obowi zuj nast puj ce zakazy:
1) realizacji przedsi wzi ć mog cych znacz co
oddziaływać na rodowisko w rozumieniu art. 51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z pózn. zm.),
z wył czeniem inwestycji celu publicznego
z zakresu ł czno ci publicznej, zgodnych
z przepisami odr bnymi;
2) umy lnego zabijania dziko wyst puj cych zwierz t,
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronie
i miejsc rozrodu oraz tarlisk i zło onej ikry,
z wyj tkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynno ci w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej, le nej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewie ródpolnych,
przydro nych i nadwodnych, je eli nie wynikaj
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub
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zapewnienia bezpiecze stwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urz dze wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym
torfu, oraz skamieniało ci, w tym kopalnych
szcz tków ro lin i zwierz t, a tak e minerałów
i bursztynu;
5) wykonywania
prac
ziemnych
trwale
zniekształcaj cych rze b terenu, z wyj tkiem prac
zwi zanych
z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym, przeciw osuwiskowym lub
budow , odbudow , utrzymaniem, remontem lub
napraw urz dze wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je eli
zmiany te nie słu
ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, le nej, wodnej lub
rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie
szeroko ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyj tkiem
obiektów słu cych turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej, z wył czeniem inwestycji celu
publicznego z zakresu ł czno ci publicznej,
zgodnych z przepisami odr bnymi;
8) likwidowania, zasypywania i przekształcania
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno błotnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyj tkiem nawo enia
własnych gruntów rolnych;
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz t metod
bez ciółkow ;
11) utrzymywania otwartych rowów
ciekowych
i zbiorników ciekowych;
12) organizowania
rajdów
motorowych
i samochodowych;
13) u ywania łodzi motorowych i innego sprz tu
motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomo ci:
1) podziału na działki budowlane dokonywać mo na
wył cznie zgodnie z liniami rozgraniczaj cymi
tereny o ró nym przeznaczeniu i ró nych zasadach
zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podziału
wewn trznego terenów o tym samym przeznaczeniu,
2) dopuszcza si mo liwo ć ł czenia projektowanych
działek budowlanych w wi ksze nieruchomo ci
gruntowe funkcjonuj ce jako jedna działka
budowlana – z zachowaniem dla terenu zabudowy
mieszkaniowej zasady budowy wył cznie jednego
budynku
mieszkalnego
na
jednej
działce
budowlanej.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) tereny
w
liniach
rozgraniczaj cych
dróg
przeznaczone s do ruchu i postoju pojazdów, ruchu
pieszych, lokalizacji cie ek rowerowych i urz dze
infrastruktury technicznej,
2) obowi zuje
zakaz
lokalizacji
zabudowy
niezwi zanej z utrzymaniem i obsług komunikacji;
3) szczegółowe
rozwi zania
geometrii
ulic
i skrzy owa (jezdnie, chodniki, cie ki rowerowe,
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pasy postojowe) nale y opracować w projektach
budowlanych inwestycji,
dopuszcza si budow i przebudow istniej cej sieci
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów
sieci w uzgodnieniu z zarz dc drogi,
zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wod zaopatrzenie w wod z gminnej sieci wodoci gowej
na warunkach okre lonych przez gestora sieci,
zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) odprowadzenie cieków sanitarnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora
sieci,
b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej dopuszcza si odprowadzenie cieków
do
indywidualnych
przydomowych
lub
kontenerowych oczyszczalni cieków,
c) w czasie do jednego roku po wybudowaniu
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obowi zuje
przył czenie
instalacji
lokalnych
i indywidualnych do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej,
odprowadzanie wód opadowych z terenów obiektów
parkingów i terenów komunikacji: do czasu
zrealizowania kanalizacji deszczowej dopuszcza si
odprowadzanie wód opadowych do gruntu po
uprzednim podczyszczeniu
zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz obsługa zabudowy z przewidywanej rozdzielczej
sieci gazowej redniego ci nienia gazu ziemnego lub
za pomoc indywidualnych zbiorników na gaz
płynny,
zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energi
ciepln - dopuszcza si wykorzystanie urz dze
zasilanych gazem, energi elektryczn lub innych
paliw, w tym pochodz cych ze ródeł energii
odnawialnej, z zachowaniem normatywnych
warto ci emisji spalin do atmosfery, okre lonych
w przepisach odr bnych i szczególnych,
zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energi
elektryczn :
a) zasilanie z istniej cej linii niskiego napi cia,
wyprowadzonej ze stacji transformatorowej
„Wiele 4”, po jej przedłu eniu w kierunku
projektowanych
działek,
lini
kablow
prowadzić przelotem poprzez zł cza kablowopomiarowej zlokalizowane w linii granicy
działek,
b) o wietlenie zewn trzne i wewn trzne nale y
zaprojektować i wykonać z mo liwo ci
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:
a) podł czenie do telefonii stacjonarnej poprzez
kanalizacje teletechniczn
na warunkach
okre lonych przez wybranego gestora sieci,
zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych:
a) gromadzenie
odpadów
komunalnych
w zamykanych, przeno nych pojemnikach wywóz odpadów z pojemników w sposób
zorganizowany na miejsce wskazane przez
Urz d Miasta i Gminy,
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b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi
i szczególnymi.
11. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów:
1) zabrania si wznoszenia tymczasowych obiektów
budowlanych,
2) do czasu realizacji ustale planu dopuszcza si
u ytkowanie terenów na dotychczas obowi zuj cych
zasadach.
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny
słu ce organizacji imprez masowych; nie przewiduje
si .
13. Wysoko ci stawek procentowych słu cych
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu warto ci
nieruchomo ci:
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów
publicznych – 0%;
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów
niepublicznych – 30%.
Rozdział 3.
Zasady zagospodarowania obowi zuj ce na
poszczególnych terenach obj tych planem
§ 7. Teren oznaczony symbolem MN przeznacza
si na cel zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) wysoko ć budynków do dwóch kondygnacji
naziemnych (w tym poddasze u ytkowe) oraz
maksymalnie 9,0 m liczonych od powierzchni terenu
w najni szym naro niku budynku do szczytu dachu,
2) dachy o nachyleniu 25odo 50ow kolorach pokrycia
zbli onych do naturalnego koloru dachówki
ceramicznej lub w kolorze grafitowym,
3) dopuszcza si budow wolno stoj cych gara y
o architekturze nawi zuj cej do budynku
mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem
pomieszcze gospodarczych, wysoko ć budynków
maksymalnie 5 m,
4) dopuszcza si podział terenu na działki budowlane
z zastrze eniem, e ka da z wydzielonych działek
budowlanych nie mo e być mniejsza ni 0,10 ha
oraz musi posiadać bezpo redni dost p do drogi
publicznej szeroko ci minimum 24 m,
5) obowi zuje zakaz budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szeroko ci 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
z wyj tkiem obiektów słu cych turystyce wodnej,
gospodarce wodnej lub rybackiej, z wył czeniem
inwestycji celu publicznego z zakresu ł czno ci
publicznej, zgodnych z przepisami odr bnymi,
6) minimum 70% powierzchni działki biologicznie
czynna (ziele u ytkowa lub ozdobna).
§ 8. Teren oznaczony symbolem KDW przeznacza
si na cel niepublicznej drogi wewn trznej,
1) dopuszcza si lokalizacj urz dze infrastruktury
technicznej niezwi zanych z podstawow funkcj
drogi,
2) parametry
i
wska niki
kształtowania
zagospodarowania terenu:
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a) szeroko ć minimum 8 m w liniach
rozgraniczaj cych,
b) dopuszcza si realizacj drogi w układzie
jednoprzestrzennym,
c) dopuszcza si budow drogi,
d) dopuszcza si realizacj sieci i urz dze
infrastruktury technicznej zwi zanych z obsług
techniczn drogi – odwodnienia, o wietlenia itp.,
na warunkach zarz dcy drogi w porozumieniu
z gestorami sieci.
Rozdział 4
Przepisy ko cowe
§ 9. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

si

§ 10. Uchwała podlega publikacji na stronie
internetowej gminy oraz w Dzienniku Urz dowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicz cy
Rady Miejskiej
Romuald Rosi ski
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Zał cznik nr 1
do uchwały nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 8 lipca 2011 r.
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Zał cznik nr 2
do uchwały nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 8 lipca 2011 r.
LISTA
NIEUWZżL DNIONYCH UWAG ORAZ
ROZSTRZYżNI CIE O SPOSOBIE
ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU DZIAŁKI NR 335 POŁO ONEJ
W MIEJSCOWO CI WIELE
Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz z art. 20 ust. 1
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, Nr 141, poz. 1492
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.
Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) przedkłada si Radzie
Miejskiej w Mroczy list nieuwzgl dnionych uwag
umieszczonych w poni szym wykazie.

Lp.

Tre ć Uwag

Ustalenia projektu planu dla
nieruchomo ci, której dotyczy
uwaga

Uzasadnienie
nieuwzgl dnienia uwagi

Zgłaszaj cy uwag z
dat wpływu uwagi

Brak nieuwzgl dnionych uwag do projektu przedmiotowego planu
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Zał cznik nr 3
do uchwały nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 8 lipca 2011 r.
ROZSTRZYżNI CIE
ROZSTRZYżNI CIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE
DO ZADA
WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA
DOTYCZY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU DZIAŁKI NR 335 POŁO ONEJ
W MIEJSCOWO CI WIELE
Na podstawie art. 20 ust. 1 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, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,
Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Mroczy okre la
nast puj cy sposób realizacji i zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
zgodnie z ustaw
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym nale
do zada własnych
gminy i słu
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszka ców.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
przewidziane do realizacji na podstawie planu
stanowi :
a) drogi
publiczne
wraz
z
uzbrojeniem
podziemnym,
urz dzeniami
infrastruktury
technicznej,
o wietleniem,
cie kami
rowerowymi,
zieleni
towarzysz c
i odpowiednim zabezpieczeniem technicznym
zmniejszaj cym uci liwo ć komunikacyjna
w stosunku do innych funkcji w rozumieniu
przepisów ochrony rodowiska; modernizacja
istniej cych zjazdów oraz budowa nowych
poł cze komunikacyjnych z terenu obj tego
planem
miejscowym,
realizacja
dróg
dojazdowych publicznych, prace zwi zane
z utrzymaniem i modernizacj terenu dróg
publicznych oraz parkingów zrealizowanych
w liniach rozgraniczaj cych tych dróg,
perspektywiczna budowa o wietle drogowych
i realizacja małej architektury zwi zanej
z funkcj drogow ,
b) urz dzenia elektroenergetyczne; budowa linii
kablowych nn dla obsługi projektowanych
inwestycji oraz adaptacja istniej cych linii
elektroenergetycznych,
c) sieci i urz dzenia wodno-kanalizacyjne oraz
gazowe;
utrzymanie
istniej cych
i projektowanych sieci wodno-kanalizacyjnych

oraz gazowych wraz z budow infrastruktury
technicznej
niezb dnej
do
wykonania
projektowanych podł czy w przypadku realizacji
projektowanych inwestycji budowlanych,
d) sieć
telekomunikacyjna;
podł czenie
projektowanych obiektów budowlanych do
istniej cej linii telekomunikacyjnej.
2. Sposób realizacji inwestycji:
a) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale
do zada własnych
gminy, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu działki
nr 335 poło onej w miejscowo ci Wiele,
odbywać si b dzie zgodnie z zało eniami
okre lonymi
w
studium
uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Mrocza,
b) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej
przebiegać
b dzie
zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami i normami, w tym
m. in. Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r.
poz 1163 z pó n. zm.), Ustaw z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156
z 2006 r. poz 1118 z pó n. zm.), Ustaw z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
Nr 19 z 2007 r. poz 115 z pó n. zm.), Ustaw
z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
rodowiska (Dz.U. Nr 129 z 2006 r. poz 902
z pó n. zm.), Inwestycje w zakresie przesyłania
i dystrybucji paliw i energii elektrycznej
realizowane b d
w sposób okre lony
w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. Nr 89 z 2006 r. poz 625
z pó n. zm.). Sposób realizacji inwestycji
wynikał b dzie z wykorzystania mo liwych do
zastosowania
rozwi za
technicznotechnologicznych gwarantuj cych wysok jako ć
wykonania inwestycji. Dopuszcza si etapow
realizacj inwestycji.
3. Zasady finansowania:
Realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz
z zakresu zieleni urz dzonej publicznej b dzie
finansowana
przez
bud et
gminy
z dopuszczeniem porozumie finansowych zawartych
z innymi podmiotami zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, m. in. Ustaw z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, z 2005 r.
poz. 2104 z pó n. zm.) oraz z Ustawa z dnia 16 grudnia
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu
drogowego (Dz.U. Nr 267 z 2005 r. poz 2251
z pó n. zm.).
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Finansowanie
inwestycji
infrastrukturalnych
zwi zanych z zaopatrzeniem terenu obj tego planem
w energi elektryczn b dzie realizowana ze rodków
finansowych
przedsi biorstwa
energetycznego
posiadaj cego wymagan koncesje oraz na podstawie
umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na
warunkach okre lonych przez gestorów sieci.
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ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
cieków (Dz.U. Nr 123. z 2006 r. poz 858 z pó n. zm.)
ze
rodków bud etu miasta z dopuszczeniem
porozumie
finansowych zawartych z innymi
podmiotami.

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci gowej
i kanalizacji finansowane b d na podstawie art. 15
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UCHWAŁA Nr X/94/2011
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 8 lipca 2011 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda y i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrocza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007 r. Nr 173
poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,
z 2009 Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675,
z 20011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679) w zwi zku
z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 r.
o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, zm.
z 2007 r.: Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238; z 2008 r.:
Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Nr 18 poz. 97, Nr 144
poz. 1175; z 2010 r.: Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz. 857,
z 2011 r.: Nr 120 poz. 960; z 2011 r. Nr 117 poz. 679)
uchwala si , co nast puje:
§ 1.1. Ustala si , e zezwolenia na sprzeda
napojów alkoholowych do spo ycia w miejscu jak
i poza miejscem sprzeda y wydaje si dla punktów
stałych poło onych w odległo ci nie mniejszej ni 50 m
od obiektów sakralnych, szkół i innych placówek
o wiatowo-wychowawczych.
2. Pomiaru odległo ci dokonuje si wzdłu ci gów
komunikacyjnych od drzwi wej ciowych obiektów
okre lonych w ust. 1 do drzwi wej ciowych miejsc
sprzeda y lub podawania napojów alkoholowych.
3. Punkt sprzeda y napojów alkoholowych musi
spełniać wymagane normy higieniczne zgodnie
z odpowiednimi przepisami sanitarnymi dla obiektów
handlowych.
§ 2.1. Sprzeda
napojów
alkoholowych
przeznaczonych do spo ycia poza miejscem sprzeda y
mo e być prowadzona w sklepach ogólnospo ywczych,
spo ywczo-przemysłowych i monopolowych.

2. Sprzeda
napojów
alkoholowych
przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y nie
mo e być prowadzona w barach mlecznych i szybkiej
obsługi.
3. Zabrania si spo ywania napojów alkoholowych
w detalicznych punktach sprzeda y i w ich najbli szej
okolicy.
§ 3.1. Dopuszcza si mo liwo ć funkcjonowania
tzw. „ogródków piwnych” na wolnym powietrzu ze
sprzeda
i podawaniem napojów alkoholowych do
4,5% zawarto ci alkoholu i piwa, które mog być
usytuowane przy miejscach okre lonych w § 2 ust. 1.
2. Ogródek piwny prowadzony jest na zasadzie
odr bnego zezwolenia wydanego na sprzeda napojów
alkoholowych o zawarto ci do 4,5% alkoholu oraz na
piwo przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y
– w okresie od 1 kwietnia do 30 wrze nia.
3. Lokalizacja ogródka piwnego nie mo e stanowić
przeszkody dla ruchu pieszych, zagro enia dla
bezpiecze stwa ruchu drogowego oraz zagro enia dla
porz dku i bezpiecze stwa publicznego.
4. Warunkiem prowadzenia „ogródka piwnego”
jest:
1) posiadanie tytułu prawnego do korzystania
z nieruchomo ci,
2) posiadanie decyzji wła ciwego pa stwowego
inspektora sanitarnego, która potwierdzi spełnienie
warunków sanitarnych „ogródka piwnego”,
3) stworzenie elementarnych warunków sanitarnych
w postaci dost pu do toalet dla konsumentów,
4) estetyczne ogrodzenie,
5) na widocznym miejscu umieszczone s tabliczki
informacyjne, e tylko w obr bie ogrodzenia mo na
spo ywać napoje alkoholowe.
5. Sprzeda i podawanie napojów alkoholowych do
4,5% zawarto ci alkoholu i piwa w ogródkach
bezpo rednio przyległych do lokali gastronomicznych
odbywa si w ramach posiadanego zezwolenia po
spełnieniu warunków wymienionych w ust. 4.

