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UCHWADA Nr XXV/215/09 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze czę[ci dziaEek 5240/2, 
5241/1, 214 oraz dziaEek 215 i 216 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową 

do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze zEór Ćwierdzin i Ćwierdzin KR, 
poEoronych w miejscowo[ci Ćwierdzin, gm. Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwala, co 
następuje:

§1. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Witkowo, zatwierdzonym 
uchwaEą Rady Miejskiej w Witkowie nr XXVI/198/97 
z dnia 22 listopada 1997 r. - wyrys ze studium na 

rysunku planu.

§2. Uchwala się: ｧMiejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego terenu w obszarze czę[ci 
dziaEek 5240/2, 5241/1, 214 oraz dziaEek 215 i 216 
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów 
eksploatacji kruszywa naturalnego ze zEór Ćwierdzin 
i Ćwierdzin KR, poEoronych w miejscowo[ci Ćwier-
dzin, gm. Witkowoｦ.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego, o którym mowa w §2, skEada się z ustaleG 
będących tre[cią niniejszej uchwaEy oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:1000, będącego 
zaEącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej 
uchwaEy;

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, będącego zaEącznikiem Nr 2 
do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych, będą-

cego zaEącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD I
Przepisy ustaleG ogólnych

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Witkowie, o ile z tre-

[ci przepisu nie wynika inaczej;
2) rysunku planu - nalery przez to rozumieć ry-

sunek planu stanowiący czę[ć graficzną planu 
- na mapie w skali 1:1000;

3) drodze - nalery przez to rozumieć drogę klasy 
dojazdowej;

4) liniach rozgraniczających drogi - nalery przez to 
rozumieć granicę terenów, przeznaczonych na 
pas drogowy;

5) skrzyrowaniu - nalery przez to rozumieć prze-

cięcia lub poEączenie dróg w jednym poziomie 
zapewniające morliwo[ć peEnego lub czę[cio-

wego wyboru kierunku jazdy;
6) zjepdzie - nalery przez to rozumieć czę[ć drogi 

na poEączeniu drogi nie będącej drogą publicz-
ną lub na poEączeniu drogi z dojazdem do nieru-

chomo[ci znajdującej się przy drodze;
7) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 

rozumieć takie przeznaczenia, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

8) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-

wego, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi;

9) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-

jące rycie albo dokuczliwe dla otaczającego 
[rodowiska, a zwEaszcza haEas, wibracje, za-

nieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-

czyszczenie odpadami;
10) przepisami szczególnymi - nalery przez to ro-

zumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczy-

mi.

§5. Uryte w uchwale okre[lenia i nazewnictwo 
zostaEo zdefiniowane w oparciu o przepisy odrębne 
i szczególne.

§6. Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest wyznaczenie zasad za-

gospodarowania terenu przeznaczonego pod prze-

bieg drogi dojazdowej, do terenów eksploatacji 
kruszywa naturalnego, na obszarze objętym usta-

leniami planu.

2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy nr 
XV/135/2008 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 
30 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu, zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu w obszarze czę[ci dzia-

Eek 5240/2, 5241/1, 214 oraz dziaEek 215 i 216 z 
przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów 
eksploatacji kruszywa naturalnego ze zEór Ćwierdzin 
i Ćwierdzin KR, poEoronych w miejscowo[ci Ćwier-
dzin, gm. Witkowo.
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§7. Obszar objęty planem.
1. Planem objęto obszar przedstawiony na zaEącz-

niku graficznym nr 1 do uchwaEy.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, poEorony jest 

w miejscowo[ci Ćwierdzin, po poEnocnej stronie 
terenów eksploatacji kruszywa ze zEór Ćwierdzin i 
Ćwierdzin KR, przylegEy czę[ciowo do obszaru ob-

jętego planem.

§8. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu, o którym mowa w §3, ust. 
1, stanowią one granice uchwalenia planu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§9.1. Na obszarze planu ustala się podstawowe 
przeznaczenie - teren drogi dojazdowej, oznaczony 
na rysunku planu symbolem KDD.

2. Poza granicami obszaru objętego planem wpro-

wadza się oznaczenie informacyjne ｠ teren drogi 
publicznej lokalnej KDL, związanej z funkcjonowa-

niem drogi dojazdowej KDD.

§10. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania, okre[lonych 
w niniejszej uchwale.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony  

i ksztaEtowania Eadu przestrzennego

§11. Na obszarze objętym planem ksztaEtowanie 
i ochronę Eadu przestrzennego nalery realizować po-

przez minimalną ingerencję w naturalny krajobraz 
oraz zminimalizowanie wielko[ci skarp terenowych 
związanych z budową pasa drogi.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§12. Poziom haEasu powodowany przez ruch sa-

mochodowy na drodze dojazdowej nie more przekra-

czać dopuszczalnych poziomów haEasu okre[lonych 
w przepisach odrębnych dla terenów znajdujących 
się w strefie oddziaEywania drogi.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspoEczesnej

§13.1. Obszar objęty planem znajduje się w stre-

fie występowania stanowisk archeologicznych bę-

dących pod ochroną konserwatorską (art. 145, art. 
6 ust. 1, pkt 3 ustawy o ochronie i opiece nad za-

bytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz.U. Nr 162, poz. 
1568 ze zmianami).

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, prace ziemne związane z zagospo-

darowaniem i zabudowaniem terenu, wymagają 
prowadzenia badaG archeologicznych w zakresie 
uzgodnionym z Wielkopolskim Urzędem Ochrony 
Zabytków w Poznaniu, przed uzyskaniem pozwole-

nia na budowę.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§14. Nie ustala się wymagaG wynikających z po-

trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznej.

ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy

§15.1. UkEad komunikacyjny okre[la się zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym oraz klasyfikacją 
drogi i parametrami ustanowionymi w niniejszym 

rozdziale.

2. Przy budowie elementów ukEadu komunikacyj-
nego nalery uwzględnić odpowiednio:

1) projektowane sieci infrastruktury technicznej,
2) istniejący poprzeczny ukEad dróg oraz utrzyma-

nie powiązaG w formie skrzyrowaG jednopozio-

mowych;
3) przy budowie drogi nalery uprzednio rozpoznać 

teren pod względem warunków geologiczno-in-

rynierskich.
3. Szeroko[ć pasa terenu przeznaczonego dla 

przebiegu drogi dojazdowej KDD, wyznaczonego li-
niami rozgraniczającymi, przedstawiono na zaEączni-
ku graficznym nr 1 do uchwaEy w skali 1:1000.

4. Dla przebiegu drogi dojazdowej KDD ustala 
się:

1) szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających- 
10,0 m;

2) jezdnię o szeroko[ci 5,5 m oraz obustronne od-

wodnienie drogi, w liniach rozgraniczających 
drogi;

3) poszczególne skEadowe drogi, znajdujące się 
w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej, 
realizować przy zachowaniu przepisów szcze-

gólnych i odrębnych.
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ROZDZIAD VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-

stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych

§16. Nie ustala się granic i sposobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-

waniem się mas ziemnych.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§17. Ustala się podziaEy dziaEek, zgodnie z prze-

biegiem drogi dojazdowej KDD, w liniach rozgrani-
czających drogi, zgodnie z rysunkiem planu.

ROZDZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§18.1. Dla terenu objętego planem ustala się za-

kaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

2. W razie ewentualnego natrafienia i uszkodzenia 
drenaru melioracyjnego, ustala się obowiązek jego 
naprawy przy udziale upowarnionego przedstawi-
ciela Gminnej SpóEki Wodnej Witkowo, celem za-

chowania drorno[ci sieci drenarskich.

ROZDZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§19.1. Ustala się, powiązanie projektowanej drogi 
dojazdowej KDD z zewnętrznym istniejącym ukEa-

dem komunikacyjnym znajdującym się poza granica-

mi obszaru objętego planem, poprzez drogę publicz-
ną lokalną KDL Gaj - Lubochnia.

2. Zasady rozbudowy i budowy ukEadu komunika-

cyjnego:
1) ustala się budowę drogi dojazdowej w pasie te-

renu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi 
drogi o szeroko[ci 10,0 m;

2) w liniach rozgraniczających drogi ustala się sze-

roko[ć jezdni - minimum 5,5 m;
3) ustala się zakaz ustawiania reklam w liniach 

rozgraniczających drogi KDD;
4) ustala się realizację zjazdów na drogi dojazdo-

we wewnętrzne, przy zachowaniu przepisów 
szczególnych oraz następujących warunków:

- przy projektowaniu oraz realizacji nawierzch-

ni zachować spadki podEurne i poprzeczne w 
oparciu o przepisy szczególne;

- zachowanie odpowiednich pól widoczno[ci, 
wynikających z przepisów szczególnych;

- wEączenie zjazdów, o których mowa wyrej, 
do dróg musi być prowadzone pod kątem pro-

stym lub zblironym do prostego;
- utwardzone zjazdy o parametrach zgodnych z 

przepisami szczególnymi;
- zapewnienie ciągEo[ci odwodnienia zjazdów 

wzdEur dróg;
5) zjazd i wjazd z projektowanej drogi dojazdowej 

KDD na drogę publiczną lokalną KDL, realizo-

wać zgodnie z projektem technicznym drogi, 
na warunkach uzyskanych od wEa[ciwego za-

rządcy drogi;
6) w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się 

realizację infrastruktury technicznej, zapewnia-

jącej docelową obsEugę terenów eksploatacji 
kruszywa naturalnego oraz terenów sąsiednich 
przylegEych do projektowanej drogi dojazdo-

wej.

§20. Zasady budowy i rozbudowy sieci infra-

struktury technicznej:
1. W zakresie odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych ustala się ich zagospodarowanie i od-

prowadzenie, zgodnie z przepisami ochrony [rodo-

wiska.

2. Sieci infrastruktury technicznej w drodze dojaz-
dowej, realizować w oparciu o warunki okre[lone w 
przepisach szczególnych oraz na podstawie branro-

wych projektów technicznych.

ROZDZIAD XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§21. Nie ustala się sposobu i terminu tymczaso-

wego urządzania i urytkowania terenów.

ROZDZIAD XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§22. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-

ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 1%.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§23. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-

[li nastąpi:
1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z przepi-

sów szczególnych, chyba re z ich tre[ci będzie 
wynikaE obowiązek dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionego w planie numeru ewi-
dencyjnego dziaEki.
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§24. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 
r. o ochronie gruntów rolnych i le[nych (Dz.U. Nr 
121 z 2004 r., poz. 1266 z pópn. zm.), uzyskano 
zgodę na przeznaczenie 0,6908 ha gruntów le[nych 
- decyzja Ministra Zrodowiska ZS-W-2120/48/2009 
z dnia 30.03.2009 r. 

§25. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§26.1. Niniejsza uchwaEa wraz z zaEącznikiem 
graficznym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i 
podlega ogEoszeniu z zaEącznikami nr 2 i 3 w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. UchwaEa wchodzi w rycie 30 dni od dnia ogEo-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) BogusEaw MoEodecki
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W OBSZARZE CZĘZCI DZIADEK 5240/2, 5241/1, 

214 ORAZ DZIADEK 215 I 216 Z PRZEZNACZENIEM POD DROGĘ DOJAZDOWĄ DO TERENÓW  
EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZDÓq ĆWIERDZIN I ĆWIERDZIN KR, PODOqONYCH  

W MIEJSCOWOZCI ĆWIERDZIN, GM. WITKOWO ORAZ PROGNOZY ODDZIADYWANIA  
NA ZRODOWISKO DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXV/215/09
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 czerwca 2009 r. 

Przedmiotowy projekt planu oraz prognoza oddzia-

Eywania na [rodowisko do niniejszego planu, zgodnie 
art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 
ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 r. 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) o udo-

stępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz 
o ocenach oddziaEywania na [rodowisko, zostaE wy-

Eorony do publicznego wglądu na 21 dni, w terminie 
od 18 maja 2009 r. do 8 czerwca 2009 r. W dniu 
29 maja 2009 r. odbyEa się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawą 
z dnia 3 papdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 

199, poz. 1227 ze zm.) o udostępnianiu informacji 
o [rodowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa 
w ochronie [rodowiska oraz o ocenach oddziaEywa-

nia na [rodowisko, uwagi byEy przyjmowane do dnia 
22 czerwca 2009 r. 

W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGczeniu 
wyEorenia projektu planu i prognozy oddziaEywania 
na [rodowisko do publicznego wglądu, nie wniesio-

no radnych uwag do przedmiotowych dokumentów, 
w związku z czym Rada Miejska w Witkowie nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym oraz w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o udo-

stępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz 
o ocenach oddziaEywania na [rodowisko.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF  

WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA DLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA-

ROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W OBSZARZE CZĘZCI DZIADEK 5240/2, 5241/1, 214 ORAZ 
DZIADEK 215 I 216 Z PRZEZNACZENIEM POD DROGĘ DOJAZDOWĄ DO TERENÓW EKSPLOATACJI 

KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZDÓq ĆWIERDZIN I ĆWIERDZIN KR, PODOqONYCH W MIEJSCOWOZCI 
ĆWIERDZIN, GM. WITKOWO

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXV/215/09
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 czerwca 2009 r. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w 
Witkowie, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:

1) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.);

2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 i ze zm.);

3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu [cieków (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858);

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-
getyczne (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
ze zm.);

5) ustawę o drogach publicznych z dnia 21 marca 
1985r. (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115);

6) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpo-

wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430);

7) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu; oraz w oparciu o usta-

lenia planu, rozstrzyga się, co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
obciąrają budret gminy i stanowią zadania wEasne gmi-
ny, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorządzie 
gminnym. W prognozie skutków finansowych uchwa-
lenia przedmiotowego planu wykazano, re koszty zwią-
zane z realizacją drogi nie obciąrą budretu gminy.
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§2. W związku z uchwaleniem przedmiotowego 
planu gmina uzyska wypEyw do budretu gminy z 
tytuEu podatków od nieruchomo[ci.

§3. W projekcie planu przewidziano powiązanie 
projektowanej drogi dojazdowej z zewnętrznym ist-
niejącym ukEadem komunikacyjnym znajdującym się 
poza granicami obszaru objętego planem, poprzez 
drogę publiczną lokalną Gaj - Lubochnia.
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UCHWADA Nr XXIII/153/2009 RADY GMINY GRANOWO

z dnia 14 lipca 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo[ci Granowo na obszarze 
dziaEki o nr ewid.: 566/2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 92, 
poz. 880, Nr 141, poz. 1492), art. 18 ust. 2 pkt 5 i 
art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759), Rada Gminy Granowo uchwala, 
co następuje:

§1. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Granowo, zatwierdzonym 
uchwaEą Rady Gminy Granowo nr XX/175/2001 z 
dnia 22.02.2001 r. - wyrys ze studium na rysunku 

planu.

§2. Uchwala się: ｧMiejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego w miejscowo[ci Granowo na 
obszarze dziaEki o nr ewid.: 566/2ｦ.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego, o którym mowa w §2, skEada się z ustaleG 
będących tre[cią niniejszej uchwaEy oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:1000, będącego zaEącz-
nikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, będącego zaEącznikiem Nr 2 
do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych, będą-

cego zaEącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD I
Przepisy ustaleG ogólnych

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu, o których mowa w §2 uchwaEy, o ile z tre-

[ci przepisu nie wynika inaczej;
2) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-

sunek planu stanowiący czę[ć graficzną planu 
｠ na mapie w skali 1:1000;

3) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Granowo, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenia, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

5) funkcji terenu ｠ jest to synonim przeznaczenia 
podstawowego;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir pod-

stawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe;

7) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-

wego, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi;

8) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć stosunek powierzchni zabudowy oraz na-

wierzchni utwardzonych do powierzchni dziaE-
ki, wyrarony w procentach;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
dopuszczalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej 
[ciany budynku lub jej najbardziej wysuniętego 
elementu od linii rozgraniczającej drogi, rowu 
lub innego obiektu lub elementu liniowego, w 
stosunku do którego linia ta zostaEa okre[lona;

10) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-

jące rycie albo dokuczliwe dla otaczającego 
[rodowiska, a zwEaszcza haEas, wibracje, za-

nieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-

czyszczenie odpadami;
11) przepisami szczególnymi ｠ nalery przez to 

rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonaw-

czymi.


