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UCHWAŁA Nr 48/VIII/2011 

RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ 

 z dnia 12 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu wsi Zakrzew w gminie Nowa Sucha. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1,  
art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717, 
z póŝniejszymi zmianami) w związku z uchwałą 
nr 51/XII/2007 Rady Gminy w Nowej Suchej z 
dnia 22 listopada 2007r., stwierdzając zgodność 
z obowiązującym „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowa Sucha”, Rada Gminy w Nowej 
Suchej uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Nowa Sucha 
dla fragmentu wsi Zakrzew, oznaczonego na 
rysunku planu, będącym załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały symbolami: 30.11 KDd, 30.12 
KDd i 30.13 MNu. 

2. Zakres planu jest zgodny z wymogami za-
wartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej w dniu 
uchwalenia planu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, przy czym z uwa-
gi na niewystępowanie problematyki, plan nie 
określa: 

1) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów podlegających specjalnej ochronie usta-
lonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takşe naraşo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
groşonych osuwaniem się mas ziemnych, 

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej, 

3) szczególnych warunków zagospodarowania 
oraz ograniczeń w uşytkowaniu terenów, 

4) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

5) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania te-
renów. 

 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały będą-
cymi jej integralną częścią są: 

1) Część graficzna (rysunek planu sporządzony 
na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w 
skali 1:1000, pochodzącej z Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej), stanowiąca załącznik nr 1. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące za-
łącznik nr 2. 

3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasa-
dach finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy, stanowiące załącznik 
nr 3. 

4. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę Rady Gminy w Nowej Suchej, 
o ile z treści uchwały nie wynika inaczej, 

2) planie - naleşy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, 
który stanowią ustalenia niniejszej uchwały 
(wraz z załącznikami), o ile z treści uchwały 
nie wynika inaczej, 

3) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały, 

4) obszarze – naleşy przez to rozumieć teren 
ograniczony pokazanymi na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony sym-
bolem liczbowo-literowym, 

5) przepisach odrębnych - naleşy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej uchwały przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, 

6) przeznaczeniu terenu – naleşy przez to ro-
zumieć ustalony planem zespół działań 
moşliwych do realizacji na danym obszarze 
na warunkach opisanych w tekście planu, 

7) funkcji podstawowej – naleşy przez to ro-
zumieć rodzaj przeznaczenia (funkcji) tere-
nu, które powinno przewaşać na danym te-
renie wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi, 
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8) funkcji uzupełniającej – naleşy przez to ro-

zumieć przeznaczenie (funkcję) terenu inne 
niş podstawowe, które uzupełnia lub wzbo-
gaca przeznaczenie podstawowe, 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć linię, w której moşe być 
umieszczona ściana budynku lub fragment 
ściany budynku, bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej drogi lub w kie-
runku innego elementu zagospodarowania; 
nieprzekraczanie to nie dotyczy elementów 
architektonicznych budynku takich jak: bal-
kon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, ru-
ra spustowa, podokiennik oraz innych detali 
wystroju zewnętrznego budynku, 

10) tytule prawnym – naleşy przez to rozumieć 
prawo własności, uşytkowania, zarządu 
oraz inne prawa wynikające z umów cywil-
noprawnych, 

11) zabudowie usługowej – naleşy przez to ro-
zumieć taką zabudowę wraz ze zlokalizowa-
ną w niej funkcją usługową, której uciąşli-
wość nie moşe powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza tere-
nem, do którego prowadzący działalność 
usługową ma tytuł prawny, 

12) usługach o charakterze poligonowym - na-
leşy przez to rozumieć taką działalność 
usługową, która wymaga składowania ma-
teriałów i towarów na otwartym terenie, 

5. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu i róşnych zasadach zagospodaro-
wania wraz z symbolami liczbowo - litero-
wymi przypisanymi do poszczególnych ob-
szarów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) charakterystyczne wymiary. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotyczące: przeznaczenia terenów, 

zasad ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego, parametrów i wskaźników  

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu, gabarytów obiektów i wskaźników  
intensywności zabudowy 

§ 2.1. Ustala się, şe obszar oznaczony na ry-
sunku planu będącym załącznikiem nr 1 do ni-
niejszej uchwały symbolem 30.13 MNu przezna-
czony jest do zachowania istniejącej i realizacji 
nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wraz z niezbędnymi do jej funk-
cjonowania budynkami gospodarczymi i gara-
şami - jako funkcji podstawowej, a takşe zabu-

dowy usługowej - jako funkcji uzupełniającej, 
przy zachowaniu następujących zasad i warun-
ków ich zagospodarowania: 

1) Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną re-
alizować w formie budynków mieszkalnych 
wolnostojących parterowych, z dopuszcze-
niem poddaszy uşytkowych, przy czym ustala 
się, şe: 

a) wysokość posadowienia parteru budyn-
ków (mierzonego od średniego poziomu 
terenu przed elewacją frontową budynku) 
wynosić będzie maksymalnie 1,00m; 

b) dachy budynków będą dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia w gra-
nicach 30o ÷ 45o i pokryciu dachowym w 
kolorze naturalnej dachówki ceramicznej 
lub stonowanych odcieni grafitu lub brą-
zu; 

c) wysokość kalenicy budynków (mierzona 
od średniego poziomu terenu przed głów-
nym wejściem do budynku) wynosić bę-
dzie maksymalnie 10,00m. 

2) Niezbędne w obrębie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej pomieszczenia go-
spodarcze i garaşe realizować w ramach ku-
batury budynku mieszkalnego lub w formie 
budynków wolnostojących parterowych, przy 
czym ustala się, şe: 

a) łączna powierzchnia uşytkowa pomiesz-
czeń gospodarczych i garaşy nie moşe 
przekroczyć 40% powierzchni uşytkowej 
wszystkich budynków na działce; 

b) wysokość posadowienia parteru budyn-
ków (mierzona od średniego poziomu te-
renu przed głównym wejściem do budyn-
ku) wynosić będzie maksymalnie 0,50m, 

c) dachy budynków ustala się jako dwuspa-
dowe o kącie nachylenia połaci dacho-
wych w granicach 30o ÷ 45o i pokryciu da-
chowym w kolorze naturalnej dachówki 
ceramicznej lub stonowanych odcieni gra-
fitu lub brązu, pokryte tym samym mate-
riałem, co budynek mieszkalny; w przy-
padku sytuowania budynku bezpośrednio 
przy granicy działki dopuszcza się dach 
jednospadowy; 

d) wysokość kalenicy budynków (mierzona 
od średniego poziomu terenu przed głów-
nym wejściem do budynku) wynosić bę-
dzie maksymalnie 6,00m. 

3) Dopuszczoną w obszarach zabudowę usłu-
gową realizować jako wydzielone pomiesz-
czenia w ramach kubatury budynku miesz-
kalnego lub w formie budynków wolnostoją-
cych, przy czym ustala się, şe: 
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a) w przypadku realizacji pomieszczeń usłu-
gowych w ramach kubatury budynku 
mieszkalnego lub jako wolnostojącego 
budynku towarzyszącego budynkowi 
mieszkalnemu na działce budowlanej, za-
budowa usługowa nie moşe naruszyć 
mieszkaniowego charakteru działki bu-
dowlanej, t.j. łączna powierzchnia uşytko-
wa pomieszczeń usługowych nie moşe 
przekroczyć 40% powierzchni uşytkowej 
wszystkich budynków na działce; 

b) w przypadku realizacji wolnostojącego 
budynku o funkcji usługowej wysokość 
posadowienia parteru budynku (mierzona 
od średniego poziomu terenu przed głów-
nym wejściem do budynku) wynosić bę-
dzie maksymalnie 0,50m; 

c) w przypadku realizacji wolnostojącego 
budynku o funkcji usługowej jako towa-
rzyszącego budynkowi mieszkalnemu na 
działce budowlanej dach budynku ustala 
się jako symetryczny dwuspadowy lub 
wielospadowy, o kącie nachylenia połaci 
dachowych w granicach 30o ÷ 45o, o wy-
sokości kalenicy budynku (mierzonej od 
średniego poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku) nie wyşszej niş 
6,00 m i o pokryciu dachowym w kolorze 
naturalnej dachówki ceramicznej lub sto-
nowanych odcieni grafitu lub brązu, z tego 
samego materiału co budynek mieszkalny; 
w przypadku sytuowania budynku bezpo-
średnio przy granicy działki dopuszcza się 
dach jednospadowy; 

d) zakazuje się realizacji usług o charakterze 
poligonowym. 

4) Dopuszcza się sytuowanie budynków gospo-
darczych i garaşy oraz budynków usługo-
wych bezpośrednio przy granicy działki, przy 
zachowaniu pozostałych ustaleń planu. 

5) Wielkość łącznej powierzchni zabudowy bu-
dynków w stosunku do powierzchni kaşdej 
działki budowlanej ustala się na maksymal-
nie 40%. 

6) Nowobudowane ogrodzenia działek budow-
lanych od strony dróg publicznych przyle-
głych do obszarów winny odznaczać się wy-
sokim poziomem estetycznym i uşytkowym, 
z wykluczeniem ogrodzeń şelbetowych pre-
fabrykowanych. 

7) Reklamy i szyldy na terenach przylegających 
do drogi publicznej moşna umieszczać wy-
łącznie na budynkach i ogrodzeniach, przy 
czym górna krawędŝ reklamy lub szyldu 
umieszczanych na ogrodzeniu nie moşe 
przewyşszać górnej krawędzi ogrodzenia 

8) Złącza kablowe i inne urządzenia techniczne 
muszą być zlicowane z ogrodzeniami. 

2. Ustala się, şe obszar oznaczony na rysunku 
planu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem 30.11 KDd, przeznaczony 
jest do realizacji fragmentu drogi publicznej 
dojazdowej jako poszerzenia istniejącej drogi 
gminnej we wsi Zakrzew, przy zachowaniu na-
stępujących zasad i warunków jego zagospoda-
rowania: 

1) Linie rozgraniczające według charaktery-
stycznych wymiarów zamieszczonych na ry-
sunku planu. 

2) Dopuszcza się realizację ścieşki rowerowej, 
zieleni urządzonej w postaci zieleni izolacyj-
nej lub dekoracyjnej, infrastruktury technicz-
nej wszystkich rodzajów, tablic informacyj-
nych i reklamowych, nośników reklamowych 
- pod warunkiem zachowania przepisów od-
rębnych oraz pozostałych ustaleń planu. 

3. Ustala się, şe obszar oznaczony na rysunku 
planu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem 30.12 KDd przeznaczony jest 
do realizacji drogi publicznej dojazdowej jako 
drogi gminnej, przy zachowaniu następujących 
zasad i warunków jego zagospodarowania: 

1) Szerokość w liniach rozgraniczających 
10,00m - zgodnie z rysunkiem planu. 

2) Jedna jezdnia o szerokości 5,00m i co naj-
mniej jednostronny chodnik o szerokości mi-
nimum 1,50m. 

3) W obrębie linii rozgraniczających tego obsza-
ru dopuszcza się realizację zatok parkingo-
wych wzdłuş jezdni, zieleni urządzonej w po-
staci zieleni izolacyjnej lub dekoracyjnej, in-
frastruktury technicznej wszystkich rodzajów, 
tablic informacyjnych i reklamowych, nośni-
ków reklamowych - pod warunkiem zacho-
wania przepisów odrębnych oraz pozostałych 
ustaleń planu. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotyczące zasad  

ochrony środowiska i przyrody 

§ 3. Dla obszarów, o których mowa w § 2, 
ustala się następujące warunki i wymagania w 
zakresie ochrony środowiska i przyrody: 

1) Za wyjątkiem dróg publicznych i innych 
obiektów infrastruktury technicznej, przy za-
chowaniu pozostałych ustaleń planu, w ob-
szarach zakazuje się realizacji obiektów „mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko” i „mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko” w rozumieniu 
przepisów odrębnych obowiązujących na 
dzień uchwalenia niniejszego planu. 
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2) Dopuszczalny poziom hałasu w obszarze 

oznaczonym na rysunku planu, będącym za-
łącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, sym-
bolem: 30.13 MNu nie moşe przekroczyć do-
puszczalnego poziomu hałasu określonego 
przepisami odrębnymi dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej. 

3) W obszarze oznaczonym na rysunku planu, 
będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały symbolem: 30.13 MNu minimalną 
powierzchnię biologicznie czynną (w stosun-
ku do całej powierzchni kaşdej działki budow-
lanej w obrębie obszarów) ustala się w wiel-
kości minimum 50 %. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomości 

§ 4. Dla obszarów, o których mowa w § 2, 
ustala się następujące szczegółowe zasady i 
warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) W obszarze oznaczonym na rysunku planu, 
będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały, symbolem: 30.13 MNu nie wyzna-
cza się granic obszarów wymagających obo-
wiązkowo przeprowadzenia scalenia i podzia-
łu nieruchomości w rozumieniu przepisów 
odrębnych. 

2) O ile w dalszej treści planu nie ustalono ina-
czej, podziały geodezyjne nieruchomości na 
działki budowlane w obszarze oznaczonym 
symbolem 30.13 MNu na rysunku planu, bę-
dącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwa-
ły, są moşliwe przy zachowaniu przepisów 
odrębnych, pozostałych ustaleń planu oraz 
następujących warunków: 

a) W wyniku podziału terenu na działki bu-
dowlane, naleşy zachować wartości uşyt-
kowe zgodne z przeznaczeniem w planie 
wszystkich fragmentów nieruchomości 
podlegającej podziałowi. 

b) Wydzielanie działek budowlanych z nieru-
chomości dopuszczalne jedynie po 
uprzednim wydzieleniu, w obrębie nieru-
chomości podlegającej podziałowi, działek 
pod drogi publiczne projektowane niniej-
szym planem, a takşe działek pod posze-
rzenia istniejących dróg publicznych - 
zgodnie z rysunkiem planu. 

c) Minimalną powierzchnię kaşdej nowotwo-
rzonej działki budowlanej ustala się na 
1000m2, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wy-
dzielenie działki słuşy powiększeniu przy-
ległej działki budowlanej. 

d) Kąt połoşenia granic wydzielanych działek 
w stosunku do pasa drogowego drogi  
publicznej winien się zawierać pomiędzy  
700 a 1100. 

e) Minimalną szerokość frontu kaşdej no-
wowydzielanej działki budowlanej ustala 
się na 18,00m, za wyjątkiem działki wy-
dzielanej z dotychczasowej działki nr ewid. 
15/6 i działki przylegającej do zatoki do 
zawracania pojazdów na zakończeniu dro-
gi dojazdowej w obszarze 30.12 KDd, dla 
których minimalną szerokość frontu ustala 
się na 15,00m 

f) Zakazuje się wydzielania działek, którym 
nie zapewniono bezpośredniego dostępu 
do drogi publicznej, za wyjątkiem sytuacji, 
kiedy wydzielenie działki słuşy powiększe-
niu innej działki posiadającej juş zapew-
niony dostęp do drogi publicznej. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury  
technicznej i komunikacji 

§ 5. Dla obszarów, o których mowa w § 2, 
ustala się następujące warunki i wymagania w 
zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) W oparciu o istniejące i projektowane na 
terenie gminy Nowa Sucha sieci infrastruk-
tury technicznej ustala się docelowe wypo-
saşenie obszarów w następujące sieci: 

a) wodociągową, 

b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

c) elektroenergetyczną i oświetleniową, 

d) telekomunikacyjną, 

e) gazową, 

- przy czym dopuszcza się realizację in-
nych zbiorowych mediów infrastruktury 
technicznej pod warunkiem zachowania 
przepisów odrębnych oraz innych usta-
leń planu. 

2) W obszarach dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków bytowych do szczelnych zbiorni-
ków bezodpływowych z ich okresowym 
wywozem na oczyszczalnię ścieków gminy 
Nowa Sucha - w okresie przejściowym, do 
czasu uzyskania warunków operatora kana-
lizacji sanitarnej. 

3) W obrębie obszarów dopuszcza się utrzy-
manie istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz realizację urządzeń, sieci i przy-
łączy infrastruktury technicznej wg potrzeb 
przy zachowaniu przepisów odrębnych, 
przy czym urządzenia i sieci tej infrastruktu-
ry lokalizować naleşy w pasach drogowych 
dróg publicznych, a takşe w pasach terenu 
pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg 
publicznych ograniczających obszary, a 
nieprzekraczalną linią zabudowy. 
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4) W uzasadnionych przypadkach moşliwe jest 

odstępstwo od zasady określonej w pkt 3 
t.j. dopuszcza się budowę urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej wewnątrz terenu 
ograniczonego pokazaną na rysunku planu 
lub opisaną w planie nieprzekraczalną linią 
zabudowy, w uzgodnieniu z właścicielem 
terenu. 

5) W przypadku zaistnienia kolizji projektowa-
nych elementów zagospodarowania z ist-
niejącą w obrębie terenu objętego niniej-
szym planem infrastrukturą techniczną, na-
leşy, przy zachowaniu przepisów odręb-
nych, przebudować kolidujące fragmenty 
infrastruktury technicznej. 

6) Wprowadza się obowiązek odprowadzania 
ścieków deszczowych z powierzchni utwar-
dzonych dróg - według wymagań przepi-
sów odrębnych. 

7) Ustala się zasadę gromadzenia odpadów 
stałych o charakterze komunalnym w indy-
widualnych pojemnikach przystosowanych 
do segregacji tych odpadów z ich okreso-
wym wywozem w ramach systemu utyliza-
cji odpadów gminy Nowa Sucha, a takşe 
zasadę, şe ewentualne odpady niebezpiecz-
ne (w rozumieniu przepisów odrębnych), 
związane z funkcjonowaniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług 
podlegają utylizacji przez specjalistyczne 
jednostki utylizacji działające w oparciu o 
przepisy odrębne. 

8) Ustala się docelowe zaopatrzenie obszarów 
w gaz ziemny gazociągiem średniego ci-
śnienia, na warunkach określonych przez 
operatora sieci gazowej. 

9) W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się: 

a) zaspokojenie potrzeb elektroenergetycz-
nych obszarów z istniejących napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 
niskiego napięcia 0,4kV, znajdujących się 
w granicach terenu objętego planem - 
na warunkach określonych przez opera-
tora tychşe linii elektroenergetycznych, 

b) budowę kablowych linii elektroenerge-
tyczno-oświetleniowych niskiego napię-
cia stosownie do potrzeb (ze złączami 
kablowymi usytuowanymi w linii ogro-
dzeń działek budowlanych) - na warun-
kach określonych przez operatora sieci 
elektroenergetycznej. 

10) Ustala się budowę sieci telekomunikacyjnej 
i przyłączenia do tej sieci stosownie do po-
trzeb, na warunkach przepisów odrębnych. 

11) Przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu 
obsługę komunikacyjną działek przylegają-
cych do dróg publicznych istniejących lub 
projektowanych niniejszym planem zapew-
nią zjazdy bezpośrednie z tych dróg - istnie-
jące lub realizowane według potrzeb. 

12) Zagospodarowanie terenu kaşdej działki 
budowlanej, na której zlokalizowana zosta-
nie zabudowa usługowa, uwzględnić musi 
pełne pokrycie potrzeb w zakresie parko-
wania pojazdów związanych z funkcjono-
waniem usług, przy dotrzymaniu minimal-
nego wskaŝnika - 3 miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych na kaşde 100m2 
powierzchni uşytkowej pomieszczeń usłu-
gowych, lecz nie mniej niş 2 miejsca par-
kingowe dla samochodów osobowych na 
kaşdy jeden lokal usługowy. 

13) Zagospodarowanie terenu kaşdej działki 
budowlanej, na której zlokalizowana zosta-
nie zabudowa mieszkaniowa, uwzględnić 
musi pełne pokrycie potrzeb w zakresie 
parkowania pojazdów, przy dotrzymaniu 
minimalnego wskaŝnika - 1 miejsce parkin-
gowe dla samochodów osobowych na je-
den lokal mieszkalny. 

14) W budynkach z pomieszczeniami usługo-
wymi elementy komunikacji słuşące pie-
szym naleşy przystosować dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące stawki procentowej  

służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu  
wartości nieruchomości spowodowanego  

uchwaleniem planu 

§ 6. Dla obszarów, o których mowa w § 2, 
ustala się stawkę procentową słuşącą naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego uchwaleniem planu w wyso-
kości 0%. 

Rozdział 7 
Przepisy końcowe 

§ 7.1. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Nowa Sucha. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Mariusz Mikulski 
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 Przewodniczący Rady Gminy: 
Mariusz Mikulski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 48/VIII/2011 

Rady Gminy w Nowej Suchej 
z dnia 12 maja 2011r. 

 

 
 

 Przewodniczący Rady Gminy: 
Mariusz Mikulski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 48/VIII/2011 

Rady Gminy w Nowej Suchej 
z dnia 12 maja 2011r. 

 

 
 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Mariusz Mikulski 
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