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3. Do zada� grup roboczych nale�y w szczególno�ci: 
  a) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych 

przypadkach wyst�pienia przemocy w rodzinie, 
  b) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz rodzin zagro�onych przemoc�, 
  c) dokumentowanie działa� podejmowanych wobec 

rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów 
tych działa�. 

 
4. W skład grup roboczych mog� wchodzi� 

przedstawiciele: 
  a) pomocy społecznej, 
  b) gminnej komisji rozwi�zywania problemów alkoholowych, 
  c) policji, 
  d) o�wiaty, 
  e) ochrony zdrowia, 
  f) kuratorzy s�dowi, a tak�e przedstawiciele innych 

podmiotów, specjali�ci w dziedzinie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

 
5. Grupy robocze składaj� informacje Zespołowi 

o wynikach swej pracy. 
 

6. Wzory dokumentów, którymi b�d� posługiwa� si� 
w swojej pracy członkowie Zespołu i grup roboczych 
okre�la przewodnicz�cy na posiedzeniu Zespołu, po 
konsultacji z jego członkami. 
 

Rozdział 5 
Przepisy ko Acowe 

 
§ 8. 1. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mie�ci 

si� w Gminnym O�rodku Pomocy Społecznej 
w Bartoszycach ul. Pieni��nego 10 a. 
 

2. Obsług� administracyjno-techniczn� Zespołu zapewnia 
Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 
 

3. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup 
roboczych wykonuj� zadania w ramach obowi�zków 
słu�bowych lub zawodowych. 

 
4. Członkom Zespołu nie przysługuje zwrot kosztów 

podró�y oraz kosztów uczestnictwa posiedzeniach. 
 

5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup 
roboczych zobowi�zani s� do zachowania poufno�ci 
wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji 
zada�. Obowi�zek ten rozci�ga si� tak�e na okres po 
ustaniu członkowstwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz 
w grupach roboczych. 
 

6. Szczegółowy zakres prac Zespołu 
Interdyscyplinarnego zostanie okre�lony w regulaminie 
organizacyjnym opracowanym przez Zespół 
i zatwierdzony przez Wójta Gminy Bartoszyce.* 

 
 
__________ 
* Rozstrzygni�cie nadzorcze Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 
  - PN. 4131.376.2011 z dnia 25 pa�dziernika 2011 r. 
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UCHWAŁA Nr XII/70/2011 

Rady Gminy Kolno 

z dnia 30 wrze �nia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenów  

w miejscowo �ci W�gsty, obr �b W�gsty, gmina Kolno 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)1 i art. 18 
ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)2 Rada 
Gminy Kolno, po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kolno”, uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
USTALENIA WST�PNE 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów w miejscowo�ci W�gsty, obr�b 
W�gsty, gmina Kolno. 

 
2. Granice planu okre�la uchwała Nr XI/55/07 Rady 

Gminy w Kolnie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie 
przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

3. Plan obejmuje działk� Nr 198/5 o powierzchni  
13,17 ha w obr�bie W�gsty, poło�on� w zachodniej cz��ci 
gminy Kolno. 
 

§ 2. Integralnymi cz��ciami uchwały s�: 
 
  1) zał�cznik nr 1 do uchwały zawieraj�cy rysunek 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w  miejscowo�ci W�gsty, obr�b W�gsty, 
gmina Kolno na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej 
w skali 1:1000; 

 
  2) zał�cznik nr 2 do uchwały zawieraj�cy rozstrzygni�cia 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
i zawieraj�cy rozstrzygni�cie o sposobie realizacji, 
zapisanych w  planie, inwestycji z  zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 
własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
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§ 3. 1. Przedmiotem ustale� planu s� zagadnienia 
wymienione w  art. 15 ust. 2  ustawy o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

2. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym zakresie: 
  a) Oznaczenia �ci�le okre�lone i obowi�zuj�ce: 

- granice terenu opracowania planu, 
- linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nych funkcjach 

lub zasadach zagospodarowania, 
- okre�lenie przyznania terenów, 
- oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
- linie wewn�trznego podziału , okre�laj�ce zasady 

podziału terenu na działki budowlane, 
  b) Oznaczenia nie wymienione w punkcie pierwszym s� 

orientacyjne lub pełni� funkcje informacyjn�, w tym: 
- przebieg istniej�cych sieci infrastruktury 

technicznej, wodoci�gowej i telekomunikacyjnej, 
- oznaczenia drogi powiatowej poza obszarem 

planu, 
- oznaczenia rowów melioracyjnych, 
- oznaczenia zło�onych warunków gruntowych, 
- oznaczenie miejsc spływu zimnego powietrza, 

 
§ 4. Okre�lenia u�yte w tek�cie niniejszej uchwały lub 

na rysunku planu zdefiniowano w nast�puj�cy sposób: 
 
  1) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie terenu, 

które powinno przewa�a� na terenie okre�lonym 
liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
  2) przeznaczenie uzupełniaj�ce – przeznaczenie inne ni� 

podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe, nie koliduj�ce z  funkcja 
podstawow� terenu po spełnieniu okre�lonych 
warunków; 

 
  3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budynki 

mieszkalne jednorodzinny, wolnostoj�ce, jednolokalowe 
o ustalonych w planie parametrach; 

 
  4) powierzchnia biologicznie czynna - teren działki 

z nawierzchni� ziemn� urz�dzon� w sposób 
zapewniaj�cy naturaln� wegetacj�, a tak�e 50% 
powierzchni tarasów i stropodachów z tak� 
nawierzchni�, nie mniejsz� jednak ni� 10 m2, oraz 
woda powierzchniowa na tym terenie; 

 
  5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczenia 

zabudowy; oznaczaj�ca zakaz przekroczenia jej przez 
nadziemne kubaturowe cz��ci obiektu; zezwala si� na 
jej przekroczenie przez niekubaturowe cz��ci obiektu: 
a) powi�zane z terenem (podesty, pochylnie, schody 

zewn�trzne, tarasy) – o nie wi�cej ni� 2,0 m od lica 
budynku, 

b) balkony, loggie – o nie wi�cej ni� 1,2 m od lica 
budynku, 

c) gzymsy – o nie wi�cej ni� 0,8 m od lica budynku, 
d) inne – o nie wi�cej ni� 0,8 m od lica budynku; 

 
  6) działka – działka budowlana, czyli nieruchomo�� 

gruntowa lub działka gruntu, której wielko�� cechy 
geometrycznej, dost�p do drogi publicznej oraz 
wyposa�enie w  urz�dzenia infrastruktury technicznej 
spełniaj� wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikaj�ce z  odr�bnych przepisów i  niniejszej 
uchwały; 

 
  7) usługi nieuci��liwe - rodzaje przedsi�wzi�� nie 

zaliczane do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
o ochronie �rodowiska; 

 
  8) front działki – cz��� działki budowlanej, która przylega 

do drogi i z której odbywa si� główny wjazd lub wej�cie 
na teren; 

 
  9) elementy małej architektury – niekubaturowe obiekty 

i urz�dzenia o funkcjach: rekreacyjnej, estetycznej, 
informacyjnej i porz�dkowej , a w szczególno�ci: ławki, 
ławy, stoły, hu�tawki, drabinki, piaskowce, pergole, 
treja�e, wiaty, zadaszenia, �mietniki, o�wietlenie, znaki 
informacyjne, i inne obiekty architektury ogrodowej; 

 
10) reklama - grafika na materialnym podło�u, 

umieszczona na �cianie budynku lub ogrodzeniu (nie 
posiadaj�ca wolnostoj�cej konstrukcji no�nej), a tak�e 
obiekt składaj�cy si� z samono�nej konstrukcji oraz 
płaszczyzny ekspozycyjnej (np. w formie tablicy), 
którego funkcj� jest prezentacja tre�ci reklamowych; 

 
11) znak informacyjny – obiekt komunikacji wizualnej 

o funkcji informuj�cej lub ostrzegaj�cej; 
 
12) szyld – zewn�trzne oznaczenie stałego miejsca 

wykonania wykonywania przez przedsi�biorc� 
działalno�ci gospodarczej; 

 
13) budowla – nale�y przez to rozumie� definicj� zawarta 

w odpowiednich przepisach prawa budowlanego 
 
14) tymczasowy obiekt budowlany – nale�y przez to 

rozumie� definicj� zawarta w odpowiednich przepisach 
prawa budowlanego; 

 
15) budynek gospodarczo-gara�owy - budynek gara�owy, 

słu��cy mieszka�com tak�e do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do 
przechowywania materiałów, narz�dzi i sprz�tu; 

 
16) uchwała – nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał� 

Rady Gminy Kolno, je�li z tre�ci ustale� nie wynika 
inaczej. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZ �CE CAŁEGO 
OBSZARU OBJ �TEGO PLANEM MIEJSCOWYM 

 
§ 5. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenów 

oznaczonych na rysunku planu: 
 

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu 

MN.01, MN.02, MN.03, 
MN.04, MN.05, MN.07 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – zgodnie 
z definicj� zawart� w § 4 pkt. 3 

ZL.08, Teren le�ny 
ZN.09, ZN.10, ZN.11, Tereny zieleni naturalnej 

R.12, R.13, Tereny rolne 
W.14, W.15, Tereny rowów melioracyjnych 

NO.16 Rejon lokalizacji przepompowni 
�cieków 

NI.17 Teren pasa technicznego 

EE.18 Rejon lokalizacji stacji 
 transformatorowej 

KDW.19, KDW.20, 
KDW.21, KDW.22 

Tereny dróg wewn�trznych 
 obsługuj�cych obszar obj�ty 
planem 

KX.06 Przej�cie piesze 
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§ 6. 1. Ustala si� zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
 
  1) nakazuje si� utrzymanie na całym terenie jednolitego 

charakteru zabudowy; 
 
  2) nakazuje si� stosowanie charakterystycznych dla 

tradycyjnej architektury regionu: skali, form 
i kolorystyki obiektów; 

 
  3) nakazuje si� stosowanie tradycyjnych materiałów 

wyko�czeniowych - drewna, cegły, kamienia 
w poł�czeniu z tynkami; 

 
  4) nakazuje si� stosowanie kolorystyki obiektów 

stonowanej z otoczeniem; 
 
  5) ze wzgl�du na ekspozycj� terenu nakazuje si� 

szczególnie staranne kształtowanie architektury 
nowych obiektów oraz zieleni dla zmniejszenia 
ingerencji projektowanej zabudowy w krajobrazie; 

 
  6) zakazuje si� lokalizacji reklam na całym terenie 

obj�tym planem; 
 
  7) zezwala si� na zastosowanie znaków informacyjnych 

i szyldów na nast�puj�cych zasadach: 
- powierzchnia płaszczyzny eksploracyjnej – do 

0,4 m2 wł�cznie, przy czym powierzchni 
dwustronnych nie sumuje si�, traktuj�c je jak znaki 
dwustronne, 

- znaki i szyldy wolnostoj�ce: wysoko�� od poziomu 
terenu - do 3 m, ł�cznie z płaszczyzn� ekspozycyjn�, 

- znaki i szyldy na obiektach: wysoko�� od poziomu 
terenu - do 3 m, ł�cznie z płaszczyzn� 
ekspozycyjn�, nie wy�ej jednak ni� poziom okapu 
lub gzymsu danego obiektu; 

 
  8) zakazuje si� stosowania od strony dróg wewn�trznych 

ogrodze� wy�szych ni� 1,60 m; zakazuje si� 
stosowania na całym terenie ogrodze� pełnych (bez 
wzgl�du na rodzaj materiału) oraz a�urowych 
prefabrykowanych betonowych i  �elbetonowych; 
nakazuje si� stosowanie materiałów tradycyjnych – 
drewna, kamienia, cegły. 

 
2. Utrzymanie ładu przestrzennego na obszarze planu 

zapewnia si� ponadto po przez okre�lenie w Rozdziale III 
szczegółowych parametrów i wska�ników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 

§ 7. 1. Ustala si� zasady ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) ustala si� kompleksowe rozwi�zanie spraw gospodarki 

wodno-�ciekowej i  usuwania odpadów w  celu 
unikni�cia zagro�e� dla �rodowiska, zgodnie 
z zasadami okre�lonymi w § 16. 

 
  2) W zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale�y 

uwzgl�dni� potrzeby w zakresie ochrony powietrza 
i gleby ochrony przed hałasem, wibracjami i  polami 
elektromagnetycznymi wynikaj�ce z  przepisów 
odr�bnych; 

 
  3) W obszarze planu ograniczeniom poziomu hałasu 

z tytułu przepisów ochrony �rodowiska podlegaj� 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone symbolem MN, dla których nale�y przyj�� 

dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 
  4) Powi�zania przyrodnicze zapewnia si� poprzez: 

a) Pozostawienie w dotychczasowym u�ytkowaniu, wraz 
a nakazem ochrony, terenów o warto�ci przyrodniczej 
wy�szej od przeci�tnej, obejmuj�cych: 
- dna dolin holoce�skich u�ytkowane ł�karsko 

(jako tereny oznaczone R.12 i R.13), 
- zadrzewione wytopisko (jako teren zieleni 

naturalnej ZN.11), 
- podmokłe zagł�bienie (jako teren zieleni 

naturalnej ZN.10), 
b) Pozostawienie w dotychczasowym u�ytkowaniu, 

wraz z  nakazem ochrony, terenu o  warto�ci 
przyrodniczej wy�szej od przeci�tnej, obejmuj�cego 
ols z torfami w podło�u – jako teren le�ny ZL.08, 

c) Pozostawienie w dotychczasowym u�ytkowaniu 
pagórka ozowego (jako teren le�ny ZN.09) oraz 
rowów melioracyjnychoznaczonychw.14 i w.15  
na rysunku planu. 

d) Ustalenie wysokiego procentu powierzchni 
biologicznie czynnej na terenach zainwestowania 
(nie mniej ni� 75%), 

e) Nakaz stosowania ogrodze� a�urowych, 
umo�liwiaj�cych przemieszczanie si� organizmów 
�ywych; 

 
  5) Zakazuje si� stosowania �u�la piecowego do 

utwardzania dróg, parkingów i przej�� pieszych. 
 
2. Szczegółowe zasady ochrony �rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego dla poszczególnych terenów 
wyznaczonych w planie, okre�la si� w Rozdziale III. 
 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
  a) Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� obiekty 

obj�te ochron� oraz nie wskazuje si� obiektów do 
obj�cia ochrona z tytułu przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, 

  b) Zasady ochrony ładu przestrzennego oraz parametry 
i wska�niki kształtowania zabudowy zawarte s� 
w ustaleniach planu. 

 
§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznej – na 

terenie opracowania nie wyst�puj� przestrzenie publiczne 
w rozumieniu art. 2  pkt. 6 ustawy o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 10. Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okre�la si� odr�bnie dla 
poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych, 
zawartych w Rozdziale III. 
 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj�cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odr�bnych przepisów: 
  a) Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� 

udokumentowane geologicznie zło�a kopalin 
ewidencjonowane w Krajowy Bilansie Zasobów 
Kopalnych, 

  b) Na terenie obj�tym planem nie wyst�puj� obszary 
nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi, 

  c) Obszary zagro�one ruchami masowymi ziemi 
(osuwiskami) wyst�puj� na zboczach o znacznych 
spadkach (powy�ej kilkunastu procent) na terenie 
ZN.09. Zasady zagospodarowania tego terenu 
okre�lono w ustaleniach szczegółowych Rozdziału III. 
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§ 12. Zasady i  warunki scalania i  podziału 
nieruchomo�ci – na terenie planu nie ustala si� obowi�zku 
scalania i podziału nieruchomo�ci. 

 
§ 13. Zasady podziału nieruchomo�ci na działki 

budowlane. 
 

1. Zasady podziału na działki budowlane okre�la 
zał�cznik nr 1 (rysunek planu). 
 

2. Zezwala si� na korekty projektowanego podziału 
działek zabudowy mieszkaniowej (MN), nie zwi�kszaj�ce 
ich liczby, przy spełnieniu nast�puj�cych wymaga�: 
  a) Powierzchnia działki budowlanej – nie mo�e by� 

wi�ksza ni� 1200 m2, 
  b) Wielko��, cechy geometryczne, dost�p do drogi 

publicznej musz� spełnia� wymogi realizacji obiektów 
budowlanych, wynikaj�ce z przepisów odr�bnych. 
 
3. Zezwala si� na ł�czne zagospodarowanie dwóch 

działek budowlanych i realizacj� jednej inwestycji 
budowlanej; szczegółowe zasady zagospodarowania 
zawarte w Rozdziale III obowi�zuj� wówczas jak dla 
jednej działki budowlanej. 

 
§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu. 
 

1. Przy realizacji ustale� planu nale�y uwzgl�dni� 
potrzeby obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa okre�lone 
w przepisach odr�bnych. 
 

2. Inne warunki i  ograniczenia zawarte s� 
w pozostałych ustaleniach planu. 
 

§ 15. Komunikacja – zasady obsługi. 
 

1. Powi�zanie z zewn�trznym układem komunikacyjnym: 
istniej�cym zjazdem z drogi powiatowej nr 1424N Lutry – 
Tłokowo. 
 

2. Obsługa komunikacyjna poszczególnych 
nieruchomo�ci na terenie opracowania - z projektowanych 
dróg wewn�trznych. 
 

3. Wyklucza si� obsług� komunikacyjn� terenów 
MN.01, MN.04 i NI.17. bezpo�rednio z drogi powiatowej. 
 

4. Przebieg dróg wewn�trznych okre�lono na 
zał�czniku nr. 1 do niniejszej uchwały (rysunek planu). 
 

5. Szeroko�� pasów drogowych oraz inne ustalenia 
dotycz�ce dróg zawarto w przepisach szczegółowych 
w Rozdziale III. 
 

6. Zasady obsługi w zakresie potrzeb parkingowych 
okre�la si� w przepisach szczegółowych w Rozdziale III. 
 

§ 16. Infrastruktura techniczna – zasady obsługi. 
 

1. Zaopatrzenie w wod�: 
  a) z istniej�cej sieci wodoci�gowej, biegn�cej przez teren 

opracowania (w pasie technicznym oznaczonym 
NI.17) wzdłu� drogi powiatowej, 

  b) ustala si� zaopatrzenie w wod� całej projektowanej 
zabudowy sieci� wodoci�gow� rozdzielcz� w systemie 
spier�cieniowania, w niewielkim stopniu rozgał��n�; 

  c) na sieci przewiduje si� hydranty p - po�.; 
  d) nale�y zapewni� przeciwpo�arowe zaopatrzenie 

w wod� zgodnie z wła�ciwymi przepisami 

  e) nie zezwala sie na indywidualne uj�cia wody 
 

2. Gospodarka �ciekowa 
 
  1) cały teren opracowania nale�y skanalizowa� sieci� 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej prowadzonej 
w pasach drogowych dróg wewn�trznych; 

 
  2) wszystkie �cieki z  terenów obj�tych planem nale�y 

odprowadzi�, poprzez projektowan� sie�, do 
projektowanej w  obr�bie planu przepompowni 
zbiorczej (NO.16); rejon lokalizacji przepompowni 
wskazano w ramach terenu R.12; dokładna lokalizacja 
przepompowni ustalona b�dzie na etapie projektu 
budowlanego, wynika� b�dzie z  uwarunkowa� 
gruntowo-wodnych i oblicze� hydraulicznych; 

 
  3) �cieki z przepompowni nale�y przetłoczy� kolektorem 

tłocznym do oczyszczalni �cieków w Lutrach; 
 
  4) ustala si� obowi�zek skanalizowania wszystkich 

obiektów, w których powstaj� �cieki; 
 
  5) zakazuje si� stosowania na przedmiotowym terenie 

indywidualnych sposobów utylizacji lub usuwania 
�cieków, w tym – zbiorników bezodpływowych 
i oczyszczalni przydomowych. 

 
3. Odprowadzenie wód opadowych: 

 
  1) z dachów budynków – do gruntu w  obr�bie własnej 

nieruchomo�ci, 
 
  2) z przej�� pieszych i  z dróg nieutwardzonych –  

do gruntu, 
 
  3) z dróg utwardzonych – sieci� kanalizacji deszczowej 

zaopatrzonej na wylotach w separatory piasku, szlamu 
i substancji ropopochodnych. 

 
4. Zaopatrzenie w energi� elektryczn�: 

 
  1) ustala si� zasilanie w energi� elektryczn� terenów 

przeznaczonych pod zabudow� - z istniej�cej sieci 
elektroenergetycznej zgodnie z warunkami zarz�dcy 
sieci, poprzez projektowane na terenie opracowania 
linie kablowe elektroenergetyczne 0,4 kV; 

 
  2) ustala si� prowadzenie sieci ee wraz z lokalizacj� 

zł�czy kablowo-pomiarowych w pasach drogowych 
projektowanych dróg wewn�trznych; 

 
  3) zezwala si� na lokalizacj� sieci energetycznych na 

terenach przeznaczonych pod zabudow�; 
 
  4) zasilanie terenu obj�tego planem w energi� 

elektryczn� b�dzie nast�powa� poprzez projektowan� 
stacj� transformatorow�. Rejon lokalizacji 
projektowanej stacji wskazano na rysunku planu jako 
teren EE.18. Dokładna lokalizacja stacji okre�lona 
b�dzie na etapie projektu budowlanego. Ustala si� 
mo�liwo�� lokalizacji na terenie obj�tym planem, 
zale�nie od potrzeb, dodatkowych stacji 
transformatorowych; nale�y je lokalizowa� poza 
terenami przeznaczonymi pod zabudow�; 

 
  5) przył�czenie odbiorców do wspólnej sieci 

elektroenergetycznej na obszarze obj�tym planem 
b�dzie nast�powało na ogólnych zasadach 
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przył�czenia odbiorców obowi�zuj�cych u wła�ciwego 
dostawcy energii elektrycznej; 

 
  6) zasilanie odbiorców energii elektrycznej nale�y 

wykona� poprzez szafki - zł�cza pomiarowo-
rozdzielcze; szafki nale�y lokalizowa� w  linii 
ogrodzenia działek od strony drogi; 

 
  7) w miejscach lokalizacji sieci ee oraz stacji 

transformatorowych zakazuje si� nasadzenia drzew 
i krzewów oraz wznoszenia budowli; 

 
  8) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania 

z istniej�cymi urz�dzeniami elektrycznymi, nale�y je 
przebudowa�. 

 
  9) przy projektowaniu obiektów budowlanych oraz urz�dze� 

energetycznych nale�y zachowa� mi�dzy nimi odległo�ci 
wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów. 

 
5. Telekomunikacja. 

 
  1) w zagospodarowaniu terenów zabudowy mieszkaniowej 

nale�y uwzgl�dni� istniej�c� podziemn� infrastruktur� 
telekomunikacyjn� biegn�c� wzdłu� drogi powiatowej; 

 
  2) ustala si� podziemne prowadzenie projektowanej sieci 

telekomunikacyjnej w miar� mo�liwo�ci w  pasach 
drogowych projektowanych dróg wewn�trznych; 

 
  3) zezwala si� na lokalizacj� sieci i  urz�dze� 

infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudow�; 

 
  4) ustala si� podł�czenie do sieci telekomunikacyjnej - 

zgodnie z warunkami zarz�dcy sieci. 
 

6. Zaopatrzenie w ciepło. 
 
  1) ustala si� zastosowanie �ródeł indywidualnych; 
 
  2) ustala si� nakaz stosowania niskoemisyjnych �ródeł 

ciepła (gaz płynny, olej opałowy, gaz przewodowy, 
energia elektryczna) oraz �ródeł energii odnawialnej. 
 
7. Warunki techniczne realizacji infrastruktury zostan� 

okre�lone przez dysponentów sieci na podstawie 
przepisów odr�bnych na etapie projektu budowlanego. 
 

Rozdział 3 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ �CE 
POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW OBJ�TYCH  

PLANEM MIEJSCOWYM 
 

§ 17. 1. Ustalenia szczegółowe obowi�zuj� ł�cznie 
z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale II niniejszej 
uchwały. 

 
2. Ustalenia szczegółowe reguluj� zasady ochrony 

�rodowiska, przyrody i  krajobrazu kulturowego, 
szczegółowe zasady lokalizacji zabudowy, parametry 
i wska�niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu w odniesieniu do poszczególnych terenów. 
 

§ 18. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 
MN.01, MN.04, MN.07. 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 
zgodnie z § 5 – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z definicj� zawart� w § 4 pkt 3. 

 
2. Dopuszcza si� przeznaczenie uzupełniaj�ce – 

usługi nieuci��liwe w cz��ci lokalu mieszkalnego, nie 
wi�cej ni� 30% powierzchni wewn�trznej budynku. 
 

3. Ustala si� zagospodarowanie pojedynczej działki 
w postaci jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, wolnostoj�cego, jednolokalowego 
z zapleczem, do którego zalicza si�: budynek gara�owo-
gospodarczy, doj�cia, podjazd, miejsca postojowe, plac 
gospodarczy, ziele� i elementy małej architektury. 
 

4. Zezwala si� na lokalizowanie obiektów małej 
architektury, wykonanych z materiałów naturalnych. 
 

5. Ustala si� udział powierzchni zabudowy 
kubaturowej w powierzchni ka�dej z działek – do 17%. 
 

6. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� - nie 
mniej ni� 75% powierzchni przedmiotowego terenu. 
 

7. Ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z oznaczeniem na zał�czniku nr 1 (rysunku planu). 

 
8. Ustala si� nast�puj�ce parametry projektowanej 

zabudowy mieszkaniowej: 
  a) szeroko�� elewacji frontowej budynku mieszkalnego 

w przedziale 12-16 m, 
  b) poziom parteru – nie wy�ej ni� 0,9 m od najni�szego 

punktu istniej�cego terenu przy projektowanym 
budynku 

  c) wysoko�� budynków mieszkalnych – do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze u�ytkowe; 
kalenica nie wy�ej ni� 8,5 m od poziomu parteru, 

  d) geometria dachu - dachy strome dwuspadowe, 
symetryczne, o k�cie nachylenia połaci w  przedziale 
38°-45°, pokrycie dachówk � ceramiczn�, lub 
materiałami o podobnym wygl�dzie, w  naturalnym 
kolorze dachówki, 

  e) kalenica budynków mieszkalnych - równoległa, 
w przybli�eniu, do frontowej granicy działki, 

  f) zezwala si� na zaprojektowanie w dachu okien 
połaciowych i facjat; nie zezwala si� na stosowanie 
lukarn. 

 
9. Ustala si� nast�puj�ce parametry projektowanej 

zabudowy gospodarczo-gara�owej: 
  a) powierzchnia zabudowy budynku gara�owo-

gospodarczego – nie wi�cej ni� 30% powierzchni 
zabudowy budynku mieszkalnego, 

  b) poziom parteru – nie wy�ej ni� 0,6 m od najni�szego 
punktu istniej�cego terenu przy projektowanym 
budynku, 

  c) wysoko�� budynków gospodarczo-gara�owych – przy 
dachach płaskich – do 3,5 m, przy dachach stromych 
kalenica nie wy�ej ni� 5,5 m od poziomu parteru, 

  d) geometria dachu – dachy płaskie lub dachy strome 
dwuspadowe, symetryczne, o k�cie nachylenia połaci 
w przedziale 38° - 45°, pokrycie dachówk � ceramiczn� 
(przy dachach stromych) lub materiałami o podobnym 
wygl�dzie, w naturalnym kolorze dachówki, 

 
10. Nakazuje si� zagospodarowanie działek z du�ym 

udziałem zieleni trwałej (drzew i krzewów wyst�puj�cych 
naturalnie na obszarach s�siaduj�cej zieleni) dla 
zachowania walorów krajobrazowych oraz warunków 
bioklimatycznych terenu – ustala si� nie mniej ni� 40% 
udziału zieleni trwałej w powierzchni biologicznie czynnej. 
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11. Ustala si� obsług� komunikacyjn� poszczególnych 
działek z projektowanych dróg wewn�trznych 
oznaczonych symbolami KDW.20 i KDW.21. 
 

12. Ustala si� obsług� w zakresie potrzeb 
parkingowych w granicach własnej nieruchomo�ci; 
nakazuje si� uwzgl�dnienie w zagospodarowaniu ka�dej 
działki nie mniej ni� dwóch miejsc postojowych. 

 
13. Dla terenów MN.01, MN.04 i MN.07 obowi�zuj� 

ponadto przepisy rozdziałów I, II i IV niniejszej uchwały. 
 
14. Nieuwzgl�dnione w ustaleniach planu warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu okre�laj� 
odpowiednie przepisy w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

 
§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 

MN.02. 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 
zgodnie z § 5 - Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z definicj� zawart� w § 4 pkt 3. 
 

2. Dopuszcza si� przeznaczenie uzupełniaj�ce – 
usługi nieuci��liwe w cz��ci lokalu mieszkalnego, nie 
wi�cej ni� 30% powierzchni wewn�trznej budynku. 
 

3. Ustala si� zagospodarowanie pojedynczej działki 
w postaci jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, wolnostoj�cego, jednolokalowego 
z zapleczem, do którego zalicza si�: budynek gara�owo-
gospodarczy, doj�cia, podjazd, miejsca postojowe, plac 
gospodarczy, ziele� i elementy małej architektury. 
 

4. Zezwala si� na lokalizowanie obiektów małej 
architektury, wykonanych z materiałów naturalnych. 
 

5. Ustala si� udział powierzchni zabudowy 
kubaturowej w powierzchni ka�dej z działek – do 12% na 
działkach od strony drogi KDW.20 i 6% na działce 
s�siaduj�cej z terenem R.12. 

 
6. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� - nie 

mniej ni� 75% powierzchni przedmiotowego terenu. 
 
7. Ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z oznaczeniem na zał�czniku nr 1 (rysunku planu). 
 

8. Ustala si� nast�puj�ce parametry projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej: 
  a) szeroko�� elewacji frontowej budynku mieszkalnego 

w przedziale 10-16 m, 
  b) poziom parteru – nie wy�ej ni� 0,9 m od najni�szego 

punktu istniej�cego terenu przy projektowanym 
budynku, 

  c) wysoko�� budynków mieszkalnych – do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze u�ytkowe; 
kalenica nie wy�ej ni� 8,5 m od poziomu parteru, 

  d) geometria dachu - dachy strome, dwuspadowe, 
symetryczne, o k�cie nachylenia połaci w przedziale 
38°-45°, pokrycie dachówk � ceramiczn�, lub 
materiałami o podobnym wygl�dzie, w naturalnym 
kolorze dachówki, 

  e) zezwala si� na zaprojektowanie w dachu okien 
połaciowych i facjat; nie zezwala si� na stosowanie 
lukarn. 

 
 
 

9. Ustala si� nast�puj�ce parametry projektowanej 
zabudowy gospodarczo-gara�owej: 
  a) powierzchnia zabudowy budynku gara�owo-

gospodarczego – nie wi�cej ni� 30% powierzchni 
zabudowy budynku mieszkalnego, 

  b) poziom parteru – nie wy�ej ni� 0,6 m od najni�szego 
punktu istniej�cego terenu przy projektowanym 
budynku, 

  c) wysoko�� budynków gospodarczo-gara�owych – przy 
dachach płaskich – do 3,5 m, przy dachach stromych 
kalenica nie wy�ej ni� 5,5 m od poziomu parteru, 

  d) geometria dachu – dachy płaskie lub dachy strome 
dwuspadowe, symetryczne, o k�cie nachylenia połaci 
w przedziale 38° - 45°, pokrycie dachówk � ceramiczn� 
(przy dachach stromych) lub materiałami o podobnym 
wygl�dzie, w naturalnym kolorze dachówki. 

 
10. Nakazuje si� zagospodarowanie działek z du�ym 

udziałem zieleni trwałej (drzew i krzewów wyst�puj�cych 
naturalnie na obszarach s�siaduj�cej zieleni) dla 
zachowania walorów krajobrazowych oraz warunków 
bioklimatycznych terenu – ustala si� nie mniej ni� 40% 
udziału zieleni trwałej w powierzchni biologicznie czynnej. 
 

11. Ustala si� obsług� komunikacyjn� z projektowanych 
dróg wewn�trznych oznaczonych symbolami KDW.19 
i KDW.20. 
 

12. Ustala si� obsług� w  zakresie potrzeb 
parkingowych w  granicach własnej nieruchomo�ci; 
nakazuje si� uwzgl�dnienie w zagospodarowaniu ka�dej 
działki nie mniej ni� dwóch miejsc postojowych. 

 
13. Przy lokalizacji budynków mieszkalnych na terenie 

MN.02 nale�y uwzgl�dni� miejsce wyst�powania spływu 
zimnego powietrza, oznaczone na rysunku planu, 
niekorzystne dla stałego pobytu ludzi. 

 
14. Dla terenu MN.02 obowi�zuj� ponadto przepisy 

rozdziałów I, II i IV niniejszej uchwały. 
 

15. Nieuwzgl�dnione w  ustaleniach planu warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu okre�laj� 
odpowiednie przepisy w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 
 

§ 20. Tereny oznaczony na rysunku planu symbolami: 
MN.03 i MN.05. 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 
zgodnie z § 5 – Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z definicj� zawart� w § 4 pkt 3. 
 

2. Dopuszcza si� przeznaczenie uzupełniaj�ce – 
usługi nieuci��liwe w cz��ci lokalu mieszkalnego, nie 
wi�cej ni� 30% powierzchni wewn�trznej budynku. 

 
3. Ustala si� zagospodarowanie pojedynczej działki 

w postaci jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, wolnostoj�cego, jednolokalowego 
z zapleczem, do którego zalicza si�: budynek gara�owo-
gospodarczy, doj�cia, podjazd, miejsca postojowe, plac 
gospodarczy, ziele� i elementy małej architektury. 

 
4. Zezwala si� na lokalizowanie obiektów małej 

architektury, wykonanych z materiałów naturalnych. 
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5. Ustala si� udział powierzchni zabudowy 
kubaturowej w powierzchni ka�dej z działek – do 17%. 
 

6. Ustala si� powierzchni� biologicznie czynn� - nie 
mniej ni� 75% powierzchni przedmiotowego terenu. 
 

7. Ustala si� nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z oznaczeniem na zał�czniku nr 1 (rysunku planu). 
 

8. Ustala si� nast�puj�ce parametry projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej: 
  a) szeroko�� elewacji frontowej budynku mieszkalnego 

w przedziale 12-16 m, 
  b) poziom parteru – nie wy�ej ni� 0,9 m od najni�szego 

punktu istniej�cego terenu przy projektowanym budynku, 
  c) wysoko�� budynków mieszkalnych – do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze u�ytkowe; 
kalenica nie wy�ej ni� 8,5 m od poziomu parteru, 

  d) geometria dachu - dachy strome, dwuspadowe, 
symetryczne, o k�cie nachylenia połaci w przedziale  
38°- 45°, pokrycie dachówk � ceramiczn�, lub 
materiałami o podobnym wygl�dzie, w naturalnym 
kolorze dachówki, 

  e) kalenica budynków mieszkalnych - równoległa, 
w przybli�eniu, do frontowej granicy działki, 

  f) zezwala si� na zaprojektowanie w dachu okien 
połaciowych i facjat; nie zezwala si� na stosowanie lukarn. 

 
9. Ustala si� nast�puj�ce parametry projektowanej 

zabudowy gospodarczo-gara�owej: 
  a) powierzchnia zabudowy budynku gara�owo-

gospodarczego – nie wi�cej ni� 30% powierzchni 
zabudowy budynku mieszkalnego, 

  b) poziom parteru – nie wy�ej ni� 0,6 m od najni�szego 
punktu istniej�cego terenu przy projektowanym 
budynku, 

  c) wysoko�� budynków gospodarczo-gara�owych – przy 
dachach płaskich – do 3,5 m, przy dachach stromych 
kalenica nie wy�ej ni� 5,5 m od poziomu parteru, 

  d) geometria dachu – dachy płaskie lub dachy strome 
dwuspadowe, symetryczne, o k�cie nachylenia połaci 
w przedziale 38°-45°, pokrycie dachówk � ceramiczn� 
(przy dachach stromych) lub materiałami o podobnym 
wygl�dzie, w naturalnym kolorze dachówki, 

 
10. Nakazuje si� zagospodarowanie działek z du�ym 

udziałem zieleni trwałej (drzew i krzewów wyst�puj�cych 
naturalnie na obszarach s�siaduj�cej zieleni) dla 
zachowania walorów krajobrazowych oraz warunków 
bioklimatycznych terenu – ustala si� nie mniej ni� 40% 
udziału zieleni trwałej w powierzchni biologicznie czynnej. 
 

11. Ustala si� obsług� komunikacyjn� poszczególnych 
działek z projektowanych dróg wewn�trznych 
oznaczonych symbolami KDW.19 i KDW.20 (teren MN.03) 
oraz KDW.21 (teren MN.05). 
 

12. Ustala si� obsług� w zakresie potrzeb 
parkingowych w granicach własnej nieruchomo�ci; 
nakazuje si� uwzgl�dnienie w zagospodarowaniu ka�dej 
działki nie mniej ni� dwóch miejsc postojowych. 

 
13. Dla terenów MN.03 i MN.05 obowi�zuj� ponadto 

przepisy rozdziałów I, II i IV niniejszej uchwały. 
 
14. Nieuwzgl�dnione w ustaleniach planu warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu okre�laj� 
odpowiednie przepisy w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 
 

§ 21. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 
ZL.08. 
 

1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 
zgodnie z § 5 – Teren le�ny. 

 
2. Nakazuje si� zachowanie istniej�cego ukształtowania 

i poszycia terenu. 
 
3. Ustala si� prowadzenie gospodarki le�nej zgodnie 

z wła�ciwymi przepisami ustawy o lasach. 
 
4. Nie zezwala si� na lokalizowanie budynków 

i budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
 
5. Nie zezwala si� na lokalizowanie elementów małej 

architektury. 
 
6. Nale�y zachowa� udział powierzchni biologicznie 

czynnej w przedmiotowym terenie w wysoko�ci 100%. 
 

§ 22. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 
ZN.09. 

 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 

zgodnie z § 5 – Teren zieleni naturalnej – pagórek ozowy; 
teren zagro�ony ruchami masowymi ziemi (osuwiskami). 

 
2. Nakazuje si� zachowanie ukształtowanego 

naturalnie pagórka ozowego; zezwala si� na rekultywacj� 
cz��ci terenu po wydobywaniu kruszywa i przeznaczenie 
go na ziele� naturaln�. 

 
3. Nakazuje si� zagospodarowanie trwał� zieleni� 

gł�boko si� korzeni�c� ze znacznym udziałem krzewów  
(nie mniej ni� 70% powierzchni terenu ZN.09) dla 
zapobie�enia ruchom masowym ziemi (osuwiskom).  

 
4. Nie zezwala si� na lokalizowanie elementów małej 

architektury. 
 
5. Nale�y zachowa� udział powierzchni biologicznie 

czynnej w przedmiotowym terenie w wysoko�ci 100%. 
 

§ 23. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 
ZN.10. 

 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu zgodnie 

z  § 5 – Teren zieleni naturalnej – podmokłe zagł�bienie. 
 
2. Nakazuje si� zachowanie istniej�cego poszycia 

i u�ytkowania terenu; zezwala si� na utworzenie zbiornika 
wodnego. 

 
3. Nie zezwala si� na lokalizowanie elementów małej 

architektury. 
 
4. Nale�y zachowa� udział powierzchni biologicznie 

czynnej w przedmiotowym terenie w wysoko�ci 100%. 
 

§ 24. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 
ZN.11. 

 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 

zgodnie z § 5 – Teren zieleni naturalnej – wytopisko. 
 
2. Nakazuje si� zachowanie istniej�cego poszycia 

i u�ytkowania terenu; zezwala si� na odtworzenie 
zbiornika wodnego. 

 



6�F���F��A���C%�D�
2%���8C�$�B�2B�#F/��%5EB�!���F� %����	3��� � �%��������
�

5�	�)���5

3. Nakazuje si� zachowanie istniej�cego drzewostanu, 
za wyj�tkiem niezb�dnych ci�� sanitarnych. 

 
4. Nie zezwala si� na lokalizowanie elementów małej 

architektury. 
 
5. Nale�y zachowa� udział powierzchni biologicznie 

czynnej w przedmiotowym terenie w wysoko�ci 100%. 
 

§ 25. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: R.12.  
 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 

zgodnie z § 5 – Teren rolny – ł�ka. 
 
2. Nakazuje si� zachowanie istniej�cego poszycia 

i u�ytkowania terenu – nie zezwala si� na zmian� 
warunków przyrodniczych funkcjonowania terenu. 

 
3. Nie zezwala si� na lokalizowanie budynków (w tym 

zabudowy zagrodowej) w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego. 

 
4. Zezwala si� na zlokalizowanie w ramach terenu R.12 

projektowanej przepompowni �cieków(teren NO.16), 
w przypadku, je�li konieczna b�dzie zmiana jej lokalizacji 
wskazanej w planie; zezwala si� wówczas na wł�czenie 
terenu NO.16 do terenu R.12 i przeznaczenie na cele rolne. 

 
5. Nie zezwala si� na lokalizowanie elementów małej 

architektury. 
 
6. Zezwala si� na lokalizowanie dróg gruntowych 

prowadz�cych do terenów rolnych i  le�nych oraz 
utwardzonej drogi do przepompowni �cieków. 

 
7. Obsługa komunikacyjna terenu - z  dróg 

wewn�trznych KDW.19 i KDW.21. 
 

§ 26. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: R.13. 
 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 

zgodnie z § 5 – Teren rolny – ł�ka. 
 
2. Nakazuje si� zachowanie istniej�cego poszycia 

i u�ytkowania terenu – nie zezwala si� na zmian� 
warunków przyrodniczych funkcjonowania terenu. 

 
3. Nie zezwala si� na lokalizowanie budynków (w tym 

zabudowy zagrodowej) w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego. 

 
4. Nie zezwala si� na lokalizowanie elementów małej 

architektury. 
 
5. Obsługa komunikacyjna terenu - z  dróg 

wewn�trznych KDW.19 i KDW.21 poprzez drogi gruntowe 
zlokalizowane na terenie R.12 i istniej�ce przej�cie nad 
rowem melioracyjnym, oznaczonym symbolem W.14. 

 
§ 27. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 

W.14 i W.15. 
 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 

zgodnie z § 5 – Tereny rowów melioracyjnych. 
 
2. Nakazuje si� zachowanie istniej�cego 

ukształtowania i u�ytkowania terenu, nie zezwala si� na 
zmian� warunków przyrodniczych funkcjonowania terenu.  

 

3. Zakazuje si� likwidowania, zasypywania, 
dokonywania zmian przebiegu rowów. 

 
4. Nie zezwala si� na lokalizowanie budynków 

i budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, za 
wyj�tkiem budowli niezb�dnych do utrzymania rowów 
melioracyjnych. 

 
5. Nie zezwala si� na lokalizowanie elementów małej 

architektury. 
 

§ 28. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 
NO.16. 

 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 

zgodnie z  § 5 – Rejon lokalizacji przepompowni �cieków. 
 
2. Zezwala si� na korekt� lokalizacji zbiorczej 

przepompowni �cieków, w ramach terenu R.12, 
wynikaj�c� z  uwarunkowa� gruntowo-wodnych lub 
oblicze� hydraulicznych. 

  
3. Nakazuje si� ograniczenie strefy uci��liwo�ci, 

okre�lonej na podstawie obowi�zuj�cych przepisów, do 
granic działki wyznaczonej na zlokalizowanie 
przepompowni. 

 
4. Nakazuje si� ogrodzenie działki przepompowni 

w celu ograniczenia dost�pu osobom nieuprawnionym. 
 
5. Nakazuje si� otoczenie obiektu zieleni� trwał� 

w postaci krzewów dla izolacji od s�siaduj�cych terenów. 
§ 29. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 

NI.17. 
 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 

zgodnie z § 5 – Teren pasa technicznego. 
 
2. Na przedmiotowym terenie ustala si� prowadzenie 

istniej�cych i projektowanych sieci uzbrojenia 
podziemnego, zgodnie  z obowi�zuj�cymi przepisami.  

 
3. Zagospodarowanie terenu nie mo�e kolidowa� 

z istniej�cymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia 
podziemnego. 

 
4. Ustala si� funkcjonowanie terenów jako 

ogólnodost�pnych, zagospodarowanych nasadzeniami 
ro�linno�ci niskiej.  

 
5. Nie zezwala si� na lokalizowanie elementów małej 

architektury. 
 

§ 30. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 
EE.18. 

 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 

zgodnie z § 5 – Rejon lokalizacji stacji transformatorowej. 
 
2. Zezwala si� na zmian� lokalizacji projektowanej 

stacji transformatorowej w ramach terenu ZN.10. 
 

§ 31. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 
KDW.19, KDW.20, KDW.21 i KDW.22. 

 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 

zgodnie z § 5 – Tereny dróg wewn�trznych obsługuj�cych 
obszar obj�ty planem. 
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2. Ustala si� szeroko�ci pasów drogowych, odpowiednio: 
  a) KDW.19 – 10,0 m, 
  b) KDW.20 – 12,0 m, 
  c) KDW.21 – 10,0 m 
  d) KDW.22 – 12,0 m. 
 

3. Ustala si� szeroko�� jezdni projektowanych dróg 
wewn�trznych – 5,0 m. 

 
4. Nie zezwala si� na lokalizowanie budynków w pasie 

drogowym dróg wewn�trznych. 
 
5. Zezwala si� na prowadzenie sieci uzbrojenia 

w pasach drogowych. 
 
6. Nie zezwala si� na zagospodarowanie koliduj�ce 

z funkcj� drogi. 
 

§ 32. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 
KX.06.  

 
1. Ustala si� przeznaczenie podstawowe terenu 

zgodnie z § 5 – Przej�cie piesze. 
 
2. Ustala si� szeroko�� pasa terenu przeznaczonego 

na przej�cie piesze – 5,0 m. 
 
3. Zezwala si� na prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej na terenie KX.06. 
 
4. Nie zezwala si� na lokalizowanie budynków na  

w/w terenie. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia ko Acowe 

 
§ 33. Na obszarze obj�tym planem wyst�puj� 

inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce 
do zada� własnych gminy: budowa sieci kanalizacyjnej 
w obr�bie terenów NI.17, i KDW.22. 
 

§ 34. Inwestycjami celu publicznego na obszarze 
obj�tym planem s�: przedsi�wzi�cia z zakresu 
infrastruktury technicznej wymienione w § 33 oraz 
realizacja zagospodarowania terenu NI.17. 
 

§ 35. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenów. 

 
1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie 

z planem utrzymuje si� dotychczasowe u�ytkowanie terenu. 
 
2. Zakazuje si� lokalizowania tymczasowego 

zagospodarowania terenu. 
 
3. Zakazuje si� sytuowania tymczasowych obiektów 

budowlanych z wyj�tkiem zaplecza budowy na czas jej 
trwania. 
 

§ 36. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do 
poszczególnych terenów, w nast�puj�cej wysoko�ci: 
 

Oznaczenie terenu w planie 
Stawka 

procentowa 
MN.01, MN.02, MN.03, MN.04, MN.05, MN.07 10 
ZL.08, 5 
ZN.09, ZN.10, ZN.11 5 
R.12, R.13, W.14, W.15 5 
NO.16, NI.17, EE.18 5 
KDW.19, KDW.20, KDW.21, KDW.22, 5 
KX.06 5 

 
§ 37. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy Kolno. 
 

§ 38. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej Gminy Kolno. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Andrzej Bancerz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
1 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; z 2007 r., Nr 225, poz. 1635, Nr 127  

poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119  
poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 130, poz. 871, Nr 155 poz. 1043, z 2011, Nr 32, poz. 159 

2 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, Nr 181 poz. 1337;. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138  
poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, 
Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały nr XII/70/2011 
Rady Gminy Kolno 
z dnia 30 wrze�nia 2011 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały nr XII/70/2011 
Rady Gminy Kolno 
z dnia 30 wrze�nia 2011 r. 

 
W zwi�zku 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 Gminy Kolno: 
 
I. Stwierdza, �e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowo�ci W�gsty, obr�b W�gsty, gmina 
Kolno jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno, 
uchwalonego Uchwał� Nr XIX/118/2004 Rady Gminy w Kolnie z dnia 31 sierpnia 2004 r. 
 
II. Podejmuje nast�puj�ce rozstrzygni�cia: 
 
  1) W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu. Stwierdza si�, �e w trakcie wyło�enia projektu planu do 

publicznego wgl�du nie wpłyn�ły uwagi dotycz�ce projektu planu. 
 
  2) W sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� 

własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 
a) sposób realizacji: 

 
Zadania  
Budowa sieci 
kanalizacyjnej 
w obr�bie terenów 
NI.17, i KDW.22. 

Przedmiotowe inwestycje umieszczone zostan� w planach inwestycyjnych 
gminy i zrealizowane kolejno w ramach zada� własnych gminy, w miar� 
posiadanych �rodków finansowych. 

 
b) zasady finansowania: 

Przedmiotowe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zostan� zrealizowane ze �rodków własnych gminy 
i pozyskanych �rodków zewn�trznych. 

 
 
 

2505 

UCHWAŁA Nr XII-71/11 

Rady Gminy Purda 

z dnia 30 wrze �nia 2011 r. 

 

zmieniaj �ca uchwał � w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realiz acj� bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach  przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawow ych 

oraz ustalenia opłat za �wiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne pr owadzone przez Gmin � Purda. 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 

w zwi�zku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. 
o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,  
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104;  
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 
poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,  
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280  
i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44,  
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,  
poz. 991; z 2011, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) 
Rada Gminy Purda uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. W uchwale Nr VIII/42/11 Rady Gminy Purda 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia czasu 
przeznaczonego na realizacj� bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach 
przedszkolnych organizowanych w szkołach 
podstawowych oraz ustalenia opłat za �wiadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Gmin� Purda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 105,  
poz. 1739) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
  1) w § 3: 

a) ust. 3 i 4 otrzymuj� brzmienie: 
"3. Stawk�, o której mowa w ust. 2 nalicza si� za 
ka�d� rozpocz�t� godzin� pobytu dziecka ponad 
czas przeznaczony na realizacj� bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki w godzinach pracy 
przedszkola. 
4. Miesi�czn� wysoko�� opłaty za �wiadczenia 
udzielane przez przedszkole, oblicza si� mno��c 
wysoko�� stawki, o której mowa w ust. 2 przez 
liczb� godzin pobytu dziecka w przedszkolu 
w danym miesi�cu ponad czas przeznaczony na 
realizacj� bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki.", 

b) ust. 8 i 9 skre�la si�, 
 
  2) § 6 skre�la si�. 
 


