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UCHWAŁA Nr X/61/2011 
 RADY GMINY żÓRZNO 
 z dnia 25 listopada 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego obszar działek nr: 
225, 226, 227, 228, 229, 218/2, 219/2, 219/3, 210/2, 211, 212, 232/2, 539, 540 - obrCb miasto żórzno 1 
 

Na podstawie 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; 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; z 2005 r.: Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.: Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717; 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, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803), w zwi>zku z Uchwał> 
nr XVII/91/2008 Rady Gminy w żórznie z dnia 
24 paadziernika 2008 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy żórzno w obrCbie geodezyjnym 
miasto żórzno Rada Gminy w żórznie po stwierdzeniu 
zgodnoWci ze studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
żórzno, uchwalonym Uchwał> nr XXIV/143/2001 
Rady Gminy w żórznie z dnia 30 czerwca 2001 r. Rada 
Gminy uchwala, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego obszar 
działek nr: 225, 226, 227, 228, 229, 218/2, 219/2, 219/3, 
210/2, 211, 212, 232/1, 539, 540 - obrCb miasto 
żórzno 1, zwany dalej planem. 

2. Planem objCto obszar o powierzchni 
ok. 12,8000 ha, którego granice przedstawia rysunek 
planu w skali 1:1000, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. Integraln> czCWci> uchwały s>Ś 
1) rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 
uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
uchwałyś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych, stanowi>ce 
zał>cznik nr 3 do uchwały. 
4. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i sposobie ucytkowaniaś 
3) symbole terenów oznaczone numerem 

porz>dkowym i literami; 
4) obowi>zuj>ce linie zabudowy; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

 
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałCś 

2) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu, 
o których mowa w § 1 uchwały, 

3) ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.); 

4) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć czCWć 
graficzn> planu stanowi>c> zał>cznik nr 1 do 
uchwałyś 

5) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
akty prawne o charakterze powszechnie 
obowi>zuj>cym, tj. ustawy i akty wydane na ich 
podstawie, rozporz>dzenia wojewody, uchwały 
jednostek samorz>du terytorialnego, 
a w szczególnoWci te akty, które wymienia siC 
w podstawach prawnych opracowania niniejszego 
planu; 

6) terenie – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 
planu wyznaczon> na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, o okreWlonym rodzaju 
przeznaczenia, posiadaj>c> symbol (składaj>cy siC 
z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia; 

7) funkcji podstawowej – nalecy przez to rozumieć 
takie przeznaczenie, które powinno przewacać na 
danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

8) funkcji towarzysz>cej – nalecy przez to rozumieć 
rodzaje przeznaczenia inne nic podstawowe, które 
uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie 
podstawowe; 

9) okreWleniu „dopuszcza siC .....” – nalecy przez to 
rozumieć mocliwoWć działaM lub lokalizacji 
obiektów budowlanych i urz>dzeM okreWlonych 
w ustaleniach planu; 

 10) okreWleniu „zaleca siC ....” - nalecy przez to 
rozumieć, ce wymienione rozwi>zanie jest 
najkorzystniejsze i nalecałoby je zastosować, 
jednakce bez obowi>zku zastosowania, 
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 11) powierzchni biologicznie czynnej - nalecy przez to 
rozumieć powierzchniC działki lub terenu 
niezabudowan> i nieutwardzon>, pokryt> 
roWlinnoWci> naturaln>, b>da nasadzon>, stanowi>c> 
powierzchniC czynn> ekologicznie, 

 12) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC z cyfr 
i ducych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu; 

 13) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania – nalecy 
przez to rozumieć liniC wyznaczaj>c> podziały 
obszaru objCtego planem na tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych sposobach i zasadach 
zagospodarowania; 

 14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, w której zabudowa nie mocna 
przekroczyć w kierunku linii rozgraniczaj>cej dróg 
(za wyj>tkiem takich elementów architektonicznych 
budynków jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu 
oraz inne podobne detale); 

 15) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, wzdłuc której sytuowane bCd> 
frontowe elewacje projektowanych budynkówś 

 16) linii wewnCtrznego podziału – nalecy przez to 
rozumieć orientacyjn> liniC podziału geodezyjnego 
wyodrCbniaj>cego działki budowlane; 

 17) froncie działki – nalecy przez to rozumieć tC granicC 
działki, przez któr> odbywa siC główna obsługa 
komunikacyjna działki. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, 

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

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 3. Wyznacza siC obszary na rysunku planu 
o nastCpuj>cych symbolach: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługamiś 
3) RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej 

z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

4) KDL – tereny dróg publicznych – lokalnych; 
5) KDD – tereny dróg publicznych – dojazdowych. 

 
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) lokalizacja zabudowy kubaturowej wył>cznie 

w obrCbie czCWci działki ograniczonej 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
i obowi>zuj>cymi liniami zabudowy, według 
rysunku planu z zachowaniem odpowiednich 
odległoWci od granic działekś 

2) nowe lokalizacje wszelkich budynków wymagaj> 
uwzglCdnienia połocenia w s>siedztwie istniej>cych 

budynków i innych obiektów budowlanych na 
s>siednich działkach budowlanych w celu unikniCcia 
rac>cych kontrastów w przestrzeni, a zarazem 
zbytniej monotonii architektury; 

3) obowi>zuje zakaz wykonywania ogrodzeM pełnych 
z prefabrykatów betonowych; 
 
§ 5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
1) na całym terenie objCtym planem obowi>zuje zakaz 

realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu przepisów 
o ochronie Wrodowiska, za wyj>tkiem lokalnych 
i ponadlokalnych systemów infrastrukturalnych; 

2) ze wzglCdu na koniecznoWć maksymalnej ochrony 
dobrej jakoWci gleb, w trakcie przygotowywania 
i realizacji inwestycji nalecy zapewnić oszczCdne 
korzystanie z terenu; 

3) w obszarze objCtym planem dopuszcza siC 
przekształcenia rzeaby terenu wył>cznie w takim 
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwi>zku 
z realizacj> inwestycji na tym terenie; 

4) jeceli ochrona elementów przyrodniczych nie jest 
mocliwa, nalecy podj>ć działania maj>ce na celu 
naprawienie wyrz>dzonych szkód, 
a w szczególnoWci przez kompensacjC przyrodnicz>ś 

5) na terenach objCtych planem ustala siC bezwzglCdny 
zakaz wprowadzania nie oczyszczonych Wcieków 
bytowych do wód powierzchniowych, podziemnych 
oraz gruntówś 

6) na terenach objCtych planem ustala siC ograniczenie 
uci>cliwoWci prowadzonej działalnoWci w zakresie 
emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeM powietrza, 
substancji złowonnych do granic własnoWci terenu 
na jakim jest lokalizowana; 

7) ze wzglCdu na odkryty i eksponowany w krajobrazie 
teren objCty planem nakazuje siC wprowadzenie 
zieleni w maksymalnym zakresie; zaleca siC 
kształtowanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuc 
ci>gów komunikacyjnych oraz wprowadzenie 
zieleni wysokiej; do nasadzeM nalecy ucywać 
rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew 
i krzewów. 
 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie 
objCtym sporz>dzaniem planu nie odnotowano 
wystCpowania stanowisk archeologicznych o wartoWci 
kulturowej podlegaj>cych ochronie; w przypadku 
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, 
który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 
archeologicznego, osoby prowadz>ce roboty budowlane 
i ziemne s> zobowi>zane zabezpieczyć znalezisko, 
wstrzymać wszelkie prace mog>ce je uszkodzić lub 
zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: 
1) przestrzeM publiczn> ogólnodostCpn> stanowi> 

istniej>ce i projektowane drogi publiczne; 
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2) zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

zostały okreWlone w § 17; 
3) w przestrzeniach publicznych dróg dopuszcza siC 

lokalizowanie słupów ogłoszeniowych oraz tablic 
reklamowych o tradycyjnej i ujednoliconej 
architekturze na warunkach uzyskanych od zarz>dcy 
drogi. 
 
§ 8. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: okreWlone indywidualnie 
dla poszczególnych terenów w Rozdziale 3 - Ustalenia 
szczegółowe. 

 
§ 9. Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ 

1) dla terenów oznaczonych symbolami MN i MN/U 
okreWlono na rysunku planu orientacyjne granice 
działek budowlanych; 

2) dopuszcza siC zmianC granic wewnCtrznego podziału 
poprzez ich równoległe przesuniCcie o maksymalnie 
5 m; 

3) ustala siC podstawow> szerokoWć frontu działki na 
25 m, minimaln> szerokoWć na 20 m, a maksymaln> 
na 30 m; 

4) ustala siC podstawowy kierunek podziału 
geodezyjnego działek prostopadły lub równoległy do 
dróg albo do istniej>cych kierunków podziału 
z dopuszczalnym odchyleniem ± 20o; 

5) dopuszcza siC korekty granic istniej>cych działek 
budowlanych nie pokrywaj>cych siC z liniami 
rozgraniczaj>cymi, maj>ce na celu poprawC ich 
funkcjonalnoWci (dostCp komunikacyjny, poprawa 
kształtu działek, zapewnienie właWciwych warunków 
usytuowania istniej>cych budynków, trójk>ty 
widocznoWci)ś 

6) obowi>zuje nakaz wykonania podziałów na działki 
budowlane w sposób zapewniaj>cy dostCp do 
istniej>cych i projektowanych dróg publicznych; 

7) podziały geodezyjne nalecy rozpocz>ć od 
wyznaczenia projektowanych publicznych dróg 
lokalnych i dojazdowych, okreWlonych na rysunku 
planu. 
 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) zakazuje siC lokalizacji obiektów produkcyjnych, 

składowych i magazynowych, a takce nowych 
obiektów słuc>cych do prowadzenia chowu lub 
hodowli zwierz>t inwentarskich na terenie objCtym 
planem; 

2) dla nowoprojektowanych obiektów budowlanych 
i budynków oraz rozbudowy istniej>cych budynków 
i obiektów budowlanych wymaga siC zachowania 
normatywnych odległoWci wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnychś 

3) obowi>zuje zakaz realizacji nowoprojektowanej 
zabudowy na granicy działki budowlanej (zakaz nie 
dotyczy budynków garacowych i gospodarczych 
lokalizowanych w głCbi działek budowlanych); 

4) przy projektowaniu obiektów budowlanych nalecy 
zapewniać ochronC ludnoWci zgodnie 

z wymaganiami obrony cywilnej okreWlonymi 
przepisami odrCbnymi. 

5) na całym terenie objCtym planem obowi>zuje zakaz 
realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu przepisów 
o ochronie Wrodowiska, za wyj>tkiem lokalnych 
i ponadlokalnych systemów infrastrukturalnych, 
w tym stacji bazowych telefonii komórkowej 
i innych systemów telekomunikacyjnych; 

6) na terenie objCtym planem zakazuje siC 
lokalizowania elektrowni wiatrowych, bez wzglCdu 
na wysokoWć masztu. 
 
§ 11. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
1) ustala siC obsługC komunikacyjn> obszaru poprzez 

istniej>ce i projektowane publiczne drogi lokalne 
(KDL) oraz istniej>ce i projektowane publiczne 
drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDD; 

2) w ramach poszczególnych terenów i działek, nalecy 
zapewnić odpowiedni> liczbC miejsc parkingowych 
lub garacowych, zapewniaj>c> potrzeby w zakresie 
parkowania i postoju samochodówś 

3) ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki wyposacenia 
w miejsca postojowe pojedynczych działek 
budowlanych, na których przewidziane s> do 
realizacji nowe budynki: 
a) dla obiektów handlowych – minimum 

1 stanowisko na kacde 25 m2 powierzchni 
ucytkowej, 

b) dla obiektów usługowych – minimum 
1 stanowisko na kacde 40 m2 powierzchni 
ucytkowej, 

c) dla budynków jednorodzinnych – dla jednego 
budynku mieszkalnego minimum jedno 
stanowisko w ramach działki, w tym w garacu 
wolnostoj>cym lub wbudowanym; 

4) obsługC techniczn> obszaru objCtego planem 
zapewnia siC poprzez adaptowan> istniej>c> oraz 
projektowan> sieć infrastruktury technicznej wraz 
z urz>dzeniami infrastruktury technicznej; 

5) na całym obszarze objCtym planem dopuszcza siC 
lokalizacjC sieci infrastruktury technicznej takiej jak 
sieci wodoci>gowe, kanalizacyjne, gazoci>gi 
niskiego i Wredniego ciWnienia, kablowe linie 
elektroenergetyczne i inne; 

6) zaopatrzenie w wodC do celów bytowych 
i przeciwpocarowych z gminnej sieci wodoci>gowejś 

7) ustala siC zwodoci>gowanie wszystkich terenów 
zainwestowanych i przeznaczonych do 
zainwestowania; 

8) odprowadzanie Wcieków poprzez istniej>c> 
i projektowan> kanalizacjC do oczyszczalni Wciekówś 

9) ustala siC skanalizowanie wszystkich terenów 
zainwestowanych i przeznaczonych do 
zainwestowania; 

 10) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z utwardzonych materiałami nieprzepuszczalnymi 
powierzchni komunikacji do gruntu po uprzednim 
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podczyszczeniu lub do istniej>cej i projektowanej 
kanalizacji deszczowej; 

 11) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych do 
gruntu; 

 12) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przewiduje siC 
z istniej>cej i projektowanej sieci Wredniego 
i niskiego napiCciaś 

 13) wprowadza siC nakaz przebudowy odcinków 
napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn 
przebiegaj>cych przez teren objCty planem 
i koliduj>cych z planowan> zabudow> poprzez 
zast>pienie ich liniami kablowymi; 

 14) zaopatrzenie w gaz ziemny przewiduje siC po 
wybudowaniu sieci gazowej; 

 15) obowi>zuje wykonanie oWwietlenia wewnCtrznego 
i zewnCtrznego z mocliwoWci> przystosowania dla 
potrzeb obrony cywilnej; 

 16) w zakresie sieci telefonicznej ustala siC 
modernizacjC i rozbudowC istniej>cych sieci 
telefonicznych; dopuszcza siC realizacjC nowych 
sieci kablowych wył>cznie podziemnych; 

 17) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siCŚ 
a) ogrzewanie budynków z indywidualnych 

i lokalnych kotłowni, 
b) zaleca siC stosowanie ekologicznych sposobów 

ogrzewania w nowoprojektowanych obiektach; 
wszCdzie gdzie jest to uzasadnione 
ekonomicznie, nalecy stosować systemy 
wykorzystuj>ce aródła czystej energii: pompy 
cieplne, kolektory słoneczne, energiC 
elektryczn>, itp.), 

c) jako ogrzewanie wspomagaj>ce w budynkach 
mieszkalnych mocna ucyć kominków i pieców 
kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów 
odrCbnychś 

 18) gospodarka odpadami – nalecy przewidzieć 
indywidualne miejsca na lokalizacjC kontenerów lub 
pojemników do czasowego gromadzenia odpadów 
w granicach działek budowlanych,  
z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich segregacji,  
a nastCpnie wywozić na komunalne wysypisko 
Wmieci na podstawie umowy zawartej  
z odpowiednim podmiotem gospodarczym; 

 19) wszelkie liniowe elementy infrastruktury technicznej 
wraz z towarzysz>cymi urz>dzeniami, które mocna 
realizować jak podziemne nalecy usytuować pod 
ziemi>, z przebiegiem w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg, w oparciu o sporz>dzone dokumentacje 
techniczne uzgodnione z zarz>dcami tych drógś 

 20) w sytuacjach uzasadnionych wzglCdami 
technicznymi b>da bezpieczeMstwa dopuszcza siC 
przeprowadzenie elementów infrastruktury 
technicznej poza sieci> dróg pod warunkiem 
zachowania ustaleM przepisów odrCbnych oraz po 
uzgodnieniu z właWcicielami gruntówś 

 21) w przypadku kolizji nowoprojektowanych urz>dzeM 
i obiektów infrastruktury technicznej z istniej>cymi 
sieciami, nalecy przebudować lub zmodyfikować 
istniej>c> infrastrukturC techniczn> zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi 

konsultuj>c i uzgadniaj>c przyjCte rozwi>zania 
techniczne z poszczególnymi dysponentami sieci; 

 22) wykonanie trwałych nawierzchni dróg nalecy 
poprzedzić zakoMczeniem prac zwi>zanych 
z realizacj> infrastruktury technicznej; 

 23) szczegółowy przebieg tras oraz parametry sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, zostan> 
okreWlone w projektach technicznych, które winny 
spełniać wymagania przepisów szczególnych. 
 
§ 12. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu dopuszcza 
siC dotychczasowe ucytkowanie terenów objCtych 
planem. 

 
§ 13. Ustala siC obowi>zuj>c> stawkC procentow> 

stanowi>c> podstawC do okreWlania opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokoWci 30% wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci w odniesieniu do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i zabudowy 
zagrodowej oraz w wysokoWci 0% wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w odniesieniu do obszarów dróg 
lokalnych i dojazdowych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 14. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 
siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN. 
1) funkcja podstawowa – mieszkalna jednorodzinna; 
2) funkcja towarzysz>ca – brak; 
3) powierzchnia terenu: 1MN – 1,4459 ha, 2MN – 

0,4821 ha, 3MN – 1,1119 ha, 4MN – 0,6218 ha, 
5MN – 1,5072 ha, 6MN – 0,8362 ha, 7MN – 
2,0285 ha, 8MN – 1,5513 ha, 9MN – 0,0259 ha; 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej 
nic 40%; 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWciŚ 
a) dopuszcza siC podział nieruchomoWci według 

granic okreWlonych na rysunku planu, 
b) tam gdzie rysunek planu nie okreWla w/w granic, 

podziału nieruchomoWci dokonywać prostopadle 
lub równolegle do istniej>cych granic działek, 

c) szerokoWć frontu działki budowlanej – 20,0 m ÷ 
30,0 m, 

d) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 
700 m2, 

e) dopuszcza siC scalanie działek ze wskaanikiem 
intensywnoWci zabudowy dla nowopowstałej 
działki, jak dla tych działek przed scaleniem; 

6) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu: 
a) budynki mieszkalne, o maksymalnie 

2 kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe), 

b) ustala siC lokalizacjC na pojedynczej działce 
jednego samodzielnego budynku mieszkalnego 
(lokalizacja budynku w czCWci frontowej działki), 
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c) dopuszcza siC lokalizacjC na pojedynczej działce 
dodatkowego parterowego budynku 
gospodarczego lub garacu do obsługi budynku 
mieszkalnego (lokalizacja budynku w głCbi 
działki), 

d) dopuszcza siC rozbudowC budynków 
mieszkalnych, gospodarczych lub garacy, jak 
równiec zmianC sposobu ucytkowania 
istniej>cych budynków na funkcjC zgodn> 
z przeznaczeniem terenów, 

e) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy 
– zgodnie z rysunkiem planu, 

f) geometria dachów budynków mieszkalnych – 
dachy dwu- lub czterospadowe (dopuszcza siC 
dachy wielospadowe), 

g) spadki głównych połaci dachowych – 20-45°, 
h) główne kalenice dachów budynków 

mieszkalnych równoległe do granicy frontu 
działek, 

i) geometria dachów budynków gospodarczych 
i garacowych – dachy dwu- lub czterospadowe 
albo jednospadowe, 

j) spadki połaci dachowych budynków 
gospodarczych i garacowych – 20-45° (dachów 
jednospadowych do 15°), 

k) wysokoWć budynków mieszkalnych od Wredniego 
poziomu terenu przed głównym wejWciem do 
budynku do głównej kalenicy dachu – do 10,0 m; 
wysokoWć budynków gospodarczych i garacy – 
do 7,0 m, 

l) pokrycia dachowe wykonane z materiałów 
tradycyjnych, tj. gontu, dachówki lub materiałów 
dachówkopodobnych w stonowanej kolorystyce 
(naturalnej, ceglastej, grafitowej lub br>zowej), 

m) dopuszcza siC wprowadzanie obiektów małej 
architektury i sieci infrastruktury technicznej 
wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi, 

n) koliduj>ce z projektowan> zabudow> odcinki 
linii elektroenergetycznych SN i NN nalecy 
skablować, 

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna poprzez istniej>ce 

i projektowane publiczne drogi lokalne: 1KDL 
i 2KDL oraz poprzez istniej>ce i projektowane 
publiczne drogi dojazdowe 1KDD, 2KDD, 
3KDD i 4KDD, 

b) woda – z gminnej sieci wodoci>gowej 
przebiegaj>cej wzdłuc ulic granicz>cych 
z terenem objCtym planem, 

c) energia elektryczna – z istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych SN i nN przebiegaj>cych 
przez teren objCty planem po dokonaniu ich 
skablowania, 

d) gaz – z ewentualnych przyszłych sieci n/c lub s/c 
poprowadzonych wzdłuc dróg lokalnych 
i dojazdowych, 

e) Wcieki sanitarne – do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej przebiegaj>cej wzdłuc ulic 
granicz>cych z terenem objCtym planem, 

f) wody opadowe – do gruntu lub przyszłej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

§ 15. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 
siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1MN/RM i 2MN/RM. 
1) funkcja podstawowa – rolnicza z zabudowa 

zagrodow>ś 
2) funkcja towarzysz>ca – mieszkalna jednorodzinna; 
3) powierzchnia terenu: 1MN/RM – 0,2352 ha, 

2MN/RM – 0,1518 ha; 
4) udział powierzchni biologicznie czynnej dla 

zabudowy zagrodowej – nie ustala siC, dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie 
mniej nic 40%; 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 
takie jak dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej okreWlone w § 14 pkt 5; 

6) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu: 
a) dopuszcza siC rozbudowC i przebudowC 

istniej>cych budynków mieszkalnych, 
inwentarskich i gospodarczych, jak równiec 
zmiany sposobu ucytkowania istniej>cych 
budynków na funkcje zgodne z przeznaczeniem 
terenu w planie, 

b) dopuszcza siC budowC nowych budynków 
gospodarczych lub inwentarskich jedynie jako 
uzupełnienie istniej>cej zabudowy zagrodowej, 

c) budynki mieszkalne, gospodarcze lub 
inwentarskie o maksymalnie 2 kondygnacjach 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), 

d) geometria dachów budynków mieszkalnych, 
gospodarczych lub inwentarskich – dachy dwu- 
lub czterospadowe (w budynkach mieszkalnych 
dopuszcza siC dachy wielospadowe, 
a w budynkach gospodarczych i inwentarskich 
dachy jednospadowe), 

e) spadki głównych połaci dachowych – 20-45° 
(dachów jednospadowych do 15°), 

f) główne kalenice dachów budynków 
mieszkalnych równoległe do granicy frontu 
działek, 

g) wysokoWć budynków mieszkalnych od Wredniego 
poziomu terenu przed głównym wejWciem do 
budynku do głównej kalenicy dachu – do 10,0 m; 
wysokoWć budynków gospodarczych 
i inwentarskich – do 7,0 m, 

h) pokrycia dachowe wykonane z materiałów 
tradycyjnych, tj. gontu, dachówki lub materiałów 
dachówkopodobnych w stonowanej kolorystyce 
(naturalnej, ceglastej, grafitowej lub br>zowej), 

i) dopuszcza siC wprowadzanie obiektów małej 
architektury i sieci infrastruktury technicznej 
wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi, 

j) koliduj>ce z projektowan> zabudow> odcinki 
linii elektroenergetycznych SN i NN nalecy 
skablować, 

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna poprzez istniej>ce 

i projektowane publiczne drogi lokalne: 1KDL 
i 2KDL oraz poprzez istniej>ce i projektowane 
publiczne drogi dojazdowe 2KDD i 4KDD, 
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b) woda – z gminnej sieci wodoci>gowej 
przebiegaj>cej wzdłuc ulic granicz>cych 
z terenem objCtym planem, 

c) energia elektryczna – z istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych SN i nN przebiegaj>cych 
przez teren objCty planem po dokonaniu ich 
skablowania, 

d) gaz – z ewentualnych przyszłych sieci n/c lub s/c 
poprowadzonych wzdłuc dróg lokalnych 
i dojazdowych, 

e) odprowadzanie Wcieków gospodarczych 
i obornika do zamkniCtego zbiornika na płynne 
odchody zwierzCce oraz na płytC obornikow> 
(gnojow>), 

f) Wcieki sanitarne – do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej przebiegaj>cej wzdłuc ulic 
granicz>cych z terenem objCtym planem, 

g) wody opadowe – do gruntu lub przyszłej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

 
§ 16. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1MN/U. 
1) funkcja podstawowa – mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) funkcja towarzysz>ca – usługowaś 
3) powierzchnia terenu: 1MN/U – 0,2245 ha; 
4) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej 

nic 30%; 
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWciŚ 

a) dopuszcza siC podział nieruchomoWci według 
granic okreWlonych na rysunku planu, 

b) szerokoWć frontu działki budowlanej – 20,0 m ÷ 
30,0 m, 

c) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 
800 m2, 

d) dopuszcza siC scalanie działek ze wskaanikiem 
intensywnoWci zabudowy dla nowopowstałej 
działki, jak dla tych działek przed scaleniem, 

6) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu: 
a) budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe 

i usługowe, o maksymalnie 2 kondygnacjach 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), 

b) ustala siC lokalizacjC na pojedynczej działce 
jednego samodzielnego budynku mieszkalnego, 
mieszkalno-usługowego lub usługowego 
(lokalizacja budynku w czCWci frontowej działki), 

c) dopuszcza siC lokalizacjC na pojedynczej działce 
dodatkowego parterowego budynku 
gospodarczego lub garacu do obsługi budynku 
mieszkalnego, mieszkalno-usługowego 
i usługowego (lokalizacja budynku w głCbi 
działki), 

d) dopuszcza siC rozbudowC budynków 
mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, 
usługowych, gospodarczych lub garacy, jak 
równiec zmianC sposobu ucytkowania 
istniej>cych budynków na funkcjC zgodn> 
z przeznaczeniem terenów, 

e) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy 
– zgodnie z rysunkiem planu, 

f) geometria dachów budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych i usługowych – dachy 
dwu- lub czterospadowe (dopuszcza siC dachy 
wielospadowe), 

g) spadki głównych połaci dachowych budynków 
mieszkalnych, mieszkalno-usługowych 
i usługowych – 20-45°, 

h) główne kalenice dachów budynków 
mieszkalnych, mieszkalno-usługowych 
i usługowych równoległe do granicy frontu 
działek, 

i) geometria dachów budynków gospodarczych 
i garacowych – dachy dwu- lub czterospadowe 
albo jednospadowe, 

j) spadki połaci dachowych budynków 
gospodarczych i garacowych – 20-45° (dachów 
jednospadowych do 15°), 

k) wysokoWć budynków mieszkalnych, mieszkalno-
usługowych i usługowych od Wredniego poziomu 
terenu przed głównym wejWciem do budynku do 
głównej kalenicy dachu – do 10,0 m; wysokoWć 
budynków gospodarczych i garacy – do 7,0 m, 

l) pokrycia dachowe wykonane z materiałów 
tradycyjnych, tj. gontu, dachówki lub materiałów 
dachówkopodobnych w stonowanej kolorystyce 
(naturalnej, ceglastej, grafitowej lub br>zowej), 

m) dopuszcza siC wprowadzanie obiektów małej 
architektury i sieci infrastruktury technicznej 
wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi, 

n) koliduj>ce z projektowan> zabudow> odcinki 
linii elektroenergetycznych SN i NN nalecy 
skablować, 

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna poprzez projektowan> 

publiczn> drogC lokaln> 1KDL oraz poprzez 
istniej>c> publiczn> drogC lokaln> granicz>c> 
z terenem objCtym planem, 

b) woda – z gminnej sieci wodoci>gowej 
przebiegaj>cej wzdłuc ulic granicz>cych 
z terenem objCtym planem, 

c) energia elektryczna – z istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych SN i nN przebiegaj>cych 
przez teren objCty planem po dokonaniu ich 
skablowania, 

d) gaz – z ewentualnych przyszłych sieci n/c lub s/c 
poprowadzonych wzdłuc dróg lokalnych 
i dojazdowych, 

e) Wcieki sanitarne – do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej przebiegaj>cej wzdłuc ulic 
granicz>cych z terenem objCtym planem, 

f) wody opadowe – do gruntu lub przyszłej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

 
§ 17. Uchwala siC ustalenia szczegółowe dla terenów 

komunikacji o ł>cznej powierzchni 2,5576 ha 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL, 
2KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD. 
1) przeznaczenie terenu: 

a) 1KDL – publiczna droga lokalna (gminna), 
b) 2KDL – publiczna droga lokalna (gminna), 
c) 1KDD – publiczna droga dojazdowa (gminna), 
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d) 2KDD – publiczna droga dojazdowa (gminna), 
e) 3KDD – publiczna droga dojazdowa (gminna), 
f) 4KDD – publiczna droga dojazdowa (gminna), 

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 
– tereny dróg publicznych wyznaczaj> linie 
rozgraniczaj>ce okreWlone na rysunku planu, 

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 

- 1KDL – 15 m, 
- 2KDL – 15 m (na odcinkach płn.-płd.) i 10 m 

(na odcinku biegn>cym wzdłuc południowej 
granicy terenu objCtego planem), 

- 1KDD – 10 m, 
- 2KDD – 10 m, 
- 3KDD – 10 m, 
- 4KDD – 10 m, 

b) w liniach rozgraniczaj>cych dróg lokalnych 
i dojazdowych nalecy zaprojektować chodniki 
o szerokoWci 2,0 m z obu stron jezdni, jezdnie 
o szerokoWci 6,0 m oraz zatoki do zawracania 
samochodów projektowane indywidualnie dla 
poszczególnych dróg, 

c) wzdłuc dróg lokalnych w liniach 
rozgraniczaj>cych nalecy ponadto zaprojektować 
zatoki postojowe o szerokoWci 2,5 m w iloWci 
min. 1 miejsce postojowe na działkC budowlan>, 

d) nie projektuje siC nowych skrzycowaM drogi 
powiatowej z terenem objCtym planem, 

e) wł>czenie istniej>cych dróg gminnych do drogi 
powiatowej oraz projektowanych dróg gminnych 
do istniej>cych dróg gminnych wykonać na 
warunkach uzyskanych od zarz>dców dróg, 

f) zjazdy indywidualne na poszczególne działki 
budowlane wykonać na warunkach uzyskanych 
od zarz>dców drogi powiatowej i dróg 
gminnych. 

 
Rozdział 4 

Przepisy przejWciowe i koMcowe 
 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza siC 
Burmistrzowi Gminy żórzno. 

 
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy żórzno. 

 
§ 20. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Witold VwidziMski 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr X/61/2011 

Rady Gminy żórzno 
z dnia 25 listopada 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr X/61/2011 

Rady Gminy żórzno 
z dnia 25 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu miejscowego 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu obejmuj>cego obszar działek 
nr: 225, 226, 227, 228, 229, 218/2, 219/2, 219/3, 210/2, 
211, 212, 232/2, 539, 540 - obrCb miasto żórzno 1 
w gminie żórzno wraz z prognoz> oddziaływania na 
Wrodowisko został wyłocony do publicznego wgl>du w 
dniach od 12.08.2011 r. do 5.09.2011 r. Dyskusja 
publiczna nad przyjCtymi w projekcie planu 
rozwi>zaniami została zorganizowana w dniu 5.09.2011 r., 
a termin na wnoszenie uwag do projektu planu 
i prognozy oddziaływania na Wrodowisko upłyn>ł 
26.09.2011 r. W ustawowym terminie 14 dni od dnia 
zakoMczenia okresu wyłocenia projektu planu 
i prognozy oddziaływania na Wrodowisko nie wniesiono 
cadnych uwag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr X/61/2011 

Rady Gminy żórzno 
z dnia 25 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach i finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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, 
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Nr 201, 
poz. 1237; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 
z 2011 r. Nr 32, poz. 159,Nr 153, poz. 901) okreWla siC 
nastCpuj>cy sposób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy. 
 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców nalec>, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) do zadaM 
własnych gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj>Ś 
1) budowC kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci>gowej, 
2) budowC publicznych dróg gminnych (lokalnych 

i dojazdowych) wraz z oWwietleniem, 

3) budowC sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>. 

 
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 

w § 1Ś 
1) realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in.Ś ustaw> 
o gospodarce nieruchomoWciami, ustaw> Prawo 
Budowlane, ustaw> o zamówieniach publicznych, 
ustaw> o samorz>dzie gminnym, ustaw> 
o gospodarce komunalnej i ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiskaś 

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej (w tym stacje 
transformatorowe) lub ciepła realizowane bCd> 
w sposób okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625, ze zmianami); 

3) inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych 
realizowane bCd> na podstawie Ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami); 

4) inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej 
i kanalizacji realizowane bCd> na podstawie ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodC i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków (tj. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami); 

5) realizacja pozostałych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej bCd> przedmiotem umowy 
zainteresowanych stron zgodnie z przepisami prawa. 

 
§ 3.1. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
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własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie 
miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), oraz ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du 
terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zmianami), 
przy czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania w okresie 
wieloletnim) ustalane s> przez RadC żminy 
w żórznie i corocznie w uchwale budcetowej oraz 
uchwale w sprawie wieloletniego planu 
inwestycyjnego; 

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s> 
w całoWci lub w czCWciŚ Budcet żminy, aródła 

zewnCtrzne (np.Ś fundusze strukturalne Unii 
źuropejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła 
z Funduszu Ochrony Vrodowiska i żospodarki 
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne; 

3) mog> zostać pobrane zgodnie z ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami oraz ustaw> o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennymŚ opłaty 
adiacenckie, opłaty planistyczne. 
2. Termin i koszty budowy sieci wodoci>gowej, 

kanalizacji sanitarnej, sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia 
w energiC elektryczn> oraz dróg publicznych zostan> 
okreWlone przez żminC w budcecie oraz wieloletnim 
planie inwestycyjnym. 
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UCHWAŁA Nr X/62/2011 
 RADY GMINY żÓRZNO 
 z dnia 25 listopada 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy żórzno w obrCbie geodezyjnym 
Zaborowo 
 

Na podstawie 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, 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, 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) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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, Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199 poz. 1227, nr 201, poz. 1237, nr 220, 
poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), w zwi>zku 
z Uchwał> nr IV/20/2007 Rady Gminy w żórznie 
z dnia 23 lutego 2007 r. o przyst>pieniu do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuj>cego obszar działki nr 139/1, 140/2, 140/3 
i 140/4 – obrCb geodezyjny Zaborowo, gm. żórzno 
Rada Gminy w żórznie, po stwierdzeniu zgodnoWci ze 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy żórzno, uchwalonym 
Uchwał> nr XXIV/143/2001 Rady Gminy w żórznie 
z dnia 30 czerwca 2001 r. Rada Gminy uchwala, co 
nastCpuje:  

 
 
 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy żórzno 
w obrCbie Zaborowo, dla terenów obejmuj>cych działki 
geodezyjne nr 139/1; 140/2; 140/3 i 140/4, połoconych 
pomiCdzy drog> powiatow> nr 1837C relacji Zdroje – 
żórzno – Vwiedziebnia – Starorypin, a terenami 
zalesionymi. 

 
§ 2.1. Integraln> czCWci> planu, o którym mowa 

w § 1, s>Ś 
1) Rysunek planu miejscowego w skali 1:1 000 wraz 

z wyrysem ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy żórzno” 
zwany dalej rysunkiem planu, stanowi>cy zał>cznik 
nr 1 do niniejszej uchwały i przedstawiaj>cy 
graficznie ustalenia planu. 

2) RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
uchwały. 

3) RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi>ce 
zał>cznik nr 3 do uchwały. 
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i sposobie ucytkowaniaś 
3) symbole terenów oznaczone numerem 

porz>dkowym i literami; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

 


