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UCHWAŁA Nr XIV/66/11 

 RADY GMINY RADOMIN 
 z dnia 27 wrzeWnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin w zakresie obejmuj>cym czCWć 
gruntów sołectwa Rodzone.  
 

Na podstawie 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 zmianami1) w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 130, poz. 871) oraz 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 42, poz. 1591 ze zmianami2), po 
stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radomin” uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. Uchwala siC miejscowy planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin 
w zakresie obejmuj>cym czCWć gruntów sołectwa 
Rodzone, o powierzchni ł>cznej około 27,2 ha – zwany 
dalej planem. 

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

w § 1, jest rysunek planu w skali 1:2 000, stanowi>cy 
zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiaj>cy 
graficzne ustalenia planu, w tym granice obszaru 
objCtego planem. 

 
§ 3.1. 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 

oraz o rócnych zasadach zagospodarowania; 
3) przeznaczenie terenów oznaczone numerem 

porz>dkowym i symbolem literowym; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) wymiarowanie. 

2. Ustala siC mocliwoWć ł>czenia przeznaczeM dla 
terenów oznaczonych podwójnym symbolem funkcji 
np. UT/ZP z preferencj> dla tego przeznaczenia, którego 
oznaczenie literowe wprowadzono na pierwszym 
miejscu. 

 
§ 4. Przedmiotem ustaleM planu jest zakres 

obowi>zkowy, wynikaj>cy z art. 15 ust. 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 5.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia mpzp 
stanowi>ce treWć niniejszej uchwałyś 

2) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

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

4) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewacać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, 
uzupełniaj>ce lub wzbogacaj>ce przeznaczenie 
podstawowe i nie koliduj>ce z nim; 

6) nieuci>cliwej działalnoWci rolniczej – nalecy przez to 
rozumieć działalnoWć usługow> i gospodarcz>, która 
nie wywołuje cadnych uci>cliwoWci na terenach 
s>siednich ponad obowi>zuj>ce normy 
i dopuszczalne wskaanikiś 

7) dopuszcza siC – nalecy przez to rozumieć mocliwoWć 
działaM lub lokalizacji obiektów budowlanych 
i urz>dzeM okreWlonych w ustaleniach planu; 

8) powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to 
rozumieć niezabudowan> i nieutwardzon> 
powierzchniC terenu pokryt> roWlinnoWci> (naturaln> 
b>da urz>dzon>) oraz powierzchniC cieków 
i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych; 

9) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć pas 
zwartej zieleni wielopiCtrowej o szerokoWci 
minimalnej 2 m, oddzielaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania; 

 10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, której 
nie moce przekraczać Wciana budynku w kierunku 
linii rozgraniczaj>cej s>siaduj>cych terenów, 
z wył>czeniemŚ pilastrów, ganków, gzymsów, 
balkonów, zadaszeM, podziemnych czCWci 
budynków, schodów zewnCtrznych, obiektów małej 
architektury, itp.; 

 11) drodze wewnCtrznej – nalecy przez to rozumieć 
wydzielon> geodezyjnie działkC umocliwiaj>c> 
skomunikowanie terenów i działek z drog> 
publiczn> – stanowi>c> własnoWć lub współwłasnoWć 
osób fizycznych lub prawnych, udostCpnion> do 
ruchu pieszego i samochodowego na okreWlonych 
przez właWciciela lub zarz>dcC warunkach; 

 12) przedsiCwziCciach mog>cych znacz>co zawsze 
i potencjalnie oddziaływać na Wrodowisko – nalecy 
przez to rozumieć przedsiCwziCcia wymagaj>ce 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko i przedsiCwziCcia, dla których 
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obowi>zek sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko moce być wymagany – zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami, z wył>czeniem sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

 13) zakazie lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych – nalecy przez to rozumieć zakaz, 
który nie dotyczy obiektów budowlanych 
stanowi>cych zaplecze budowy, niezbCdnych 
w okresie prowadzenia robót budowlanych; 

 14) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie 
z definicjami przyjCtymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz z definicjami wynikaj>cymi 
z Polskich Norm i przepisów odrCbnych, 
obowi>zuj>cych w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce poszczególnych 
terenów 

 
§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 UT/ZZ ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – usługi turystyczno-rekreacyjne, 
dydaktyczno-szkoleniowe, usługi hotelarskie, 
gastronomiczne, medyczne i odnowy 
biologicznej, obiekty i urz>dzenia sportowe, 
place zabaw, połocone w czCWci na obszarze 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, 

b) dopuszczalne: niezbCdne urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, Wciecki spacerowe 
a w pasie powycej 100 m od rzeki DrwCcy drogi 
wewnCtrzne, parkingi, Wciecki rowerowe oraz 
obiekty małej architektury, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) lokalizacja zabudowy wył>cznie w obrCbie 

czCWci terenu ograniczonego nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy według rysunku planu, 

b) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 
budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia 
i innych elementów zagospodarowania terenu, 

c) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze 
tymczasowym, 

d) zakaz budowy ogrodzeM pełnych z nakazem 
stosowania ogrodzeM prostych, lekkich, 
zastCpowania lub uzupełniania ogrodzeM 
cywopłotami, 

e) dopuszcza siC reklamC wizualn> zwi>zan> 
jedynie z prowadzon> działalnoWci>ś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych zawsze 

i potencjalnie znacz>co oddziaływać na 

Wrodowisko (nie dotyczy komunikacji oraz sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej), 

b) zachowanie i utrzymanie korytarzy 
ekologicznych dla migracji roWlin, zwierz>t 
i grzybów, 

c) obowi>zek ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych przed ich zanieczyszczeniem, 

d) zachowania naturalnej roWlinnoWci ochronnej 
okalaj>cej brzeg rzeki, 

e) obowi>zek zastosowania w odległoWci 80 do 
100 m od linii brzegowej rzeki DrwCcy pasa 
zieleni izolacyjnej Wredniej i wysokiej, minimum 
3-rzCdowego, gatunków rodzimych zgodnie 
z siedliskiem, 

f) przy realizacji zabudowy nalecy wprowadzić 
ograniczenie prowadzenia prac ziemnych 
naruszaj>cych w sposób trwały rzeabC terenu, 

g) teren nalecy do rodzajów terenów, dla których 
obowi>zuj> dopuszczalne poziomy hałasu 
w Wrodowiskuś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) wyznacza siC teren objCty stref> konserwatorsk> 

OW ochrony archeologicznej, której zasiCg 
pokazano na rysunku planu, 

b) teren zajmowany przez stanowiska 
archeologiczne jest dostCpny do celów 
inwestycyjnych pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzaj>cych inwestycjC 
ratowniczych archeologicznych badaM 
wykopaliskowych; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% 

powierzchni terenu, 
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

70% powierzchni terenu,  
d) zabudowa zwi>zana z przeznaczeniem 

podstawowym wył>cznie do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), 
zabudowa gospodarcza i garacowa do jednej 
kondygnacji, 

e) maksymalna wysokoWć zabudowy zwi>zana 
z przeznaczeniem podstawowym – do 12 m, 
a zabudowy gospodarczej do 6 m, z wyj>tkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznej; 

f) maksymalne nachylenie połaci dachowych – do 
45º, 

g) kolorystyka jednolita dla wszystkich budynkówś 
h) zapewnić niezbCdn> iloWć miejsc parkingowych 

w iloWci nie mniejszej nic liczba pokoi 
noclegowych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – granice terenów 
podlegaj>cych ochronie zgodnie z rysunkiem planu, 
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a) obowi>zuj> zakazy wynikaj>ce z połocenia 
terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Doliny DrwCcy 

b) obowi>zuj> zakazy wynikaj>ce z połocenia 
terenu w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 
Natura 2000 „Dolina DrwCcy”,  

c) obowi>zuj> ograniczenia zagospodarowania 
i ucytkowania terenu w zwi>zku z recimami 
ochronnymi obowi>zuj>cymi na terenie 
rezerwatu przyrody „Rzeka DrwCca”, 

d) dla czCWci terenu oznaczonego na rysunku planu 
pionowym szrafem, stanowi>cego obszar 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, zabrania 
siC wykonywania robót oraz czynnoWci które 
mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, 
w szczególnoWci;  
- wykonywania urz>dzeM wodnych oraz 

wznoszenia innych obiektów budowlanych; 
- sadzenia drzew lub krzewów, z wyj>tkiem 

plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji 
wód oraz roWlinnoWci stanowi>cej element 
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub 
słuc>cej do wzmacniania brzegów, 
obwałowaM lub osypisk;  

- zmiany ukształtowania terenu, składowania 
materiałów oraz wykonywania innych robót 
wyj>tkiem robót zwi>zanych z regulacj> lub 
utrzymaniem wódś 

e) ustala siC obowi>zek udostCpnienia przejWcia 
wzdłuc brzegu rzeki DrwCcy o szerokoWci 
minimum 1,5 m, w celu swobodnego przejWcia 
zgodnie z przepisami odrCbnymi  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – dopuszcza siC wydzielenie działek 
dla urz>dzeM infrastruktury technicznej (w tym dla 
lokalizacji indywidualnej oczyszczalni Wcieków lub 
docelowo przepompowni Wcieków), dróg 
wewnCtrznych, o wielkoWci niezbCdnej do ich 
prawidłowego funkcjonowania na warunkach 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) nalecy zapewnić dostCp prawny, dla właWcicieli 

urz>dzeM infrastruktury technicznej 
przebiegaj>cych przez teren, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi 
publicznej i drogi wewnCtrznej na warunkach 
wydanych przez zarz>dcC drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych 

i przeciwpocarowych z istniej>cej sieci – zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właWciciela sieci,  

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej 
lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład Energetyczny,  

c) odprowadzenie Wcieków do projektowanej 
lokalnej (indywidualnej) oczyszczalni Wcieków, 
docelowo do projektowanej gminnej kanalizacji 
sanitarnej, 

d) dopuszcza siC odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji 
(dojazdów, miejsc postojowych), po 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami odrCbnymi – do gruntu, 

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

f) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
dotycz>cych gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiska, 

g) nalecy uwzglCdnić istniej>ce na terenie sieci 
infrastruktury technicznej z zachowaniem 
wymagaM przepisów odrCbnych, 

h) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej – jako podziemnych z wyj>tkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznej; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe;  

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30%. 
 
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2 ZN/ZL/ZZ ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – teren zieleni 

nieurz>dzonej (objCtej formami ochrony) i zieleni 
leWnej, połocony w czCWci na obszarze 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zachowania naturalnej roWlinnoWci ochronnej 

okalaj>cej brzeg rzeki;  
b) maksymalna ochrona istniej>cej zieleni wysokiej 

i istniej>cego ukształtowania terenu;  
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – granice terenów 
podlegaj>cych ochronie zgodnie z rysunkiem planu, 
a) obowi>zuj> zakazy wynikaj>ce z połocenia 

terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Doliny DrwCcy 

b) obowi>zuj> zakazy wynikaj>ce z połocenia 
terenu w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 
Natura 2000 „Dolina DrwCcy”,  
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c) obowi>zuj> ograniczenia zagospodarowania 
i ucytkowania terenu w zwi>zku z recimami 
ochronnymi obowi>zuj>cymi na terenie 
rezerwatu przyrody „Rzeka DrwCca”, 

d) dla czCWci terenu oznaczonego na rysunku planu 
pionowym szrafem, stanowi>cego obszar 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, zabrania 
siC wykonywania robót oraz czynnoWci które 
mog> utrudnić ochronC przed powodzi>, 
w szczególnoWciś  
- wykonywania urz>dzeM wodnych oraz 

wznoszenia innych obiektów budowlanych;  
- sadzenia drzew lub krzewów, z wyj>tkiem 

plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji 
wód oraz roWlinnoWci stanowi>cej element 
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub 
słuc>cej do wzmacniania brzegów, 
obwałowaM lub osypisk;  

- zmiany ukształtowania terenu, składowania 
materiałów oraz wykonywania innych robót 
z wyj>tkiem robót zwi>zanych z regulacj> lub 
utrzymaniem wódś  

e) ustala siC obowi>zek udostCpnienia przejWcia 
wzdłuc brzegu rzeki DrwCcy o szerokoWci 
minimum 1,5 m, w celu swobodnego przejWcia, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi,  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) zakaz zabudowy, 
b) obsługa komunikacyjna z drogi 12KDW; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 
 
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3 ML ustala siCŚ  
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – zabudowa rekreacji indywidualnej 
przeznaczona do okresowego wypoczynku, 

b) dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) dopuszcza siC podział terenu na działki 

wg parametrów podanych ponicej w pkt 6 oraz 
z zastrzeceniem, ce kacda z wydzielonych 
działek musi posiadać bezpoWredni dostCp do 
drogi wewnCtrznej 12 KDW, 

b) lokalizacja zabudowy wył>cznie w obrCbie 
czCWci działek ograniczonych 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy według 
rysunku planu i wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c) obowi>zek lokalizacji nie wiCcej nic dwóch 
obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym 
tylko jednego budynku rekreacji indywidualnej, 

d) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 
budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, ogrodzenia i innych elementów 
zagospodarowania terenu, 

e) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze 
tymczasowym,  

f) zakaz budowy ogrodzeM pełnych z nakazem 
stosowania ogrodzeM prostych i lekkich, 
zastCpowania lub uzupełniania ogrodzeM 
cywopłotamiś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co zawsze i potencjalnie oddziaływać na 
Wrodowisko (nie dotyczy komunikacji oraz sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej), 

b) obowi>zek ochrony wód przed ich 
zanieczyszczeniem, 

c) obowi>zek zastosowania w odległoWci 80 do 
100 m od linii brzegowej rzeki DrwCcy pasa 
zieleni izolacyjnej Wredniej i wysokiej, minimum 
3-rzCdowego, gatunków rodzimych zgodnie 
z siedliskiem, 

d) przy prowadzeniu prac budowlanych, dla 
ochrony gruntów przed erozj>, nalecy ograniczyć 
prace makroniwelacyjne do niezbCdnego 
minimum, 

e) teren nalecy do rodzajów terenów, dla których 
obowi>zuj> dopuszczalne poziomy hałasu 
w Wrodowiskuś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) minimalna powierzchnia działki – 4000 m2, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% 

powierzchni kacdej działki, 
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

80% powierzchni działki, 
e) maksymalna wysokoWć zabudowy: jedna 

kondygnacja nadziemna z poddaszem 
ucytkowym maksymalnie 10,0 m dla budynków 
rekreacji indywidualnej, jedna kondygnacja 
nadziemna maksymalnie 6,0 m dla budynków 
gospodarczych,  

f) nachylenie połaci dachowych – 30º-45º dla 
budynków rekreacji indywidualnej i do 30º dla 
budynków garacowych i gospodarczych,  

g) kolorystyka jednolita dla wszystkich budynkówś 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 245 – 13674 – Poz. 2299 
 

podstawie odrCbnych przepisów – granice terenów 
podlegaj>cych ochronie zgodnie z rysunkiem planu,  
a) obowi>zuj> zakazy wynikaj>ce z połocenia 

terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Doliny DrwCcy 

b) obowi>zuj> zakazy wynikaj>ce z połocenia 
terenu w specjalnym obszarze ochrony siedlisk 
Natura 2000 „Dolina DrwCcy”,  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – dopuszcza siC wydzielenie działek 
dla urz>dzeM infrastruktury technicznej (w tym dla 
lokalizacji indywidualnej oczyszczalni Wcieków lub 
docelowo przepompowni Wcieków), dróg 
wewnCtrznych, o wielkoWci niezbCdnej do ich 
prawidłowego funkcjonowania na warunkach 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) nalecy zapewnić dostCp prawny dla właWcicieli 

istniej>cych urz>dzeM infrastruktury technicznej 
przebiegaj>cych przez teren,  

b) obsługa komunikacyjna z wewnCtrznej drogi 
dojazdowej – 12KDW;  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:  
a) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych 

i przeciwpocarowych z istniej>cej sieci – zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właWciciela sieci,  

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
z projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład Energetyczny,  

c) odprowadzenie Wcieków do projektowanej 
indywidualnej lokalnej oczyszczalni Wcieków, 
docelowo do projektowanej gminnej kanalizacji 
sanitarnej,  

d) dopuszczenie wprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji 
(dojazdów, miejsc postojowych), po 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami szczególnymi – do gruntu,  

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu,  

f) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
dotycz>cych gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiskaś  

g) nalecy uwzglCdnić istniej>ce na terenie sieci 
infrastruktury technicznej z zachowaniem 
wymagaM przepisów odrCbnych,  

h) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej – jako podziemnych, z wyj>tkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznej;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30%. 
 
§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4 UT/ZP ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – usługi turystyczno-rekreacyjne, 
dydaktyczno-szkoleniowe, usługi hotelarskie, 
gastronomiczne, medyczne i odnowy 
biologicznej, obiekty i urz>dzenia sportowe, 
place zabaw, w zieleni urz>dzonej, 

b) dopuszczalne – obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, drogi wewnCtrzne 
zwi>zane z funkcjonowaniem terenu w tym 
Wciecki spacerowe i rowerowe oraz przejWcia 
piesze, obiekty małej architektury w zieleni 
urz>dzonej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) lokalizacja zabudowy wył>cznie w obrCbie 

czCWci terenu ograniczonego nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy według rysunku planu,  

b) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 
budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia 
i innych elementów zagospodarowania terenu,  

c) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze 
tymczasowym,  

d) zakaz budowy ogrodzeM pełnych z nakazem 
stosowania ogrodzeM prostych, lekkich, 
zastCpowania lub uzupełniania ogrodzeM 
cywopłotami,  

e) dopuszcza siC reklamC wizualn> zwi>zan> 
jedynie z prowadzon> działalnoWci>ś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

zawsze i potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko (nie dotyczy komunikacji oraz sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej),  

b) obowi>zek ochrony wód podziemnych przed ich 
zanieczyszczeniem,  

c) ustala siC obowi>zek wprowadzenia wzdłuc 
granicy z terenem 5R/WS oraz 10KD-D zieleni 
izolacyjnej,  

d) zachowanie i utrzymanie korytarzy 
ekologicznych dla migracji roWlin, zwierz>t 
i grzybówś  

e) teren nalecy do rodzajów terenów, dla których 
obowi>zuj> dopuszczalne poziomy hałasu,  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) wyznacza siC tereny objCte stref> konserwatorsk> 

OW ochrony archeologicznej, której zasiCg 
pokazano na rysunku planu,  

b) teren zajmowany przez stanowisko 
archeologiczne jest dostCpny do celów 
inwestycyjnych pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzaj>cych inwestycjC 
ratowniczych archeologicznych badaM 
wykopaliskowych; 
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5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% 

powierzchni terenu, 
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

70% powierzchni terenu, 
d) zabudowa zwi>zana z przeznaczeniem 

podstawowym wył>cznie do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), 
zabudowa gospodarcza i garacowa do jednej 
kondygnacji, 

e) maksymalna wysokoWć zabudowy zwi>zana 
z przeznaczeniem podstawowym – do 12 m, 
a zabudowy gospodarczej do 6 m, z wyj>tkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznej; 

f) maksymalne nachylenie połaci dachowych – 
do 45º, 

g) kolorystyka jednolita dla wszystkich budynkówś 
h) zapewnić niezbCdn> iloWć miejsc parkingowych 

w iloWci nie mniejszej nic liczba pokoi 
noclegowych; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – granice terenów 
podlegaj>cych ochronie zgodnie z rysunkiem planu, 
obowi>zuj> zakazy wynikaj>ce z połocenia terenu 
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny 
DrwCcyś  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – dopuszcza siC wydzielenie działek 
dla urz>dzeM infrastruktury technicznej (w tym dla 
lokalizacji indywidualnej oczyszczalni Wcieków lub 
docelowo przepompowni Wcieków), dróg 
wewnCtrznych, o wielkoWci niezbCdnej do ich 
prawidłowego funkcjonowania na warunkach 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) nalecy zapewnić dostCp prawny, dla właWcicieli 

urz>dzeM infrastruktury technicznej 
przebiegaj>cych przez teren, 

b) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi 
publicznej 10KD-D i drogi wewnCtrznej 11KDW 
na warunkach wydanych przez zarz>dcC drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych 

i przeciwpocarowych z istniej>cej sieci – zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właWciciela sieci, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
z projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład Energetyczny, 

c) odprowadzenie Wcieków do projektowanej 
indywidualnej oczyszczalni Wcieków, docelowo 
do projektowanej gminnej kanalizacji sanitarnej, 

d) dopuszczenie wprowadzania wód opadowych 
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji 
(dojazdów, miejsc postojowych), po 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami szczególnymi – do gruntu, 

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu, 

f) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
dotycz>cych gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiskaś 

g) nalecy uwzglCdnić istniej>ce na terenie sieci 
infrastruktury technicznej z zachowaniem 
wymagaM przepisów odrCbnych, 

h) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej – jako podziemnych, z wyj>tkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznej; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu – ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30%. 
 
§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5 R/WS ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – stawy hodowlane w otoczenie 
zieleni naturalnej, 

b) dopuszczalne – obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, drogi wewnCtrzne 
zwi>zane z funkcjonowaniem terenu w tym 
Wciecki spacerowe i rowerowe oraz przejWcia 
piesze, obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - zakaz zrzutu wszelkich Wciekówś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna powierzchnia stawów około 70% 

powierzchni terenu;  
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – granice terenów 
podlegaj>cych ochronie zgodnie z rysunkiem planu, 
obowi>zuj> zakazy wynikaj>ce z połocenia terenu 
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny 
DrwCcyś 
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8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
b) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi 

publicznej 10KD-D i drogi wewnCtrznej 
13KDW, na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej –  
a) dopuszcza siC budowC podziemnych sieci 

infrastruktury technicznej, na warunkach gestora 
sieci,  

b) dopuszcza siC lokalizacjC inwestycji celu 
publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu – ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 30%. 
 
§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 6 ZL i 7 ZL ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – zieleM leWna, istniej>ca 
i zalesienia, 

b) dopuszczalne – urz>dzenia rekreacyjne 
i elementy małej architektury, urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, Wciecki spacerowe 
i rowerowe oraz przejWcia piesze; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz utrzymania istniej>cej zieleni z zaleceniem 

uzupełnienia oraz kontroli nasadzeM, 
b) zachowanie naturalnej konfiguracji terenu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlania; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – obowi>zuj> 
zakazy wynikaj>ce z połocenia terenu w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ 
a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 

z wyj>tkiem lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej, 

b) obsługa komunikacyjna dla terenu 6ZL z drogi 
wewnCtrznej 13KDW, dla terenu 7ZL z drogi 
dojazdowej 10KD-D, na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej – jako podziemnych, z wyj>tkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznej; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu – ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 8 R/RM ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren nieuci>cliwej działalnoWci 
rolniczej,  

b) dopuszczalne – jedna zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym, obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na 

terenie zagrody, 
b) dopuszcza siC budowC obiektów słuc>cych 

nieuci>cliwej działalnoWci rolniczej; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) nakaz ograniczenia uci>cliwoWci do granic terenu 

działalnoWci rolniczej, 
b) zachowanie naturalnej konfiguracji terenu, 
c) maksymalna ochrona istniej>cej zieleni; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) wyznacza siC teren objCty stref> konserwatorsk> 

OW ochrony archeologicznej, której zasiCg 
pokazano na rysunku planu, 

b) teren zajmowany przez stanowisko 
archeologiczne jest dostCpny do celów 
inwestycyjnych pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzaj>cych inwestycjC 
ratowniczych archeologicznych badaM 
wykopaliskowych. Na przeprowadzenie tych 
badaM nalecy uzyskać pozwolenie od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna wysokoWć zabudowy 

II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
ucytkowe, 

b) nachylenie połaci dachowych – 30º-45º dla 
budynku mieszkalnego i do 30º dla budynków 
garacowych i gospodarczych, 
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c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 
z rysunkiem planu, 

d) powierzchnia zabudowy – dla zabudowy 
zagrodowej – nie okreWla siCś 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
90% 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – obowi>zuj> 
zakazy wynikaj>ce z połocenia terenu w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – dopuszcza siC wydzielenie działek 
dla urz>dzeM infrastruktury technicznej (w tym dla 
lokalizacji indywidualnej oczyszczalni Wcieków lub 
docelowo przepompowni Wcieków), dróg 
wewnCtrznych, o wielkoWci niezbCdnej do ich 
prawidłowego funkcjonowania na warunkach 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniuŚ obsługa 
komunikacyjna z przyległej drogi gminnej 10KD-D 
i wewnCtrznej 14KDW; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 

technicznej – jako podziemnych, 
b) budowa infrastruktury technicznej na warunkach 

wydanych przez gestora sieci, 
c) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych 

i przeciwpocarowych z istniej>cej sieci – zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właWciciela sieci, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
z projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład Energetyczny, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
dotycz>cych gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiska, 

f) odprowadzenie Wcieków do projektowanej 
lokalnej (indywidualnej) oczyszczalni Wcieków, 
docelowo do projektowanej gminnej kanalizacji 
sanitarnej, 

g) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu, 

h) dopuszcza siC odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji, 
po podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami odrCbnymi – do gruntu, 

i) nalecy uwzglCdnić istniej>ce na terenie sieci 
infrastruktury technicznej z zachowaniem 
wymagaM przepisów odrCbnychś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 9 KS ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji - parking, 
b) dopuszczalne – usługi zwi>zane z obsług> 

parkowania, obiekty małej architektury, 
urz>dzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
b) zakaz lokalizacji noWników reklamowych, 
c) zakaz ogrodzeM pełnychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nawierzchnia parkingu umocliwiaj>ca infiltracjC 

wód opadowych, dopuszcza siC nawierzchniC 
placów postojowych utwardzon>ś 

b) w nawierzchni parkingu zakaz stosowania 
materiałów mog>cych zanieczyszczać glebC 
i wody np. cucla, gruzu budowlanego 
zawieraj>cego azbest itp; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) parking dla pojazdów osobowych i autokarów 

dla około 40 pojazdów, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

10% powierzchni terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – obowi>zuj> 
zakazy wynikaj>ce z połocenia terenu w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – dopuszcza siC wydzielenie działek 
dla urz>dzeM infrastruktury technicznej (w tym dla 
lokalizacji indywidualnej oczyszczalni Wcieków lub 
docelowo przepompowni Wcieków), dróg 
wewnCtrznych, o wielkoWci niezbCdnej do ich 
prawidłowego funkcjonowania na warunkach 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnych; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna z przyległej drogi dojazdowej 
10KD-D na warunkach wydanych przez zarz>dcC 
drogi; 

 10) zasady, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej – na warunkach 
wydanych przez zarz>dcC drogi i gestorów sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu – ucytkowanie 
dotychczasowe; 

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 30%. 
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§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 10 KD-D ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – komunikacja – droga dojazdowa 
publiczna, 

b) dopuszczalne – sieci i rz>dzenia infrastruktury 
technicznej, lokalizacja urz>dzeM zwi>zanych 
z obsług> drogi dojazdowej oraz zjazdów, 
parkowanie wzdłucne i prostopadłeś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji noWników reklamowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) poszerzenie istniej>cej drogi gminnej do 

szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
10,0 m,  

b) zachowanie warunku widocznoWci w obrCbie 
skrzycowaM z drogami gminnymi 
wewnCtrznymi,  

c) jezdnia o nawierzchni utwardzonej szerokoWci co 
najmniej 6 m;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – obowi>zuj> 
zakazy wynikaj>ce z połocenia terenu w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obsługa terenów 
przyległych, istniej>cymi i projektowanymi 
zjazdami, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
drogi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie terenówś 

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 11 KDW i 12 KDW ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – tereny komunikacji – drogi 
wewnCtrzne,  

b) dopuszczalne – obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji noWników reklamowych;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej dla terenu 11KDW:  
a) wyznacza siC teren objCty stref> konserwatorsk> 

OW ochrony archeologicznej, której zasiCg 
pokazano na rysunku planu,  

b) teren zajmowany przez stanowisko 
archeologiczne jest dostCpny do celów 
inwestycyjnych pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzaj>cych inwestycjC 
ratowniczych archeologicznych badaM 
wykopaliskowych. Na przeprowadzenie tych 
badaM nalecy uzyskać pozwolenie od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) dla drogi 11KDW szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych – minimalna 10 m,  
b) dla drogi 12KDW szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych – 6 m,  
c) zachowanie warunku widocznoWci w obrCbie 

skrzycowania z drog> gminn> 10KD-D,  
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – obowi>zuj> 
zakazy wynikaj>ce z połocenia terenu w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcy;  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – nawierzchnia 
dróg z materiałów niepyl>cych, umocliwiaj>ca 
infiltracjC wód opadowych;  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
na warunkach wydanych przez gestora sieci;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie terenówś  

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 
 
§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 13 KDW i 14 KDW ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe – tereny komunikacji – drogi 
wewnCtrzne, stanowi>ce dojazd do pól i lasów, 

b) dopuszczalne – obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś  
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: – nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – obowi>zuj> 
zakazy wynikaj>ce z połocenia terenu w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcy;  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś  
 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś  

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
na warunkach wydanych przez gestora sieci;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś  

 12) stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 17. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłocenia 
do publicznego wgl>du – stanowi zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 18. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych – stanowi zał>cznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Radomin. 
 

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy Radomin. 

 
§ 21. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Janusz Wiwatowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 245 – 13680 – Poz. 2299 
 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XIV/66/11 
Rady Gminy Radomin 
z dnia 27 wrzeWnia 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XIV/66/11 

Rady Gminy Radomin 
z dnia 27 wrzeWnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie RADY GMINY RADOMIN 

z dnia 27 wrzeWnia 2011r. 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag 
 

do projektu planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radomin w zakresie 
obejmuj>cym czCWć gruntów sołectwa Rodzone 
 
 

1. RADA GMINY RADOMIN nie rozpatrywała 
uwag do projektu planu, bCd>cego przedmiotem 
uchwalenia w dniu 27 wrzeWnia 2011 r. 05.12.2006 r., 
poniewac w okresie wyłocenia planu, wraz z prognoz> 
oddziaływania na Wrodowisko, do publicznego wgl>du 
w dniach od 26 lipca 2011r. do 16 sierpnia 2011r., ani 
w okresie nastCpnych 14 dni po wyłoceniu, nie 
wniesiono cadnych uwag. 
 

 
Zał>cznik nr 3 

do uchwały nr XIV/66/11 
Rady Gminy Radomin 

z dnia 27 wrzeWnia 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie RADY GMINY RADOMIN  
 z dnia 27 wrzeWnia 2011r.  

 
w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania, do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin 
w zakresie obejmuj>cym czCWć sołectwa Rodzone  
 

”Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych Gminy oraz zasady ich 
finansowania” 

 
Na podstawie 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 z póan. 
zmian.) oraz na podstawie sporz>dzonego, w ramach 
procesu planistycznego, opracowania „Prognoza 
skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin 
w zakresie obejmuj>cym czCWć sołectwa Rodzone” 
okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji i zasad 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminyŚ 

 
1. Uchwalenie przedmiotowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wprowadzi 
mocliwoWć dalszej rozbudowy sieci osadniczej, na 
obszarach o atrakcyjnej krajobrazowo lokalizacji, 
wpłynie równiec na zwiCkszenie iloWci miejsc pracy.  

 

2. Gmina jest zobowi>zana, na obszarze objCtym 
planem, do realizacji inwestycji słuc>cych zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkaMców, zaliczonych do 
zadaM własnych gminy, okreWlonych ustaw> 
o samorz>dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., w tym: 
1) budowy sieci kanalizacyjnej, z tym, ce w okresie 

prognozy nie  przewidziano jej realizacji, gdyc 
konieczne jest skanalizowanie całej pradoliny rzeki 
DrwCcy, natomiast  plan  przewiduje odprowadzenie 
Wcieków do lokalnej oczyszczalni zrealizowanej 
przez inwestora zamierzeM wskazanych planem, 
z docelowym wł>czenie do kanalizacji zbiorczej, 

2) budowy dróg  zaliczonych do kategorii dróg 
gminnych, na podstawie ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, z tym, ce w planie 
przewidziano poszerzenie i utwardzenie obecnej 
drogi, oznaczonej na planszy jako 10KD-D 
i prognozuje siC, ce konieczne wydatki na przejCcie 
gruntów zostan> pokryte wpływami z tytułu podatku 
od nieruchomoWci. 
3. Z opracowania dotycz>cego prognozy wysokoWci 

wpływów na dochody Gminy i wydatków na realizacjC 
zadaM z zakresu infrastruktury technicznej wynika, ce 
wydatki na pozyskanie gruntów pod modernizacjC drogi 
gminnej zostan> pokryte z wpływów z tytuły podatki od 
nieruchomoWci. 

4. Realizacja całoWci wskazanych zadaM nalec>cych 
do zadaM własnych gminy podlega przepisom 
o finansach publicznych i mog> być one finansowane 
z dochodów własnych, dotacji, pocyczek 
preferencyjnych, funduszy Unii Europejskiej, jak 
równiec realizowane z udziałem zainteresowanych 
podmiotów gospodarczych. 
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