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RADYGMINYvmrxÓw

z dnia20 wrzęśnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany mĘscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Borrygniew dz. nr 81 i2213

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt'5 ustauy z dnia 8 marca l990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. |59| ze

zmianami) afi.20 ust.l ustawy z dniaŻ7 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.22003 r. Nr 80 poz. 717

ze mianuni) oruzzgodnie z uchwałąNr XV/100/2008 z dnia3} czerwca 2008 r., o przystąpieniu do sporządzaniazmtany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla tęrenu działęk nr 8|,2213 obręb Borzygniew, gm' Miętków Rada Gminy w Mietkowie
uchwala co następuje:

Rozdział 1

Zakres regulacji

s1. -
1. Uchwala się anianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzygniew zatwięrdzonego uchwałąRady

Gminy w Mietkowie nr )O(VIIll69l2006 z dnia22lutego 2006 r.

.--/ 2. Plan miejscowy obejmuje działki nr 8l orazw2213 obręb Borzygniew.
3. Integralne części uchwaĘ obejmują:

|) załączniknr 1 - rysunek zmiwty planu miejscowego w skali 1: 1000,

2) załącmiknr 2 _ rozstrzygnięcie w sprawie stwięrdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przęstrzęnnęgo

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzesttzennego gminy Mietków,

3) ałącmiknr3 -rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

4) ałącmik nr 4 . rozstrzygnięcie o sposobie rea|izacji zapisanych w planie inwestycj i z zaktesu infrastruktury technicznej, które
naleĄ do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych,

$ 2' Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) linii zabudowy nieprzekracza|nej - naleĘ przezto rozumieć linię, którą elementy zabudowy nie mogą przekrocryć. Nie dotyczy
obięktów i urządzeit infrastruktury technicznej i komunikacji zloka|izowanych na warunkach określonych w przepisach

szczególnych,

2) linii zabudowy obowiązującej.na|eĘ przezto rozumieć linięposadowienianajdalej wysuniętej krawędzi ściany elewacji frontowej

.'--./ nowego budynku mieszkalnego, usługowego, którąelementy zabudowy nie mogąprzekraczaćpowyzej odległości dopuszczalnych
wynoszących dla okapów i gzymsów nie więcej niŻ0,6 m, balkonów, galerii, ganków, werand, tarasów, zjazdów, podjazdów lub

. schodów zewnętrznych _ nie więcej nii 3,0 m,

3) urządzeniach infrastruktury technicznej _nalreĘ przezto rozumięć: inwestycje zzakresułączności publicznej, przewody lub
vrządzenia sieci wodociągowej' kanalizacyinej, ciepłowniczej, elektryczne1, gazowe1, tęlekomunikacyjnej, a także inne obiekty
iutządzenianiezbędne do korzystaniaztychprzewodów iurządzeń,w tym stacje transformatorowe' przepompownie ścieków,
instalacje zbiornikowe nagazpĘnny przeznaczonę do zasilania instalacji gazowych w budynkach oraz dojścia i dojazdy do
obiektów budowlanych, miejsca postojowe' parkingowe, obiekty maĘ architektury,

4) powierzchni zabudowy _ na|eĘ przęzto rozumięć sumę powierzchni zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych liczonych po
ich zewnętrznym obrysie murów, zlokalizowanych na terenie objętym planem, a po podziale na poszczególnych działkach.

$ 3. 1. obowiązującymi ustaleniami planu sąnastępujące oznaczenia graftcme rysunku planu:

l) przemaczenie terenu oznaczone symbolem literowym i numerem,

2) linie rozgraniczające tereny o rózrym przeznaczeniu lub rómych zasadach zagospodarowania,
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3) nieprzekaczalne linie Zabudowy wraz z określonymi od|egłościami

- 
4) stanowisko archeologiczne.

2. oznaczone na rysunku planu linie podziału na działki budowlane stanowiąustalenia nieobowiązujące.

Rozdział2

Usta|enia ogó|ne

$ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaŁowaniaładuptzestrzennego. W zakresie kształtowania zabudowy

i zagospodarowania terenu ustala się:

!) zakazrea|izacji obiektów tymczasowych z dopuszczeniem obiektów dla potrzeb prowadzęnia robót budowlanych,

2) zakazrea|izacji ogrodzeń wynzych niŻ|60 cm,przy crympowyiej 60 cm od poziomu terenu musząbyó ażurowe w co najmniej w 35
0ń powierzchni przęsła, obowiązuje zakazvykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,

3) zakaz niekorzystnego przeksńa|cania naturalnego uksztaftowania terenu poprzez wykonywanie trwaĘch wykopów, nasypów,

4) zakazrea|izacjiwięcej niżjednego budynku mieszkalnego jednorodzinnegonadziałce budowlanej.

$ 5' Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska,przyrody i krajobrazu kulturowego.
1' obszar połorcny jest w granicach Parku Krajobrazowego ,poliny Bystrzycy''. obowiązująnakazy,zakazy, dopuszczenia

.J 
i ograniczenia wynikające zrozporządzenia Wojewody Wrocławskiego Nr 17 z27.10.|998 r. (Dz'IJrz' Woj. Wr. Nr 19 poz. 210),
Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego zdn.2|.||.2006r. (Dz. Urz. Woj' Doln' Nr 252, poz,3735 z2006 r'zrrtiana.. z2008 r. Dz' U. Nr
317 po2.3921).

2. Obszar położony jest w granicach obszaru Natura 2000, (oso) obszar Specjalnej ochrony ptaków ,flbiornik Mietkowski''.
3. Wprowadza się następujące dodatkowe zaka:ry, nakazy i ograniczenia:

|) zŃaz lokalizacji składowisk odpadów, składów opału, punktów skupu złomu i materiałów wtórnych, punktów skupu produktów
rolnych,

2) zakaz składowania pojazdów mechanicmych lub ich części,

3) obowiązuje zakazprowadzęnia działań powodujących zaniecryszczenia wód podziemnych, oraz wód zbiornika Mietków
w szczególnoś ci zaniecryszczenia substancj ami szczego|nie szkodliwymi dla środowiska wodnego,

4) ustala sięzakazprzektaczania standardów jakości środowiska poza granice terenu objętego opracowaniem.

$ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspótczesnej.Stanowisko
archeologicmętr 13/22183-24 AZP - osada pradzieje, ślad osadnictwa kultura Przeworska, okres wpływów rzymskich. W obrębie
chronionego stanowiska archeologicznego pracę zięmne mogąbyówykonywane jedynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań

.Jarcheologicznychzazezwo|enięm 
konselwatorskim Dolnośląskiego Wojewódzkiego KonserwatotaZabytków na prace archeologiczne

i wykopaliskowe' Powyzsze zezvvo|ęnie konserwatorskie na|,eĘ uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla robót nie
wymagaj ący ch pozwo lenia na budowę przed r ea|izacją inwestycj i'

$ 7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomościobowiązuje stosowanie placu
manęwrowego o wymiarach mtn. 12,5x|2,5 m na drogach dojazdowych zamkniętych do więcej nii3 dńałek budowlanych

$ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacjt, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1' Zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej, właścicielowi gruntu przysługuje prawo do korzystania z wody

podziemnej w ramach zwykłego korzystania z wody,
2.Kana|izacja sanitama - odprowadzanie ścieków nastąpi do gminnej sieci kanalizacyjnej' Do czasurea|izacji sieci kanalizacyjnej

dopuszcza się realizację bezodp,lywowych zbiorników przeznaczonych na nieczystości ciekłe. W prą'padku zrealizowania sieci
kanalizacyjnej ustala się obowiązek podłączenia do sieci. Ścieki ze szcze\nychzbiorników będąwywoione do gminnej oczyszcza|ni
ścieków.

3'Kana|izacjadeszczowa- odprowadzenię wód deszczowych z utwardzonych dróg publicmych, wewnętrznych i placów nastąpi
do sieci kana|izacji deszczowej lub systemu odwodnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami , Dopuszcza się odprowadzenie wód
roztopowych lub opadowych z dachów budynków powierzchniowo na teren działki.
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4. ElęktroenęrgeĘka - poptzez podłączenie do istniejącej sieci ęlektroenergetycznej, obowiązuje rcalizacjakab|owych linii

elektroenergetycznych. W przypadku konieczności rea|izacji stacji transformatorowej jej lokalizacja nastąpi na teręnię objętym planem.

5. Telekomunikacja - obowiązuje prowadzenie sięci telekomunikaryjnej jako linii kablowych w kanalizacji telefonicznej.

6. Gospodarka odpadami _ odpady należy gromadzić selekĘwnie w szczelnych pojemnikach, kontenerach zlokalizowanych pr4,

posesjach,

7. Zaopatrzeni,e w ciepło - z indywidualnych źódeł ciepła, Za\eca się wykorzystanie ekologicznych żódeł ciepła.

8. W liniach rozgtaniczających drogi dopuszcza się realizację urządzen infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

9. Przewiduje się realizację sieci infrastruktury technicznej o parametrach:

1) siećwodociągowa o średnicy a50mm- o100mm,

2) siećkana|izacji sanitarnej i deszczowej o średnicy o70mm_ az)aTm,

3) sieć elektroenergetyczna NN-O,4kV,

4) dopuszcza się zastosowanię sieci o innych parametrach.

$ 9. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,utządzenia i urytkowania terenów Tereny dla
których plan usta|a inneprzeznaczenie, mogąbyówykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie
zprzemaczeniem.

Rozdział 3

Usta|enia szczegółowe

$ 10. Ustalenia dotyczące ptzeznaczenia terenów oraz parametrów i wskazrików kształtowania zabudowy oruz zagospodarowania
terenu

l. Telen zabudowy uslugowej o symbolu - UA4N

Przęznaczenie teretu a)zabudowa usfug handlu detalicznego (obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej do 200
m2), usług gastronomii,

b)zabudowa usług hotelarskich rozumiana jako hotel lub pensjonat z doptlszczeniem lokalu
mieszkalnego dla właś ciciela,
c)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozumiana jako budynek mieszkalny jednorodzinny

lnostoj ący lub w zabudowie b|iźniaczej, szeregowej wraz z przemaczonymi dla potrzeb

mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi,

d)ur ządzenia infrastruktury techn i cznej,
e)parkingi,

ParameĘ i wskazliki
ksztahowani a zabudow y oruz
zagospodarowania teręnu

a) linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu,

b) w przypadku wydzielenia drogi wewnętrznej ustala sięobowiązek usytuowania budynku
mieszkalnego, usługowegow linii zabudowy obowiązującej w odległości 8,0m od granicydziailĄ
przy|egającej do drogi wewnętrznej, c) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji
naziemnych wfym poddaszę użytkowę, maksymalnie 9,0 m, d) powierzchnia zabudowy -

maksymalnie 35%,
e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 50%
f) dla budynków mieszkalnych' usługowych dopuszcza się dachpłaski (maksymalnie 15") lub
spadzisty, dla dachu spadzistegoobowiązuje dach dwu lub wielospadowy, symetryczny,
o kącienachylenia głównych połaci dachowych 40" z tolerancją 5",
g) dla budynków gospodarczych, garaŻawych dopuszcza siędach płaski (maksymalnie l5.) lub
spadzisty o kącienachylenia połaci dachowych minimum 30. maksymalnie 45o,
h) dla obiektów infrastruktury technicznej, ganków, zadaszeń;werand, obiektów małej
architektury dopuszcza się dach płaski(maksymalnie 15") lub spadzisty (minimum 20o
maksymalnie 45o),
i) obowiązuje pokrycie dachu spadzistego dachówką lubmateriałem o fakturze
dachówkopo dobnej w kolorzecegl astym, brązowy m, szary m, czbmy m'
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i) obowiązuje tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych zdopuszczęniem eięmentórv drewnianych'

ceramicznych,kamiennych' Ustala się zakazv'rykonywania obiektów z pĘtwarstwowych, elewacj

z sidingu, b|achy oruz lokalizacjiobiektów kontenerowych. Zakaznie dotyczy

obiektówinfrastruktury technicznej.,

Zasady podziałunieruchomoś ci a) minimalna szerokość drogi wewnętrmej 8'0 m'

b) minimalna powierzchnia działki budowlanej:

! 800 m2 dla budynków usługowych, mieszkalnychwolnostojących,

! 550m 2 dlajednego segmentu zabudowy b|iźniaczej,

! 300 m2 dla jednego segmentu zabudowy szeregowej.

Zasady ochronyśrodowiska

i przyrody
obowiązujądopuszcza|ne poziomy hałasu określone w przepisachszczególnychjak dla terenów

zabudowy mieszkaniowejj ednorodzinnej,

Ustałeniakomunikacyjne a) obsługa komunikacyjnapoprzez planowane zjazdy z drogi dz.nr l77 obręb Borzygniew'

b) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach działki objętejinwestycjąmiejsc parkingowych

w i|ości 1 stanowisko na 1lokal mieszkalny, minimum 1 stanowisko na35 m2
powierzchniurytkowej lokali usługowych, minimum 1 stanowisko na2 zatrudnionych.

2. Teren zabudowy pensjonatowej o symbolu - UPA4N

Przeznaczęnie teręnu a) zabudowa usług hotelarskich rozumiana jako pensjonatzdopuszczeniem lokalu mieszkalnego

dla właściciela,

b) zabudowa mięszkaniowa jednorodzinna rozumiana jakobudynek mieszkalny jednorodzinny

nostojący lub wzabudowiebtiźniaczej, szeregowej wrazzprzeznaczonymi dlapotrzeb
mieszkających w nich osób budynkami garaiorłymi igospodarczymi,
c)urządzenia infrastruktury technicznej,

Parametry i wskazriki
kształtowania zabvdouy or az
zagospodarowania terenu

a) linia zabudov,y-zgodnie z rysunkiem planu,

b)w przypadku wydzielenia drogi wewnętrznej ustala się obowiązek usytuowania budynku
mieszkalnego, pensjonatu w linii zabudowy obowiązującej w odległości 8,0m od granicy działki
przy|egające1 do drogi wewnętrmej,

c)wysokość zabudowy _ do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddaszeuĘtkowe,

maksymalnie 9,0 m,
d)powierzchnia zabudowy - maksymalnie 350ń,
e)powierzchnia biolo gicznie azy nna - minimum 509u,
t)dla budynków mieszkalnych, usługowych dopuszcza się dach płaski (maksymalnie l5.) lub
spadzisty' dla dachu spadzistego obowiązuje dach dwu lub wielospadowy, symetryczny, o kącie
nachylenia głównych połaci dachowych 40" z tolerancją 5o,
g)dla budynków gospodarczych, garaŻowych dopuszcza się dach płaski (maksymalnie 15") lub
spadzisty o kącie nachylenia połaci dachowych minimum 30o maksymalnie 45.,
h) dl a obiektów infrastruktury techni cm ej, ganków, zadaszeń, lv etand, obi ektów ma łej
architektury dopuszcza się dach płaski (maksymalnie l5") lub spadzisty (minimum 20"
maksymalnie 45'),

i)obowiązuje pokrycie dachu spadzistego dachówką lub materiałem o fakturze
dachówkopodobnej w kolorze ceglastym, brązowym, szarym, czamym'

)obowiązuje tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych z dopuszczeniem elementów drewnianych,

ceramicznych. kamiennych. Ustala się zakazuykonywania obięktów zpĘt warstwowych,
elewacji z sidingu, blachy oraz lokalizacji obiektów kontenerowych. Zakaz nie doĘczy obiektów
in frastruktury technicznej.

Zasady podziafu nieruchomoś ci a)minimalna szerokośó drogi wewnętrznej 8,0 m

b)minimalna powierzchnia działki budor'vlanej:800 m2 d|a budynków usługowych' mieszkalnych
wolnostojących,550m 2 dla jednego segmentu zabudorvy b|iźniaczej,3O0 m2 dlajednego
segmentu zabudowy szeregowej.

Zasady ochrony środowiska
i prryrody

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
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Ustalęnia komunikacyjne a)obsługa komunikaryjnapoptzezp|anowane zjazdy z drogi dz. nt |77,l34l8 obręb Borzygniew,

b)ustala się obowiązek zapewnienia w granicach dzia&i objętej inwestycjąmiejsc parkingowych

ilości l stanowisko na 1 lokal mieszkalnv. minimum 1 stanowisko na35 m2 powierzchni

uzytkowej pensjonatu, minimum 1 stanowisko na 2 zatrudnionych.

Rozdńał,4

Przepisy końcowe

s  11 . -
l' okeśla się stawkę procentową słuĄcąna|iczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu war1ości nięruchomości w wysokości -30%'

2' Dla terenu objętego niniejsząuchwałątracąmoc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego uchwałąRady Gminy w Mietkowię nr )O(VI1I1|69/2006 z dniaZ2lutego 2006 r'

3. Wykonanie niniejszej uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Mietków.
4. Niniejsza uchwała wchodziw Ęcie po upĘwie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Dolnośląskiego'

lt'@'9Ęlurfirr
I )/1

trif źp

3. Teren drogi publicmej oznaczony symbolem - KDD

I Przęznaczenie terenu droga publicma (gminna) klasy dojazdowej

2 Zasady zagospodarowania tęrenu poszerzenie drogi, szerokość w Iiniach rozgraniczających .2'0m
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A Z A . S A D N I E N I E

UZASADNIENIE Do opracowania zmiany planu miejscowego tefenu obejmującego dziakinr 8| i 2213 obręb Borzygniew
przystąpiono na podstawie uchwaĘ Rady Gminy w Mietkowie Nr XV/l00/2008 z dnia3} czewtca2008 r. Przyjęcie uchwały słu4y
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców w gminy. Przewidywane rorwiązaniaponva|ająna stworzenie harmonijnej całości
zistniejącązabudowąwsi Borzrygniew oraz uwzględniająw uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowaniaiwymagania
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno estetyczne. Przy sporządzeniu planu dopeŁrione
zostaĘ wymogi formalno - prawnę wynikające z obowiązujących przepisów' Na podstawie at1"' 42 pkt. 2 usta\Ąy z dnia3 paźAziemika

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaĘwania na środowisko (Dz, U z 2008 nr 199 poz. |227) w postępowaniu z udziałęm społeczeństwa podano do publicznej

wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania zmiany planu miejscowego wfu z prognoząoddziaĘwania na środowisko
skutków tea|izac1i planu , możiwościach zapoznania się zniezbędna dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym była ona wyłoŻona
do wglądu, możiwościach składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednoczenie co
najmniej Zl.dniowy termin ich składania, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków' W związku zudziałem społeczeństwa
przy opracowywaniu planu miejscowego nie wpłynęły wnioski i uwagi do planu orazprognozy oddziaĘwania na środowisko. Na
podstawie art. 55 pkt' 3 ustawy z dnia3 paźlziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronię, udzia|e
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. lJ z2008 nr |'99 poz. 7227) uzasadnieniem
wyboru przyjętego dokumentu jest: l brak rozwl'ązań alternatywnych w odniesieniu do regulacji przyjęĘch w zmianie planu
miejscowego, l! uwzględniono ustalenia zawa|ie w prognozie oddziaĘwania na środowisko, ! projekt p|anu zostałzaopiniowany
i uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska z uwagą dotyc zącąnniany Rozporządzenia Wojewody
Dolnośląskiego z dn' 2|.|| '2006r. (Dz. Urz' Woj. Doln' Nr 252, poz.3735 z2006 r. Zmianawlw rozporządzeniaz2008 r'Dz. U. Nr 317 poz.
392| została uwzględniona, n nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaĘwania na środowisko, ! brak
wniosków i uwag do zmiany planu oraz prognory oddziaĘwania na środowisko, ! monitoring skutków rea|izacji ustaleń planu
miejscowego wynika z konieczności jego aktualizacji do obowiązujących przepisów oraz dokonywania przezWójta Gminy Mietków
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz wniosków w sprawie sporządzenia zmiany p|anu. Za|ecaną metodą analizy
skutków rea|tzacji ustaleń zmiany mpzp jest kompleksowa ana|iza porównawcza przeprowadzana w oparciu o dane uzyskane w toku
regularnego monitoringu środowiska przyrodniczego i antropogenicmego. Zanajbardzte1istotne, uznano monitorowanie
następujących zjawisk i procesów: - mlian w strukturzę urytkowania gruntór,v (m.in. porvierzchnia gruntów otwaĘch, tęręnów zieleni
i tęrenów zainwestowanych oraz ich wzajemne proporcje); - procesu tworzenia spójnego systemu terenów biologicznie czynnych oraz
terenów zie|eni urządzonej; - procesu rozwoju infrastruktury sfuĘcej ochronie środowiska i minimalizowaniu negatywnych skutków
postępującej urbanizacji; - zrrian jakości poszczególnych komponentów środowiska (m.in. powietrze, wody podziemne, gleby, klimat
akustyczny. na obszarach zamieszkałych); - zmian w gospodarce wodno - kanalizacy1tej (m.in' długość sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej); Analiza powinna powinna być poparta wizjąw terenie. Instrumentem badania jakości środowiska jest monitoring
przeprowadzany na podstawie obowiązujących aktów prawnych' Zakres i częstot|iwość pomiarów wynika z charakteru inwestycji
realizowanych na podstawie ustaleń planu' Analiza powinna stanowić dopeŁrienie obowiązujących procedur prawnych rwiązanych
z procęsem inwestycyjnym Co najmniej raz w roku okresowej kontroli podlegają urządzenia i instalacje sfuĘce ochronie środowiska.
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Załączniknr I

do uchwały Nr WXI/ 19 5 12010

Rady Gminy Mietków

z dnia 20 września 2010 r.

Zalacznikl jpg

Rysunek zmiany miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, obejmującego obręb Borzygniew dla działek

81i2213
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Z,ałączniknr 2

do uchwa,ly Nr XXXIll95l2010

Rady Gminy Mietków

z dnia20 września 2010 r'

ZalacznikŻ.pdf

Rozstrzygnięcie
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Załączniknr 2
do UchwaĘ NR XXX!/I95/2010
RADY GMINY MIETKOW
z dnia 20 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie

w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
(Dz .  U '  z2003 r .  Nr80  poz ,717  zpóŹn ,zm, l )

Rada Gminy Mietków stwierdza zgodność

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej obręb
Borzygniew d|a działek nr 81 i 2213 z usta|eniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków (uchwała Rady Gminy w
Mietkowie Nr XV|l|/9512000 z dnia 29 |istopad a2000 r' wraz ze zmianąuchwała nr
XXVII/16212005 z dnia 28 grudnia 2005 roku).

Uzasadnienie
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Marcinkowo"
w Wągrowcu obejmuje teren wyznaczony w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy na cele zabudowy usługowej, zabudowy
pensjonatowej (z dopuszczeniem mieszkaniowej). Na terenach usług dopuszcza się
zabudowę mieszkaniową.
Usta|enia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Są
zgodne z polityką przestrzenną okreś|onąw studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków w zakresie kształtowania ładu

t Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2004r, Nr 6 poz'4l iNr l4l poz'1492;
Dz .U . z2005 r .N r l l 3poz .954 iN r l 30poz . l 087 ;Dz .U . z2006 r .N r45poz .3 l 9  iN r225poz . l 635 ' .
Dz.U. z 2007r. Nr 127 poz.880; Dz. U.2f008 r. Nr 199, poz. lff7, Nr 201, poz. lf37;Dz.rJ. z 2009r. Nr 220, poz. l4l3;
Dz. U. z 20 I 0r. Nr 24, poz. 124.
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7.ałączniknr 3

do uchwały Nr żXXIl |9 5 l20 |0

Rady Gminy Mietków

zdnia20 września 2010 r.

Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie
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RAEA GMII i IY
M|ĘrxÓW

Załącznik nr 3
do UchwaĘ NR xxxl/195/2010
RADY GMINY M|ETKÓW
z dnia 20 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy M ietków obejmującej obręb
Borzygniew dla działek nr 81 i 2213

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy zdnia2T marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2003 r. Nr 80, poz.717 z poŹn. zm,l)

Rada Gminy Mietków rozstrzyga co następuje:

brak uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego powoduje brak rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia.

t Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz' U' z2004r. Nr 6 poz.41 i Nr l4l poz.|492;
Dz.U.z 2005r.Nr l l3poz.954iNr130poz.1087;Dz.U.z2006r.Nr 45poz.3 l9 iNr225 poz. l635;
Dz.U. z 2007r. Nr 127 poz.880; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237;Dz.U. z 2009r. Nr 220, poz. l4l3
Dz.U. z 2010r. Nr 24,poz. 124.
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Z'ałączniknr 4

do uchwały Nr )o(XI/l95/2010

Rady Gminy Mietków

zdniaZ) września 2010 r.

Zalacznik4.pdf

Rozstrzygnięcie
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MiE7KÓw Załączniknr 4

do Uchwały NR xxxl/l95/2010
RADY GMINY MIETKOW
z dnia 20 września 2010 r.

Rozstrzygnięcle

w sprawie sposobu, realizacjl zapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków obeimującej obręb
Borzygniew dla działek nr 81 i 2Z3 inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należądo zadań własnych gminy orazo zasadach ich
finansowania

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.  U '  z2003 r .  Nr80 poz ,717 zpóŹn.zm. l )

s 1. 1 . Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym
p|an ie zagospodarowan ia przestrzennego obejm ują:
1) sieÓ wodociągową,
2) sieÓ kanaIizacji sanitarnej,
3) sieć kana|izacji deszczowej,
4) drogi publiczne.

2. Zadania wymienione w ust. 1 będą rea|izowane etapowo, z wyodrębnieniem w I etapie
sieci wodociągowej i sieci kanaIizacji sanitarnej'
$ 2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z
zasadami izapisami określonymi w wielo|etnich planach inwestycyjnych i finansowych
gminy Mietków, wie|o|etnich planach rozwoju i modernizaĄi uządzen wodociągowych i
uządzen kanalizacyjnych oraz strategią gminy Mietków.
Pzewodniczący Rady

tZmiany wymienionejustawyzostĄogłoszonewDz.U' z2004r.Nr6poz.41 iNr14l poz.1492
Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz.1087; Dz.Il. z 2006r. Nr 45 poz.3l9 i Nr 225 poz.I635;
Dz.U. z 2007r. Nr 127 poz.880; Dz. U.2f008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 Dz.IJ. z 2009r. Nr 220, poz. 1413;--/ Dz.l l.z2010r. Nr 24.poz. 124.
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