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UCHWAŁA NR xxxl/195/2010
RADYGMINYvmrxÓw
2010r.
z dnia20wrzęśnia

w sprawie uchwaleniazmiany mĘscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegoobejmującegoobręb Borrygniew dz. nr 81 i2213
Na podstawieart. 18 ust.2pkt'5 ustauy z dnia 8 marca l990 r' o samorządziegminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.|59| ze
przestrzennym(Dz.U.22003 r. Nr 80 poz. 717
zmianami) afi.20 ust.l ustawyz dniaŻ7 marca2003r. o planowaniui zagospodarowaniu
ze mianuni) oruzzgodniez uchwałąNrXV/100/2008z dnia3} czerwca2008r., o przystąpieniudo sporządzaniazmtanymiejscowego
planu zagospodarowaniaprzestrzennegodla tęrenudziałęknr 8|,2213obrębBorzygniew,gm' Miętków Rada Gminy w Mietkowie
uchwalaco następuje:
Rozdział 1
Zakres regulacji

s1.1. Uchwala się anianę miejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennegowsi Borzygniew zatwięrdzonegouchwałąRady
.--/

Gminy w Mietkowienr )O(VIIll69l2006 z dnia22lutego2006r.
2. Plan miejscowyobejmujedziałkinr 8l orazw2213 obrębBorzygniew.
3. Integralne
częściuchwaĘobejmują:
|) załączniknr1 - rysunek zmiwtyplanu miejscowegow skali 1: 1000,
2) załącmiknr2 _ rozstrzygnięciew sprawie stwięrdzeniazgodnościmiejscowegoplanu zagospodarowaniaprzęstrzęnnęgo
z ustaleniamistudiumuwarunkowańi kierunków zagospodarowaniaprzesttzennego
gminy Mietków,
3) ałącmiknr3 -rozstrzygnięcieo sposobie rozpatrzeniauwag do projektuplanu,
4) ałącmik nr 4 . rozstrzygnięcieo sposobierea|izacjizapisanychw planie inwestycji z zaktesuinfrastrukturytechnicznej,które
naleĄ do zadańwłasnychgminy oraz o zasadachich finansowaniazgodnie z przepisamio finansachpublicznych,
$ 2' Ilekroćw przepisachniniejszejuchwatyjest mowao:
- naleĘ przezto rozumiećlinię,którą elementyzabudowy nie mogąprzekrocryć.Nie dotyczy
1) linii zabudowynieprzekracza|nej
obięktów i urządzeitinfrastrukturytechniczneji komunikacji zloka|izowanychna warunkachokreślonychw przepisach
szczególnych,

2) linii zabudowyobowiązującej.na|eĘprzezto rozumiećlinięposadowienianajdalej
wysuniętejkrawędziścianyelewacjifrontowej
którąelementyzabudowynie mogąprzekraczaćpowyzej
odległości
dopuszczalnych
.'--./ nowegobudynkumieszkalnego,usługowego,
.

wynoszącychdla okapów i gzymsów nie więcej niŻ0,6 m, balkonów, galerii, ganków, werand,tarasów, zjazdów,podjazdów lub
schodów zewnętrznych_ nie więcej nii 3,0m,
3) urządzeniachinfrastrukturytechnicznej_nalreĘ przezto rozumięć:inwestycje zzakresułączności
publicznej,przewody lub
vrządzeniasieci wodociągowej'kanalizacyinej,ciepłowniczej,elektryczne1,gazowe1,
tęlekomunikacyjnej,a takżeinne obiekty
iutządzenianiezbędnedo korzystaniaztychprzewodów iurządzeń,w tym stacjetransformatorowe'przepompownieścieków,
instalacjezbiornikowe nagazpĘnny przeznaczonędo zasilania instalacji gazowych w budynkachoraz dojściai dojazdy do
obiektów budowlanych,miejsca postojowe'parkingowe,obiekty maĘ architektury,
4) powierzchnizabudowy_ na|eĘ przęzto rozumięćsumępowierzchni zabudowywszystkich obiektów kubaturowychliczonych po
ich zewnętrznymobrysie murów, zlokalizowanychna terenieobjętymplanem,a po podziale na poszczególnych działkach.
$ 3. 1. obowiązującymiustaleniamiplanu sąnastępująceoznaczeniagraftcmerysunku planu:
l) przemaczenieterenuoznaczonesymbolemliterowym i numerem,
2) linie rozgraniczające
tereny o rózrym przeznaczeniulub rómych zasadachzagospodarowania,
ID:TCIGV-UBXSF-DMVLK-OIOEY-QEEXR. Podpisany
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3) nieprzekaczalnelinie Zabudowywraz z określonymiod|egłościami
-

4) stanowiskoarcheologiczne.
2. oznaczone na rysunku planu linie podziałuna działkibudowlanestanowiąustalenianieobowiązujące.
Rozdział2
Usta|eniaogó|ne
W zakresie kształtowaniazabudowy
$ 4. Ustalenia dotyczącezasad ochrony i ksztaŁowaniaładuptzestrzennego.
i zagospodarowania
terenuustalasię:
!) zakazrea|izacjiobiektów tymczasowychz dopuszczeniemobiektów dla potrzebprowadzęniarobót budowlanych,
2) zakazrea|izacjiogrodzeńwynzych niŻ|60 cm,przy crympowyiej 60 cm od poziomu terenumusząbyó ażurowew co najmniejw 35
0ńpowierzchniprzęsła,obowiązuje zakazvykonywania ogrodzeńz prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,
3) zakaz niekorzystnegoprzeksńa|canianaturalnegouksztaftowaniaterenupoprzez wykonywanie trwaĘch wykopów, nasypów,
4) zakazrea|izacjiwięcej
niżjednegobudynkumieszkalnegojednorodzinnegonadziałce
budowlanej.

.J

i krajobrazukulturowego.
$ 5' Ustaleniadotyczącezasadochrony środowiska,przyrody
1' obszar połorcnyjest w granicachParku Krajobrazowego,poliny Bystrzycy''.obowiązująnakazy,zakazy,
dopuszczenia
i ograniczenia
wynikającezrozporządzeniaWojewody Wrocławskiego
Nr 17z27.10.|998r. (Dz'IJrz' Woj. Wr. Nr 19poz.210),
Rozporządzenia
WojewodyDolnośląskiego
zdn.2|.||.2006r.(Dz.Urz. Woj' Doln'Nr 252,poz,3735z2006 r'zrrtiana..
z2008r. Dz' U. Nr
317po2.3921).
jest w granicachobszaru Natura 2000, (oso) obszar Specjalnejochrony ptaków ,flbiornik Mietkowski''.
2. Obszarpołożony
3. Wprowadzasię następującedodatkowezaka:ry,nakazyi ograniczenia:
|) zŃaz lokalizacjiskładowiskodpadów, składówopału,punktów skupu złomui materiałówwtórnych, punktów skupu produktów
rolnych,
2) zakazskładowania
pojazdówmechanicmychlub ich części,
3) obowiązujezakazprowadzęniadziałańpowodującychzaniecryszczeniawód podziemnych,oraz wód zbiornika Mietków
w szczególnoś
ci zaniecryszczeniasubstancjami szczego|nieszkodliwymi dla środowiskawodnego,
4) ustala sięzakazprzektaczaniastandardówjakościśrodowiskapoza granice terenuobjętegoopracowaniem.

$ 6. Ustalenia dotyczącezasad ochrony dziedzictwa kulturowegoi zabytków oraz dóbr kultury wspótczesnej.Stanowisko
archeologicmętr13/22183-24
AZP - osadapradzieje,śladosadnictwakulturaPrzeworska,okreswpływówrzymskich.W obrębie
chronionegostanowiskaarcheologicznego
pracęzięmnemogąbyówykonywanejedynie po przeprowadzeniu
ratowniczychbadań
.Jarcheologicznychzazezwo|enięm
konselwatorskimDolnośląskiegoWojewódzkiego KonserwatotaZabytków na prace archeologiczne
i wykopaliskowe'Powyzsze zezvvo|ęniekonserwatorskiena|,eĘuzyskaćprzed wydaniem pozwolenia na budowęi dla robót nie
wymagających pozwolenia na budowę przedr ea|izacjąinwestycji'
stosowanieplacu
$ 7. Ustaleniadotycząceszczegółowychzasadi warunkówscalaniai podziałunieruchomościobowiązuje
manęwrowegoo wymiarachmtn. 12,5x|2,5m na drogachdojazdowychzamkniętychdo więcej nii3 dńałekbudowlanych
$ 8. Ustalenia dotyczącezasadmodernizacjt,rozbudowyi budowy systemów komunikacji i infrastrukturytechnicznej
1' Zaopatrzeniew wodę - z gminnej sieci wodociągowej,właścicielowi
gruntuprzysługujeprawo do korzystaniaz wody
podziemnejw ramachzwykłegokorzystaniaz wody,
2.Kana|izacjasanitama- odprowadzanieściekównastąpido gminnejsieci kanalizacyjnej'Do czasurea|izacjisieci kanalizacyjnej
dopuszczasię realizacjębezodp,lywowychzbiorników przeznaczonychna nieczystościciekłe.W prą'padku zrealizowaniasieci
kanalizacyjnejustalasię obowiązek podłączeniado sieci. Ścieki ze szcze\nychzbiornikówbędąwywoione do gminnej oczyszcza|ni
ścieków.
3'Kana|izacjadeszczowa- odprowadzenięwód deszczowychz utwardzonychdróg publicmych, wewnętrznychi placów nastąpi
do sieci kana|izacjideszczowejlub systemuodwodnieniazgodnegoz obowiązującymiprzepisami, Dopuszczasię odprowadzeniewód
roztopowych lub opadowychz dachów budynków powierzchniowona teren działki.
ID:TCIGV-UBXSF-DMVLK-OIOEY-QEEXR. Podpisany.
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4. ElęktroenęrgeĘka- poptzez podłączeniedo istniejącejsieci ęlektroenergetycznej,
obowiązujercalizacjakab|owychlinii
jej
elektroenergetycznych.W przypadku koniecznościrea|izacjistacjitransformatorowej lokalizacjanastąpina teręnięobjętymplanem.
5. Telekomunikacja- obowiązujeprowadzeniesięci telekomunikaryjnejjako linii kablowychw kanalizacjitelefonicznej.
6. Gospodarkaodpadami_ odpady należygromadzićselekĘwnie w szczelnychpojemnikach,kontenerachzlokalizowanychpr4,
posesjach,
w ciepło- z indywidualnych źódełciepła,Za\ecasię wykorzystanieekologicznych żódeł ciepła.
7. Zaopatrzeni,e
8. W liniach rozgtaniczającychdrogi dopuszczasię realizacjęurządzeninfrastrukturytechnicznejzgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. Przewidujesię realizacjęsieci infrastrukturytechnicznejo parametrach:
1) siećwodociągowao średnicy
a50mm-o100mm,
2) siećkana|izacjisanitarneji deszczowejo średnicyo70mm_ az)aTm,
3) sieć elektroenergetyczna
NN-O,4kV,
4) dopuszczasię zastosowanięsieci o innych parametrach.
$ 9. Ustalenia dotyczącesposobui terminu tymczasowegozagospodarowania,utządzeniai urytkowania terenów Tereny dla
których plan usta|ainneprzeznaczenie,
mogąbyówykorzystywanew sposób dotychczasowydo czasu ich zagospodarowania
zgodnie
zprzemaczeniem.
Rozdział3
Usta|eniaszczegółowe
$ 10. Ustalenia dotycząceptzeznaczeniaterenów oraz parametrówi wskazrików kształtowaniazabudowy oruz zagospodarowania
terenu
l. Telen zabudowyuslugowejo symbolu- UA4N
Przęznaczenieteretu

a)zabudowausfughandludetalicznego(obiektyhandloweo powierzchnisprzedażowej
do 200
m2),usługgastronomii,
b)zabudowausłughotelarskichrozumianajako hotel lub pensjonatz doptlszczeniemlokalu
mieszkalnegodla właś
ciciela,
c)zabudowamieszkaniowajednorodzinnarozumianajako budynekmieszkalnyjednorodzinny
lnostojący lub w zabudowieb|iźniaczej,
szeregowejwraz z przemaczonymidla potrzeb
mieszkającychw nich osób budynkami garażowymii gospodarczymi,
d)urządzeniainfrastrukturytechni cznej,
e)parkingi,

ParameĘ i wskazliki
ksztahowania zabudowy oruz

- zgodnie z rysunkiemplanu,
a) linia zabudowynieprzekraczalna
b) w przypadkuwydzieleniadrogiwewnętrznejustalasięobowiązekusytuowaniabudynku

zagospodarowania
teręnu

mieszkalnego,usługowegowlinii zabudowy obowiązującejw odległości
8,0mod granicydziailĄ
przy|egającejdo drogi wewnętrznej,c) wysokośćzabudowy - do dwóch kondygnacji
naziemnychwfym poddaszęużytkowę,maksymalnie9,0 m, d) powierzchniazabudowymaksymalnie35%,
e) powierzchniabiologicznie czynna- minimum50%
f) dla budynkówmieszkalnych'usługowychdopuszczasię dachpłaski(maksymalnie15")lub
spadzisty,dla dachu spadzistegoobowiązuje
dachdwu lub wielospadowy,symetryczny,
o kącienachyleniagłównychpołacidachowych40"z tolerancją5",
g) dla budynków gospodarczych, garaŻawychdopuszcza siędach płaski(maksymalniel5.) lub
spadzisty o kącienachyleniapołacidachowychminimum 30. maksymalnie45o,
h) dla obiektów infrastrukturytechnicznej,ganków, zadaszeń;werand,
obiektów małej
architektury dopuszczasię dach płaski(maksymalnie
15")lub spadzisty(minimum20o
maksymalnie45o),
i) obowiązujepokrycie dachu spadzistegodachówką lubmateriałem
o fakturze
dachówkopodobnejw kolorzeceglastym,brązowym, szarym, czbmym'
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i) obowiązujetynkowe pokrycie ścianzewnętrznychzdopuszczęniemeięmentórvdrewnianych'
ceramicznych,kamiennych'Ustala się zakazv'rykonywaniaobiektów z pĘtwarstwowych,elewacj
Zakaznie dotyczy
z sidingu,b|achyoruzlokalizacjiobiektówkontenerowych.
obiektówinfrastrukturytechnicznej.,
Zasady podziałunieruchomoś
ci

a) minimalnaszerokość
drogi wewnętrmej8'0 m'
b) minimalnapowierzchniadziałkibudowlanej:
! 800 m2 dla budynkówusługowych,
mieszkalnychwolnostojących,
! 550m 2 dlajednegosegmentuzabudowyb|iźniaczej,
! 300 m2 dlajednegosegmentuzabudowyszeregowej.

Zasady ochronyśrodowiska
i przyrody
Ustałeniakomunikacyjne

poziomy hałasuokreślone
obowiązujądopuszcza|ne
w przepisachszczególnychjak
dla terenów
zabudowymieszkaniowejjednorodzinnej,
planowanezjazdyz drogi dz.nr l77 obrębBorzygniew'
a) obsługakomunikacyjnapoprzez
parkingowych
b) ustalasię obowiązekzapewnienia
w granicachdziałkiobjętejinwestycjąmiejsc
w i|ości1 stanowiskona 1lokalmieszkalny,minimum1 stanowiskona35 m2
powierzchniurytkowejlokali usługowych,minimum 1 stanowiskona2 zatrudnionych.

2. Teren zabudowy pensjonatowejo symbolu - UPA4N
Przeznaczęnie teręnu

a) zabudowausłughotelarskichrozumianajako pensjonatzdopuszczeniem
lokalumieszkalnego
dla właściciela,
jednorodzinnarozumianajakobudynekmieszkalnyjednorodzinny
b) zabudowamięszkaniowa
nostojący lub wzabudowiebtiźniaczej,
szeregowejwrazzprzeznaczonymi dlapotrzeb
mieszkającychw nich osób budynkami garaiorłymi igospodarczymi,
c)urządzeniainfrastrukturytechnicznej,

Parametryi wskazriki
kształtowaniazabvdouy oraz
zagospodarowania
terenu

a) linia zabudov,y-zgodniez rysunkiemplanu,
b)w przypadkuwydzieleniadrogiwewnętrznejustalasię obowiązekusytuowaniabudynku
mieszkalnego,pensjonatuw linii zabudowyobowiązującejw odległości
8,0mod granicydziałki
przy|egające1
do drogi wewnętrmej,
c)wysokość
zabudowy_ do dwóch kondygnacjinaziemnychw tym poddaszeuĘtkowe,
maksymalnie9,0 m,
d)powierzchniazabudowy- maksymalnie350ń,
e)powierzchniabiologicznie azynna- minimum509u,
t)dla budynkówmieszkalnych,usługowychdopuszczasię dach płaski(maksymalniel5.) lub
spadzisty'dla dachu spadzistegoobowiązujedach dwu lub wielospadowy,symetryczny,o kącie
nachyleniagłównychpołacidachowych40" z tolerancją5o,
g)dla budynków gospodarczych,garaŻowych
dopuszczasię dach płaski(maksymalnie
15")lub
spadzistyo kącienachyleniapołacidachowychminimum30omaksymalnie45.,
h)dl a obiektów infrastrukturytechnicm ej, ganków, zadaszeń,lv etand,obiektów małej
architekturydopuszcza się dach płaski(maksymalniel5") lub spadzisty(minimum20"
maksymalnie
45'),
i)obowiązujepokrycie dachu spadzistegodachówką lub materiałemo fakturze
dachówkopodobnejw kolorze ceglastym,brązowym,szarym,czamym'
)obowiązuje tynkowe pokrycie ścianzewnętrznych z dopuszczeniem elementów drewnianych,

ceramicznych.kamiennych.Ustala się zakazuykonywania obięktów zpĘt warstwowych,
elewacjiz sidingu,blachyoraz lokalizacjiobiektówkontenerowych.
Zakaz nie doĘczy obiektów
infrastruktury
technicznej.
Zasadypodziafunieruchomoś
ci

a)minimalnaszerokośódrogi wewnętrznej8,0m
b)minimalnapowierzchniadziałkibudor'vlanej:800
m2 d|abudynków usługowych'mieszkalnych
wolnostojących,550m2 dlajednegosegmentuzabudorvyb|iźniaczej,3O0
m2 dlajednego
segmentuzabudowyszeregowej.

Zasady ochrony środowiska
i prryrody
ID: TCIGV-UBXSF-DMVLK-OIOEY-QEEXR.

obowiązujądopuszczalnepoziomy hałasuokreślone
w przepisachszczególnychjak dla terenów
zabudowymieszkaniowejjednorodzinnej,
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Ustalęniakomunikacyjne

a)obsługakomunikaryjnapoptzezp|anowanezjazdy z drogi dz. nt |77,l34l8 obrębBorzygniew,
b)ustala się obowiązekzapewnieniaw granicachdzia&i objętejinwestycjąmiejsc parkingowych
ilościl stanowiskona 1 lokal mieszkalnv.minimum 1 stanowiskona35 m2 powierzchni
uzytkowej pensjonatu,minimum 1 stanowiskona 2 zatrudnionych.

3. Teren drogi publicmej oznaczonysymbolem- KDD
I Przęznaczenie terenu

drogapublicma (gminna)klasy dojazdowej

2 Zasady zagospodarowania
tęrenu

.2'0m
poszerzeniedrogi,szerokość
w Iiniachrozgraniczających

Rozdńał,4
Przepisy końcowe

s11.-

l' okeśla się stawkęprocentową słuĄcąna|iczaniujednorazowejopłatyod wzrostu war1ościnięruchomościw wysokości-30%'
2' Dla terenuobjętegoniniejsząuchwałątracąmoc
przestrzennego
ustaleniamiejscowegoplanu zagospodarowania
zatwierdzonegouchwałąRadyGminy w Mietkowię nr )O(VI1I1|69/2006
z dniaZ2lutego2006r'
3. Wykonanie niniejszejuchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Mietków.
4. Niniejsza uchwaławchodziw Ęcie po upĘwie 30 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego'

lt'@'9Ęlurfirr

I )/1

trif źp

ID: TCIGV-UBXSF-DMVLK-OIOEY-QEEXR.

Podpisany

Strona5 / 10

Jlt,

i::

)

AZA.SADNIENIE
UZASADNIENIE Do opracowaniazmianyplanu miejscowegotefenuobejmującegodziakinr 8| i 2213obrębBorzygniew
przystąpionona podstawie uchwaĘ Rady Gminy w MietkowieNr XV/l00/2008 z dnia3} czewtca2008r. Przyjęcie uchwałysłu4y
zaspokojeniupotrzebmieszkaniowychmieszkańców w gminy. Przewidywanerorwiązaniaponva|ająnastworzenieharmonijnejcałości
zistniejącązabudowąwsiBorzrygnieworaz uwzględniająwuporządkowanychrelacjachwszelkie uwarunkowaniaiwymagania
funkcjonalne,społeczno-gospodarcze,
środowiskowe,
kulturowei kompozycyjno estetyczne.Przy sporządzeniuplanu dopeŁrione
zostaĘ wymogi formalno prawnęwynikającez obowiązującychprzepisów' Na podstawie at1"'
42 pkt. 2 usta\Ąyz dnia3 paźAziemika
2008r. o udostępnianiu
informacjio środowisku
i jego ochronie,udzialespołeczeństwa
w ochronieśrodowiska
oraz o ocenach
(Dz, U z 2008 nr 199poz. |227)w postępowaniuz udziałęmspołeczeństwapodano do publicznej
oddziaĘwaniana środowisko
wiadomościinformacjęo przystąpieniudo opracowywaniazmiany planu miejscowegowfu z prognoząoddziaĘwaniana środowisko
skutków tea|izac1iplanu , możiwościachzapoznaniasię zniezbędnadokumentacjąsprawy oraz o miejscu,w którym byłaona wyłoŻona
do wglądu,możiwościach
składania
uwag i wniosków, sposobiei miejscuskładania
uwag i wniosków,wskazującjednoczenieco
najmniejZl.dniowy termin ich składania,organiewłaściwym
do rozpatrzeniauwag i wniosków' W związku zudziałemspołeczeństwa
przy opracowywaniuplanu miejscowegonie wpłynęływnioski i uwagi do planu orazprognozy oddziaĘwaniana środowisko.
Na
podstawieart. 55 pkt' 3 ustawy z dnia3 paźlziernika2008 r. o udostępnianiuinformacjio środowiskui jego ochronię,udzia|e
społeczeństwaw ochronie środowiskaoraz o ocenachoddziaływaniana środowisko
(Dz. lJ z2008 nr |'99poz. 7227)uzasadnieniem
wyboru przyjętegodokumentujest: l brak rozwl'ązańalternatywnychw odniesieniudo regulacji przyjęĘch w zmianie planu
miejscowego,l! uwzględnionoustaleniazawa|ie w prognozie oddziaĘwaniana środowisko,! projekt p|anu zostałzaopiniowany
i uzgodnionyprzez RegionalnegoDyrektora ochrony Środowiska z uwagądotyc zącąnniany RozporządzeniaWojewody
Dolnośląskiego
z dn'2|.|| '2006r.(Dz. Urz' Woj. Doln' Nr 252,poz.3735z2006 r. Zmianawlwrozporządzeniaz2008
r'Dz. U. Nr 317poz.
392| została
uwzględniona,n nie przeprowadzonopostępowaniadotyczącegotransgranicznego
oddziaĘwaniana środowisko,
! brak
wniosków i uwag do zmiany planu oraz prognory oddziaĘwaniana środowisko,! monitoringskutków rea|izacjiustaleńplanu
jego aktualizacjido obowiązujących
miejscowegowynika z konieczności
przepisóworaz dokonywaniaprzezWójta Gminy Mietków
analizy zmian w zagospodarowaniuprzestrzennymoraz wniosków w sprawie sporządzeniazmianyp|anu.Za|ecanąmetodąanalizy
skutków rea|tzacjiustaleńzmiany mpzp jest kompleksowa ana|izaporównawcza przeprowadzanaw oparciu o daneuzyskanew toku
regularnegomonitoringuśrodowiskaprzyrodniczegoi antropogenicmego.Zanajbardzte1istotne,uznanomonitorowanie
następującychzjawisk i procesów:- mlian w strukturzęurytkowaniagruntór,v(m.in.porvierzchniagruntów otwaĘch, tęręnówzieleni
i tęrenówzainwestowanych
oraz ich wzajemneproporcje);- procesutworzeniaspójnegosystemuterenówbiologicznie czynnychoraz
terenów zie|eniurządzonej; procesurozwoju infrastrukturysfuĘcej ochronie środowiskai minimalizowaniu negatywnychskutków
- zrrianjakościposzczególnychkomponentówśrodowiska
postępującej
urbanizacji;
(m.in.powietrze,wody podziemne,gleby,klimat
akustyczny.na obszarachzamieszkałych); zmian w gospodarcewodno kanalizacy1tej(m.in' długość
sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej);
jest monitoring
Analiza powinnapowinnabyć popartawizjąw terenie.Instrumentem
badaniajakościśrodowiska
przeprowadzanyna podstawieobowiązującychaktów prawnych' Zakres i częstot|iwość
pomiarów wynika z charakteruinwestycji
realizowanychna podstawieustaleńplanu' Analiza powinna stanowićdopeŁrienieobowiązującychprocedurprawnych rwiązanych
z procęseminwestycyjnymCo najmniejraz w roku okresowejkontroli podlegająurządzeniai instalacjesfuĘce ochronie środowiska.
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z dnia20 września
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Rysunek zmiany miejscowegop|anu zagospodarowaniaprzestrzennegogminy Mietków, obejmującegoobręb Borzygniew dla działek
81i2213
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Załączniknr 2
do UchwaĘ NR XXX!/I95/2010
RADY GMINY MIETKOW
z dnia 20 września2010 r.

Rozstrzygnięcie
w sprawie stwierdzeniazgodnościzmiany miejscowego planu
zagospodarowaniaprzestrzennegoz ustaleniamistudium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennegogminy Mietków
Na podstawieart.20 ust.1ustawyo planowaniu
przestrzennym
izagospodarowaniu
( D z .U ' z 2 0 0 3 r .N r 8 0 p o z , 7 1 7z p ó Ź n , z m , l )
Rada Gminy Mietków stwierdza zgodność
zmianymiejscowegoplanuzagospodarowania
przestrzennego
obejmującej
obręb
Borzygniew
d|adziałeknr 81 i 2213z usta|eniami
i kierunków
studiumuwarunkowań
przestrzennego
gminyMietków(uchwała
zagospodarowania
Rady Gminyw
MietkowieNr XV|l|/9512000
z dnia 29 |istopada2000 r' wraz ze zmianąuchwałanr
grudnia
XXVII/16212005
z dnia28
2005 roku).
Uzasadnienie
planuzagospodarowania
Projektzmianymiejscowego
przestrzennego
,,Marcinkowo"
w Wągrowcuobejmujeterenwyznaczonyw studiumuwarunkowańi kierunków
przestrzennego
zagospodarowania
gminyna cele zabudowyusługowej,
zabudowy
pensjonatowej
(z dopuszczeniemmieszkaniowej).
Na terenachusługdopuszczasię
zabudowę
mieszkaniową.
przestrzennegoSą
Usta|eniaprojektuzmianymiejscowegoplanuzagospodarowania
zgodnez politykąprzestrzenną
okreś|onąw
studiumuwarunkowań
i kierunków
przestrzennego
gminyMietkóww zakresiekształtowania
zagospodarowania
ładu

t Zmianywymienionej
ustawyzostały
ogłoszone
w Dz. U. z2004r,Nr 6 poz'4l iNr l4l poz'1492;
D z . U . z 2 0 0 5 r . N r l l 3 p o z . 9 5 4 i N r l 3 0 p o z . l 0 8 7 ; D z . U . z 2 0 0 6 r . N r 4 5i N
p or 2z 2
. 35lp9o z . l 6 3 5 ' .
Dz.U. z 2007r.
Nr 127poz.880;
Dz. U.2f008 r.Nr 199,poz.lff7, Nr 201,poz.lf37;Dz.rJ.z 2009r.
Nr 220,poz.l4l3;
Dz. U. z 20I 0r.Nr 24, poz.124.
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7.ałączniknr 3
do uchwałyNr żXXIl |95 l20|0
Rady Gminy Mietków
2010r.
zdnia20 września
Zalacznik3.pdf
Rozstrzygnięcie
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RAEA GMIIiIY
M|ĘrxÓW

Załączniknr 3
do UchwaĘ NR xxxl/195/2010
RADY GMINY M|ETKÓW
z dnia 20 września2010 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzeniauwag wniesionych do projektuzmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennegogminy M ietków obejmującejobręb
Borzygniew dla działeknr 81 i 2213
Na podstawieart.20 ust.1ustawyzdnia2T marca2003 r. o planowaniui
zagospodarowaniuprzestrzennym(Dz. U. z2003 r. Nr 80, poz.717z poŹn.zm,l)
RadaGminyMietkówrozstrzygaco następuje:
planuzagospodarowania
brakuwagwniesionych
do projektu
zmianymiejscowego
przestrzennego
powodujebrak rozstrzygnięcia
o sposobieich rozpatrzenia.

t Zmianywymienionej
ustawyzostały
ogłoszone
w Dz' U' z2004r.Nr 6 poz.41i Nr l4l poz.|492;
D z . U . z 2 0 0 5 r . Nlrl 3 p o z . 9 5 4 i N r 1 3 0 p o z . 1 0 8 7 ; D z . U . z 2 0 0 64r .5Npro z . 3 l 9i N r 2 2 5 p o z . l 6 3 5 ;
Dz.U. z 2007r.Nr 127poz.880;Dz. U. z 2008r.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 uchwałyNr )o(XI/l95/2010
Rady Gminy Mietków
2010r.
zdniaZ) września
Zalacznik4.pdf
Rozstrzygnięcie
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Załączniknr 4
do UchwałyNR xxxl/l95/2010
RADY GMINY MIETKOW
z dnia 20 września2010 r.

Rozstrzygnięcle
w sprawie sposobu, realizacjlzapisanych w zmianie miejscowego planu
zagospodarowaniaprzestrzennegogminy Mietków obeimującejobręb
Borzygniew dla działeknr 81 i 2Z3 inwestycjiz zakresu infrastruktury
technicznej,które należądo zadań własnychgminy orazo zasadach ich
finansowania
Na podstawieart.20 ust.1ustawyo planowaniui zagospodarowaniu
przestrzennym
( D z .U ' z 2 0 0 3 r . N r 8 0 p o z , 7 1 7z p ó Ź n . z m . l )
technicznej
zapisanew miejscowym
s 1. 1. Zadaniawłasnegminyz zakresuinfrastruktury
p|an
ie zagospodarowan
ia przestrzennego
obejm
ują:
1)sieÓwodociągową,
2) sieÓ kanaIizacji
sanitarnej,
3) siećkana|izacji
deszczowej,
4) drogipubliczne.
2. Zadaniawymienione
w ust.1 będąrea|izowane
etapowo,
z wyodrębnieniem
w I etapie
sieciwodociągowej
i siecikanaIizacji
sanitarnej'
o którychmowaw rozstrzygnięciu,
finansowane
będązgodniez
$ 2. Zadaniainwestycyjne,
zasadamiizapisamiokreślonymi
planachinwestycyjnych
w wielo|etnich
i finansowych
gminyMietków,
planachrozwoju
wie|o|etnich
i modernizaĄi
uządzenwodociągowych
i
uządzenkanalizacyjnych
gminyMietków.
orazstrategią
Pzewodniczący Rady

--/

tZmianywymienionejustawyzostĄogłoszonewDz.U'
z2004r.Nr6poz.41
iNr14l poz.1492
Dz.U. z 2005r.
Nr 113poz.954i Nr 130poz.1087;
Dz.Il. z 2006r.
Nr 45poz.3l9i Nr 225poz.I635;
Dz.U. z 2007r.
Nr 127poz.880;Dz. U.2f008 r.Nr 199,poz.1227,Nr 201,poz.1237Dz.IJ.z 2009r.
Nr 220,poz.1413;
Dz.ll.z2010r.Nr 24.poz.124.

fumodltc4gąndr snir.y

I J/t

teĄf !&c"ł',fi

+

J'

{*sĄ
przekazuje
aktu
informację
o ogłoszeniu
niniejszym
REDAKCJA
URZĘDoWEGo
WoJEWoDZTWł
ool-ruoślĄsK|EGo,
DztENNlKA
normatywnego
aktuprawnego
w wojewódzkim
dzienniku
urzędowym:
/ innego
Daneogloszonegoaktu normatywnego/ innegoaktu prawnego:
. rodzajaktu:
- numeraktu;
- organwydajqcy
- dataaktu:
- tytułaktu:

Uchwała
XXXI/L95/20il0
RadaGminyMietków
2010-09-20
przestrzennego
p|anuzagospodarowania
w sprawieuchwa|enia
zmianymiejscowego
obejmujqcego
obrębBorzygniew
dz.nr8ti2213

Miejsceogłoszenia:

:-l

- Nazwadziennika
urzędowego
- Numerdziennika
urzędowego:
- Pozycja:
- Dataogłoszenia:
- jednolityidentyfikator
aktu

Do|noś|qskiego
Urzędowy
Województwa
Dziennik
zz4
3667
1grudnia201.0
http://edzienniki.duw.pllduw/WDU-D/2010/224/3667
ln|ormdcje

dodatkowe

i uzupełn id] ące:

PrzekdzdhyadresjestadresempublikacyjnymaktuprownegonąstronieihternetowejwojewódzkiegodziennikdunędoWego-jegoużyciepozwdldnabqrdzołdtwyiszybki
treści bezpośrednio ze strony dzienniko, w kóryh

zostałogłoszony.

Informacja
ninieisza."",;J]ff;"##T"iff#::L:łf
RedakcjiDziennika.
j;n1łl11Blj!.,&.**.y
ldentvfikator
informaciii5440

