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UCHWAŁA NR
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren
we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka

Na podstawie art' 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz.951 i poz.
|445 oraz z 20T3 r. poz. 2l, poz. 405), po stwierdzeniu, że nie zostĄ naruszone ustalenia
Studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy przyjętego
uchwałą Zarządu Gminy Grązawy nr ... ... z dnia ..... r., Rada
Gminy uchwala, co następuje:

Rozdzial I
Przepisy ogólne

s l. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren
we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka wyznaczony zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym
jego integralną część, oznaczonąjako załącznik nr l.

Głównym celem opracowania planu jest stworzenie ram prawnych dla rozbudowy zakładu
produkcyjnego' w tym między innymi dostosowanie ustaleń planu do obecnie obowiązujących
przepisów prawa.

$ 2.Integralnymi częściami uchwały są:

l)rysunek planu w skali 1:1000 wrazz wyrysem ze,,Studium uwarunkowań i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy'' stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące
załączniknr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zabesv
infrastruktury technicznej' które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące
załącznik nr 3.

$ 3. Zakres obowiązywania ustaleh graficznych.
l) na rysunku planu zastosowano następujące ozrtaszenia

obowiązującym:

a) granica opracowania planu miejscowego,
b) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu

zagospodarowania,

graficzne o charakterze

lub roznych zasadach

c) mak symalna nieprz ekr aczalna linia zabudowy,

d) oznaczenie terenu funkcjonalnego wydzielonego liniami rozgraniczającymi,
e) teren obiektów produkcyjnych, składow i magazynów,



2) charakter informacyjny mają wszelkie dodatkowe oznaczenia, opisy oraz symbole
i oznaczenia geodezyjne zawarte na rrzędowej kopii mapy zasadniczĄ pochodzącej
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na której wykonany został
rysunek planu.

$ 4. Ilekroó w uchwale jest mowa o:

1) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linię określoną
na rysunku planu, ktorej nie moze przet'roczyc ściana zewnętrzna nowoplanowanego
budynku w kierunku linii rozgraniczapc€1teren komunikacji drogowej z wyłączeniem
wykuszy' balkonów, ganków, schodow, pilastrów' gzymsów' podziemnych części
budynku itp.;

2) miejscu parkingowym ,,ffiP'' należy przez to rozumieć miejsce o wymiarach
zapewniających parkowanie samochodu osobowego zgodnie zprzepisami odrębnymi;

3) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar będący przedmiotem ustaleń niniejszej
uchwały;

4) planie - naleŻy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graftczne miejscowego planu

zago sp o d arowani a pr zestr zennego zaw arle w ni ni ej s zej uchw al e ;

5) przepisach odrębnych - naleŻy przez to rozumieć inne przepisy prawa w zakresie prawa

budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami, prawa

wodnego, drog publicznych, gospodarki nieruchomościami i innych regulujących zasady
działah inwestycyjnych na danym terenie;

6) rysunku planu - należy przez to rozumiec załączn1k graficzny nr l, wykonany na

urzędowej kopii mapy zasadniczej pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego? zawterający uzupełnienie ustaleń zawartychw tekście uchwały;
7) szyldzie _ należy przez to rozumieó jednostronny, płaski znak zawierający wyłącznie logo

firmy, informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej działalności oraz dacie założenia
firmy;

8) terenie - należy przez to rozumieó teren o okreŚlonym przeznaczeniu i zasadach

zagospodarowania, ktory został wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczĄącymi, posiada oznaczenie - symbol literowy oraz przypisane ustalenia

zawarte w niniejszej uchwale,
9) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

10) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z2012 r. poz.647 zpóźn. zm.);

1l) zaopatrzeniu w energię cieplną zurządzeń indywidualnych - należy przez to rozumiec,

romviązania gdzie zastosowano paliwa i technologie niskoemisyjne lub bez emisyjne"

gwarantujące nie przekraczanie dopuszczalnych nonn zanieczyszczefi, zgodnie

z przepisami odrębnymi dotyczącymi głownie ochrony środowiska.

$ 5. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wymienione w $4 nalezy interpretowac

zgodnie z definicjami przyjętymi w Ustawie z dnia ?7 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj Dz.U. zŻoT2 r., poz. 647 zpóźn. zm.) oraz definicjami

wynikającymi zprzepisów odrębnych i Polskich Norm.

v

v



$ 6. 1. Plan obejmuje łącznie obszar o powierzchni2,7 ha.
2.Dla obszaru objętego planem ustala się funkcję Pfu obiektów produkcyjnych, składow

i magazynow orazusfug w tym handel o powierzchni sprzedazy do 2000 m2.

$ 7. Zasady ochrony dz\edzictuła kulturowego i zabytków oraz dobr kultury współczesnej:
w granicach opracowania planu nie odnotowano występowania stanowisk archeologicznych
oraz innych obiektow, podlegających ochronie, jednak w przypadku odkrycia w trakcie
realizacji inwestycji przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku lub wykopaliska
archeologicznego, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane postępowaó
zgodnie z przepisami odrębnymi.

$ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie
dotyczy.

$ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektow podlegających ochronie,

ustalonych na podstawie odrębnych przepisow, w tym terenów gorniczych, a także obszarow
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - nie dotyczy.

$ l0. Szczegołowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

miejscowym - nie dotyczy.

$ ll. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uzytkowania
terenów- nie dotyczy.

$ 12. Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę procentową w wysokości 307o od
wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącą podstawę do określania ofaty, o ktorej mowa

w art. 36 ust. 4 ustawy.

Rozdział2
Przepisy szczegółowe

S f3. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem P/U.
Z.Przeznaczenie terenu - obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi w tym

handel o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

3. Funkcje, o ktorych mowa w ust. 2 należy traktowac rownorzędnie i mogą one

występowa ć łącznie lub samodzielnie.
4. Zasady ochrony i ksaałtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki

zabudowy oraz zagospodarowania terenu :

1) linie zabudowy - na rysunku planu Wznaczono maksymalne nieprzekraczalne linie
zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren z drogą powiatową (granica

opracowania planu) otaz w odległości l'5 m od linii rozgraniczającej teren z drogą
gminną (granica opracowania planu);

2) intensywność zabudowy:

- maksymalna- 2,0;

ł



3) parametry i wskaźniki dla budynkow:
a) wysokość nie większa niż l5,0 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych. nie więcej niż3,o,
c) geometria dachow:jedno lub dwu-spadowe, o kącie nachylenia połaci do 35o,

d) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5 m od grani cy działki budowlanej;
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - l000m2.

5. Wymagania ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu:
a) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej nie

mniejszy niż l)yo,
b) nalezy chronić istniejący drzewostan, zaś w przypadku konieczności wycinki

zastosować dzialania kompensujące w postaci nasadzeń na terenie objętym
opracowaniem planu dwoch drzew za jedno usunięte,

6. Dopuszcza się lokalizowanie małej architektury bez żadnych ograniczeń.
7. Ustalenia dotyczące lokalizowania szyldów oraz reklam:

1) w terenie objętym planem ustala się zakaz lokalizacji reklam;
2) szyldy umieszczone wyłącznie na budynku lub wolnostojącym pylonie w formie tablic, v

plafonów, wysięgników, liternictwa nakładanego lub malowanego; w przypadku
lokalizacji szyldu na budynku wielkość jego powinna być dostosowana do podziałow
architekton iczny ch elewacj i ;

3) dopuszcza się umieszczenie szyldu na pylonie o całkowitej wysokości do 15,0 m.

8. Ustalenia dotyczące ogrodzeń:
I) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych za wyjątkiem

sfupow i podmurowek;
2) ogrodzenia od drog publicznych ażurowe, do wysokości 1,6 m.

9. Szczegolne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy - zewzględu na teren cmentarza,l<tory połozony jest bezpośrednio
przy granicy opracowania planu (od strony pofudniowo-wschodniej) w zagospodarowaniu
terenu Pfu mogą wystąpić ograniczenia wynikające z przepisow odrębnych w tym zakresie.

1 0. Zasady r ozwiązań komunikacyj nych:

1) dostępność komunikacyjna poprzez istniejącą drogę publiczną powiatową oraz gminną;
2) dla działek budowlanych połączenie z ww. drogami zapewnia się poprzez istniejące z1azdy

publiczne,
3) dopuszcza się lokalizowanie nowych zjazdów publicznych, o ile zachowane zostaną

warunki techniczne orazbezpieczeństwo ruchu wynikające z przepisów odrębnych;
4) należy zapewnić miejsca parkingowe' które należy ręalizowaćjako terenowe (naziemne),

jako miejsce w garuinl, w granicach działki w liczbie minimum 1 miejsce
na 4 pracowników;

5) obliczoną ilość miejsc parkingowychnależy zaokrąglic w gorę do pełnej liczby;
6) ilośc miejsc parkingowych dla samochodów cięzarowych należy określiÓ w sposób

indywidualny, dostosowuj ąc go do programu zamierzenia inwestycyj nego;
7) wskaznik ilości miejsc parkingowych ustalono do obiektow podlegających rozbudowie'

przebudowie oraz obiektow nowoplanowanych;
8) inwestor powinien zapewnić minimalną ilość miejsc parkingowych w terenie, do ktorego

posiada on tytuł prawny;



9) jako miejsce parkingowe uznaje się także miejsce w garażru.

LL Zasady rozwiązań systemu infrastruktury technicznej:
l) obsfugę techniczną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez istniejącą oraz

planowaną infrastrukturę techniczną;
2) w granicach opracowania planu dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz przebudowę

ur ządzeń i n fra struktury t echni cz nej w r az z ur ządzeniami tow ar zyszący m i ;

3) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej,
4) zaopatrzenie w kanalizację sanitarną:

a) odprowadzanię ścieków socjalno-bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) odprowadzanie ścieków przemysłowych do gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim

p o dczy szcze niu w z akładowej o czy szczaln i ści eków techno lo g i c zny ch.
5) zaopatrzenie w energię elektryczną w postaci instalacji podziemnych w powiązaniu

z istniejącą siecią zewnętrznąn\n i s\n;

- 6) zaopatrzenie w ciepło - ogrzewanie budynkow zurządzeń indywidualnych,
(*- 7) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:

a) z dachów - odprowadzió powierzchniowo na teren działki (do gruntu) lub do rowu
melioracyjnego lub zagospodarowaó w granicach terenu na potrzeby gospodarcze,

b) z powierzchni utwardzonych _ zgodnie z obowiąrującymi przepisami odrębnymi należy
po uprzednim podczyszczeniu w odpowiednim separatorze odprowadzić do rowu
melioracyjnego lub gruntu;

8) zaopatrzenie w infrastrukturę telekomunikacją. z projektowanej sieci, w postaci instalacji
podziemnych w powiązaniu z istniejącą siecią zewnętrzną;

9) gromadzenie i selekcja odpadow na posesjach w pojemnikach przystosowanych do ich
gromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonującymi na terenie gminy
Bartniczka;

10) usuwanie i utylizacja odpadow wytwarzanych w ramach produkcji, składów
i rnagazyfiow, w tym odpadow nebezpiecznych zgodnie przepisami odrębnymi;

t zdział3
Przepisy przejściowe i końcowe

s 14. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wojtowi Gminy Bartniczka.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XYII197l2o00 Rady

Gminy w Grązawach z dnia 25 lipca 2000 r. (opublikowana w Dz. U. w Kuj'-Pom.
z dnia 3 sierpnia 2000 r. nr 46, poz. 410).

3. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej * Dzienniku
Urzędowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Uchwała, o ktorej mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Bartniczka.

PRZEWoDNICZ ĄCY RADY GMINY

Walczak Leszek



Jednostka proiektowa:
Biuro Urbanistyczne Artur Składanek
ul. Narutowicza 22 l 9, 8 6-3 00 Clrudziądz, tel. 60 5 25 4 424

ZESPÓŁ AUToRSKI:
Projektant planu.

mgr Artur Składanek członek P o I U, Nr G-255/2009

Progno?a oddziaływania na środowisko:
mgr Joanna Klimek

Prognoza skutkow fi nansowych :

mgr inż. olgierd Nagórski
inż. Hubert Mrugała

Data:

Sierpień 2013 r.
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