UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:
eszkaniowej poło

eszkaniowej poło

- Nr IX/58/07 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 30 maja
dku na terenie Gminy Kozłowo. .......................
r. w sprawie ustalenia opłat za

zagospodarowania przestrzennego terenu poło
działki o nr ewid. 1/4, 10, 11, 13/1, 14/1, 70 oraz

działki o nr ewid. 71. ............................

Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.........................

dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gmin

powiatu oraz rodzaje i szczegółowo

materiałów informacyjnych towarzysz
ci opłat za

utu Gminnego Zakładu

rodka Pomocy Społecznej w Gi

Zał
do uchwał Nr VII-26/07

mieszkaniowej poło
W wyznaczonym terminie nie wpłyn ły
poło
własnych gminy:

poło
mieszkaniowej poło

własnych
poło

poło
ródła finansowania

termin realizacji

UCHWAŁA Nr Vlll/30/07

niniejszej uchwały.
Rozdział l
la uchwała Nr Xl/107/04

ciami uchwały s
te elementy głównej bryły budynku,
1) zał cznik Nr 1 do uchwały zawieraj
(do publikacji rysunek został zmniejszony),
2) zał cznik Nr 2 do uchwały zawieraj
obiektów na danej działce budowlanej;
własnych gminy oraz zasadach
szego punktu dachu (z wył
2.

Dokumentacja

planu

składa

si

2) prognoza oddziaływania na

MU - zabudowa mieszkalno - usługowa, UC - teren
centrum usługowo-handlowego (w tym: U - tereny
usług, KD - droga publiczna, KDW - droga
trzna, KS - tereny obsługi komunikacji, KX –

11) funkcje usługowe (usługi) - działalno
usług publicznych, usług komercyjnych i rzemiosła
usługowego,
12) usługi publiczne - m.in. administracja publiczn
kultura, opieka zdrowotna, opieka społeczna,
13) usługi komercyjne m.in. handel, gastronomia, usługi
pocztowe i telekomunikacyjne, obsługi ł
transporcie drogowym, obsługa bankowa, usługi

orientacyjne lub pełni

14) rzemiosło usługowe - działalno

cie niniejszej uchwały lub

usługowa w zakresie

działalno
15) usługi nieuci liwe - usługi, których funkcjonowanie nie
oddziaływa
ródłem

podstawowe,

które

uci

uzupełniaj
nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu, nie
eniu oddziałuj
rodowisko, głównie na zdrowie ludzi i s

ca linia zabudowy - linia wzdłu

Rozdział II
CE CAŁEGO OBSZARU

UC
UC/1U
UC/2U
UC/3U
UC/4U

szczegółowych parametrów i wska

Centrum handlowo-usługowe wsi Janowiec Ko
Teren zabudowy usługowej w granicach centrum
lokalizacji usług publicznych i komercyjnych
Teren zabudowy usługowej w granicach centrum
lokalizacji sług publicznych, komercyjnych i rzemiosła
usługowego
Teren zabudowy usługowej w granicach centrum
lokalizacji sług publicznych, komercyjnych i rzemiosła
usługowego
Teren zabudowy usługowej w granicach centrum
lokalizacji usług komercyjnych, w szczególno
targowiska z ławami, zadaszeniami i miejscami sprze

lokalizacji jedynie usług
3. Na terenie przyległym do cmentarza obowi

obsługuj cy teren całego centrum.
kołowym i pieszym- obsługuj cy tereny usługowe UC/1U kołowym i pieszym - obsługuj cy tereny usługowe UC/1U i

poziomu hałasu z tytułu przepisów ochrony
projektowany jako dojazd na zaplecze działek na ter

Teren mieszkaniowo-usługowy

ruchem kołowym i pieszym, projektowany jako dojazd
obsługuj
postojowych obsługuj

MU

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
obsługi obiektów poło
cia pieszego w granicach centrum (UC) - ł

architektury, zieleni, układu ruralistycznego i och

terenu UC/EE na cele usług lub komunikacji i wł
MU

Teren zabudowy mieszkaniowe - usługowej poza gra
usługowe, zachowuj

handlowo-usługowego,
Zasady

oznaczonego
ochrony

i

utrzymanie

symbolem

kształtowania
na

całym

UC,
ładu

barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.

terenie

stosowanie tradycyjnych materiałów
czeniowych - drewna, cegły, kamienia, tynków

niki kształtowania zabudowy i

ółci i zieleni.

szczególnie staranne kształtowanie zagospodarowania

głej tworz
ce szczegółowe zasady lokalizacji

obiektów na granicy działki

5. Utrzymanie ładu przestrzennego na obszarze planu
ce zasad podziału terenu UC/1U na

działki budowlane:
a) podział w/w terenu na działki budowlane powinien
spełnia
lone dla działki budowlanej
wydzielenie do 11 działek, zgodnie z
cym i postulowanym podziałem,
na korekty podziału, scalenia zmniejszaj
działek, wyklucza si
działek ni

ryczne, kalenica równoległa
do frontu działki; pokrycie dachówk
materiałami o podobnym wygl

a) całkowity udział powierzchni zabudowy kubaturowe
powierzchni działki mo
b) udział powierzchni biologicznie czynnej w powier
głej tworz

c) obsługa w zakresie potrzeb parkingowych powinna

ce szczegółowe zasady lokalizacji

usługowych:

obiektów na granicy działki

dwuspadowe, symetryczne, kalenica równoległa
do frontu działki pokrycie dachówk
materiałami o podobnym wygl

nadbudowie i rozbudowie, w rozumieniu wła

ce zasad podziału terenu UC/3U na
działki budowlane:
a) podział w/w terenu na działki budowlane powinien
spełnia
lone dla działki budowlanej
wydzielenie od 1 do 4 działek, zgodnie z
postulowanym podziałem,
na korekty podziału, wyklucza si
kszej liczby działek ni

a) całkowity udział powierzchni zabudowy kubaturowe
powierzchni działki mo
b) udział powierzchni biologicznie czynnej w powier

d) obsługa w zakresie potrzeb parkingowych powinna
głej tworz
ce szczegółowe zasady lokalizacji
usługowych:
obiektów na granicy działki
ce zasad podziału terenu UC/2U na
działki budowlane:
a) podział w/w terenu na działki budowlane powinien
spełnia
lone dla działki budowlanej

dwuspadowe, symetryczne, kalenica równoległa
do frontu działki; pokrycie dachówk
materiałami

wydzielenie od 1 do 4 działek, zgodnie z
postulowanym podziałem,
na korekty podziału, wyklucza si
kszej liczby działek ni

a) całkowity udział powierzchni zabudowy kubaturowe
powierzchni działki mo
b) udział powierzchni biologicznie czynnej w powier

ce szczegółowe zasady lokalizacji
i ław, nie zezwala si

c) obsługa w zakresie potrzeb parkingowych powinna
ce zasad podziału terenu UC/4U na
działki budowlane:
- podział w/w terenu na działki budowlane powinien
spełnia
lone dla działki budowlanej
usługowych:

a) całkowity udział powierzchni zabudowy w powierzc
działki mo
b) udział powierzchni biologicznie czynnej w powier
małej architektury.
c) obsługa w zakresie potrzeb parkingowych powinna

usługowych:

równoległa do drogi.

obiektów małej architektury

uzupełnienia istniej

małej architektury.

ce zasad podziału terenu na działki
budowlane - podział w/w terenu na działki budowlane
powinien spełnia
lone dla działki budowlanej
na wł

a) całkowity udział powierzchni zabudowy kubaturowe
powierzchni działki mo
b) udział powierzchni biologicznie czynnej w powier
c) obsługa w zakresie potrzeb parkingowych powinna

, lub materiałami o podobnym wygl

Zasady

i

warunki

scalania

i

podziału

zku scalenia i wtórnego podziału
nadbudowie i rozbudowie, w rozumieniu wła

Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
trzna

obsługa

komunikacyjna

terenu

-

małej architektury.

2) na terenie opracowania - obsługa projektowanym
Infrastruktura techniczna - zasady obsługi:

małej architektury.

5) obsługa w zakresie telekomunikacji - na warunk
6) zaopatrzenie w ciepło z istniej cego ciepłoci
ródeł indywidualnych, nakazuje si
zuje utylizacja odpadów stałych poza terenem

słu

cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.
ce

własno

usługowego (UC), oznaczone symbolami UC/1U, UC/2U,

Rozdział III
ce własno
własnych gminy.
Wykonanie uchwały powierza si
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urz

Zał
do uchwały Nr VIII/30/07

Zał
do uchwały Nr VIII/30/07

e w trakcie wyło

du nie wpłyn ły uwagi dotycz

własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie

własnych gminy w miar

rodków własnych gminy.

UCHWAŁA Nr IX/58/07
Rady Gminy w Kozłowie

dku na terenie Gminy Kozłowo.
na terenie Gminy Kozłowo okre
Kozłowo", stanowi cym zał cznik do uchwały.
Wykonanie uchwały powierza si
Kozłowo.
Traci moc uchwała Nr XX/128/01 Rady Gminy
Kozłowo z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie ustaleni
szczegółowych zasad utrzymania czysto
terenie Gminy Kozłowo.
Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458) Rada Gminy Kozło
uchwala, szczegółowe zasady utrzymania czysto
dku na terenie Gminy Kozłowo o nast
Uchwała ustala szczegółowe zasady utrzymania
ci poło

Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urz

