
Uchwała Nr .......................... 

Rady Miejskiej w Płotach 

z dnia ....................................  
w sprawie  

zmiany studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Płoty 
 
 

 Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach 

uchwala, co następuje: 

 

§1. 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Płoty, zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., 

zmienioną uchwałami : Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 08 lutego 2008 r.,  

Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach 

z dnia 3 czerwca 2011 r., Nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r., w części 

obejmującej działki ewidencyjne nr : 42, 55/10, 55/11 obręb 0002 Płoty, 313, 314/1, 314/3 obręb 0004 Płoty, 

5/37, 9/10 obręb 0010 Bądkowo, 11/13 obręb 0001 Charnowo, 154/2, 199/6, 199/7, 210/13, 210/14, 210/16, 

211 obręb 0026 Czarne, 21/4 obręb 0006 Dąbie, 2/1, 10/1, 12, 19/13, 23/16, 23/17, 23/26 obręb 0023 

Dobiesław, 11/23 obręb 0030 Lisowo, 5/28, 7/11 obręb 0020 Łęczna, 1/2, 10/4, 13/26 obręb 0025 Łowiska, 

69/1, 92/2 obręb 0031 Makowice, 21, 36, 41/2, 126/53, 135 obręb 0017 Mechowo, 58, 177/2 obręb 0009 

Modlimowo, 13/14, 44/2, 84/1 obręb 0002 Natolewice, 88/5 obręb 0021 Potuliniec, 2/1, 9/6, 81, 111/13, 113, 

116/2 obręb 0014 Słudwia, 98/6, 184/3, 184/4, 185/2, 185/8 obręb 0018 Sowno, 240/1, 320/7, 320/14, 

320/15 obręb 0004 Wicimice, 139, 194/4, 198/33, 198/34, 198/35 obręb 0008 Wyszobór, 59/6 obręb 0022 

Wyszogóra, 141/2, 141/3 obręb 0015 Wytok. 

2. Integralną częścią uchwały są : 

1) ujednolicony tekst "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Płoty" - stanowiący załącznik nr 1; 

2) ujednolicony rysunek "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Płoty" - stanowiący załącznik nr 2; 

3) ujednolicone rysunki szczegółowe „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Płoty" ponumerowane od 1 do 19 – stanowiące załącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium - 

- stanowiące załącznik nr 4. 

 

§2. Zakazuje się zabudowy, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, następujących działek ewidencyjnych: 

5/37 obręb 0010 Bądkowo, 154/2, 211 obręb 0026 Czarne, 2/1, 10/1, 12, 19/13, 23/16, 23/26 obręb 0023 

Dobiesław, 5/28 obręb 0020 Łęczna, 1/2, 10/4, 13/26 obręb 0025 Łowiska, 69/1 obręb 0031 Makowice, 21, 

41/2, 126/53, 135 obręb 0017 Mechowo, 58, 177/2 obręb 0009 Modlimowo, 44/2, 84/1 obręb 0002 

Natolewice, 111/13,  116/2 obręb 0014 Słudwia, 98/6 obręb 0018 Sowno, 139 obręb 0008 Wyszobór. 

 



§ 3.  1. Dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie związane z przeznaczeniem pod usługi – usługi 

kultury, kultury fizycznej, sportu, rekreacji, edukacji publicznej oraz integracji społecznej, na 

następujących działkach ewidencyjnych: 42, 55/10 obręb 0002 Płoty, 313, 314/1, 314/3 obręb 0004 

Płoty, 9/10 obręb 0010 Bądkowo, 11/13 obręb 0001 Charnowo, 199/6, 199/7, 210/13, 210/14, 210/16 

obręb 0026 Czarne, 21/4 obręb 0006 Dąbie, 23/17 obręb 0023 Dobiesław, 11/23 obręb 0030 Lisowo, 

7/11 obręb 0020 Łęczna, 92/2 obręb 0031 Makowice, 36 obręb 0017 Mechowo, 13/14 obręb 0002 

Natolewice, 88/5 obręb 0021 Potuliniec, 2/1, 9/6, 81, 113, obręb 0014 Słudwia, 184/3, 184/4, 185/2, 

185/8 obręb 0018 Sowno, 320/7, 320/14, 320/15 obręb 0004 Wicimice, 198/33, 198/34, 198/35 obręb 

0008 Wyszobór, 59/6 obręb 0022 Wyszogóra, 141/2, 141/3 obręb 0015 Wytok. 

 
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania: 

˗ liczba kondygnacji nadziemnych – do 2, 

˗ wysokość zabudowy – do 10 m, 

˗ powierzchnia terenu biologicznie czynnego – od 40% powierzchni działki budowlanej, 

˗ dojazd – do dróg publicznych, 

˗ dopuszcza się obiekty towarzyszące, w tym budynki pomocnicze, wiaty, i obiekty małej 

architektury, niezbędne do użytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz inwestycje 

celu publicznego, 

˗ przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w zależności od potrzeb 

wynikających z planowanego zagospodarowania i zabudowy. 

 

§ 4. 1. Dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie związane z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową z usługami, na działce ewidencyjnej nr 240/1 obręb 0004 Wicimice. 

2.  Warunki zabudowy i zagospodarowania: 

˗ liczba kondygnacji nadziemnych – do 2, 

˗ wysokość zabudowy – do 10 m, 

˗ powierzchnia terenu biologicznie czynnego – od 40% powierzchni działki budowlanej, 

˗ dojazd – do dróg publicznych, 

˗ dopuszcza się obiekty towarzyszące, w tym budynki pomocnicze, wiaty, i obiekty małej 

architektury, niezbędne do użytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz inwestycje 

celu publicznego, 

˗ przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w zależności od potrzeb 

wynikających z planowanego zagospodarowania i zabudowy. 

 

§ 5. 1. Dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie związane z przeznaczeniem pod cmentarz, na działce 

ewidencyjnej nr 194/4 obręb 0008 Wyszobór. 

 

 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania: 

˗ liczba kondygnacji nadziemnych – do 2, 



˗ wysokość zabudowy – do 10 m, przy czym dopuszcza się dominantę wysokościową nie 

przekraczającą 20 m wysokości, 

˗ powierzchnia terenu biologicznie czynnego – od 50% powierzchni działki budowlanej, 

˗ dojazd – do dróg publicznych, 

˗ dopuszcza się obiekty towarzyszące, w tym budynki pomocnicze, wiaty, i obiekty małej 

architektury, niezbędne do użytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz inwestycje 

celu publicznego, 

˗ przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w zależności od potrzeb 

wynikających z planowanego zagospodarowania i zabudowy. 

 

§ 6. 1. Dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie związane z przeznaczeniem pod infrastrukturę 

techniczną w zakresie wodociągów i kanalizacji, na działce ewidencyjnej nr 55/11 obręb 0002 Płoty. 

 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania: 

˗ liczba kondygnacji nadziemnych – do 2, 

˗ wysokość zabudowy – do 20 m, 

˗ powierzchnia terenu biologicznie czynnego – od 30% powierzchni działki budowlanej, 

˗ dojazd – do dróg publicznych, 

˗ dopuszcza się obiekty towarzyszące, w tym budynki pomocnicze, wiaty, i obiekty małej 

architektury, niezbędne do użytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz inwestycje 

celu publicznego, 

˗ przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w zależności od potrzeb 

wynikających z planowanego zagospodarowania i zabudowy. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Jasina 

 

 


