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UCHWAŁA Nr XXIX/233/10
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielanych przez gminę Janowiec Wlkp. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Janowiec Wlkp.
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.)1 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)2 Rada Miejska
w Janowcu Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2. Szkole - należy przez to rozumieć niepubliczną
szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej
prowadzonej na terenie Gminy Janowiec Wlkp. przez
inne niż Gmina Janowiec Wlkp. osoby prawne lub
osoby fizyczne i wpisane do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec
Wlkp.;
3. Niepublicznych
formach
wychowania
przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone
na terenie Gminy Janowiec Wlkp. przez osoby fizyczne
lub osoby prawne inne niż Gmina Janowiec Wlkp.:
1) zespoły wychowania przedszkolnego,
2) punkty przedszkolne,
4. Organie dotującym - należy przez to rozumieć
Gminę Janowiec Wlkp.;
5. Organie prowadzącym - należy przez to
rozumieć inne niż Gmina Janowiec Wlkp. osoby prawne
lub osoby fizyczne prowadzące na terenie gminy
Janowiec Wlkp. niepubliczną szkołę o uprawnieniach
szkoły publicznej;
6. Podmiocie - należy przez to rozumieć szkołę
i inne formy wychowania przedszkolnego, o których
mowa w ust. 2-3;
7. Uczniu – należy przez to rozumieć uczniów
szkół oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych
i niepublicznych form wychowania przedszkolnego;
8. Uczniu niepełnosprawnym – należy przez to
rozumieć ucznia posiadającego opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy;
Podstawa obliczenia dotacji
§ 2.1. Oddziałom przedszkolnym funkcjonującym
w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych przysługuje na każdego ucznia dotacja
w wysokości 85% ustalonych w budżecie Gminy
Janowiec Wlkp. wydatków bieżących ponoszonych

w
oddziałach
przedszkolnych
przy
szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec
Wlkp. w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej
na
niepełnosprawnego
ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Janowiec Wlkp., pod warunkiem że podmiot
prowadzący szkołę poda organowi właściwemu do
udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później
niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
2. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego
ucznia dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Janowiec Wlkp., pod warunkiem, że podmiot
prowadzący szkołę poda organowi właściwemu do
udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później
niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
3. Innym niepublicznym formom wychowania
przedszkolnego na każdego ucznia objętego tymi
formami wychowania przedszkolnego przysługuje
dotacja w wysokości 40% wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu
prowadzonym przez organ dotujący.
§ 3. W przypadku otrzymania przez organ dotujący
dotacji celowej z tytułu realizacji określonych zadań
przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1-3
uchwały, wysokość dotacji dla ww. podmiotów może
zostać podwyższona o kwotę dotacji celowej
otrzymanej na realizację tych zadań.
Tryb udzielania dotacji
§ 4.1. Warunkiem udzielenia dotacji na następny
rok budżetowy jest złożenie przez organ prowadzący
nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien
zawierać:
1) nazwę i adres organu prowadzącego,
2) nazwę i adres podmiotu,
3) typ podmiotu,
4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie
podmiotu do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych,
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5) informację o planowanej liczbie uczniów lub
wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek
o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby
uczniów w okresie styczeń - sierpień oraz w okresie
wrzesień - grudzień,
6) informację o planowanej liczbie uczniów
niepełnosprawnych w szkole z uwzględnieniem
rodzaju
niepełnosprawności
stwierdzonych
orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
7) nazwę banku i numer rachunku bankowego organu
prowadzącego, na który ma być przekazywana
dotacja,
8) Regon i NIP podmiotu,
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji przedstawia
załącznik nr 1 do uchwały.

przedkłada do organu dotującego sprawozdanie,
o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie
14 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera
m.in. informację o sposobie wykorzystania otrzymanej
dotacji na wydatki bieżące podmiotu, ze szczególnym
uwzględnieniem wydatków poniesionych na:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
2) utrzymanie budynku, pomieszczeń związanych
z dotowaną działalnością,
3) zakupy
wyposażenia,
książek
i
pomocy
dydaktycznych,
4) pozostałe,
4. Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej
dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Tryb uruchamiania dotacji

§ 8.1. Organ wykonawczy organu dotującego może
przeprowadzić okresową kontrolę, o której mowa
w art. 90 ust. 3e ustawy.
2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1,
przeprowadzają przedstawiciele organu dotującego,
zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego
upoważnienia wydanego im przez organ wykonawczy
dotującego.
3. Kontrolerzy mają prawo do:
1) swobodnego
poruszania
się
na
terenie
kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego
wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych
z przedmiotem kontroli,
2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem
kontroli, pobierania dokumentów i innych
materiałów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy
ustawowo chronionej,
3) wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich
wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień
w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
4) sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów lub
wyciągów z dokumentów, jak również zestawień
i obliczeń na podstawie przedstawionych
dokumentów,
4. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest
zobowiązany do zapewnienia kontrolerowi warunków
i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia
kontroli,
w szczególności
do
niezwłocznego
przedstawiania do kontroli żądanych dokumentów
i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz
w miarę możliwości udostępnienia oddzielnych
pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.

§ 5.1. Organ
dotujący
przekazuje
dotację
w terminach miesięcznych. Przekazanie dotacji
przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niż
do ostatniego dnia danego miesiąca.
2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy
podmiotu wskazany przez organ prowadzący we
wniosku o udzielenie dotacji.
§ 6.1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki
dotacji na jednego ucznia na dany rok budżetowy jest
uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Janowcu
Wielkopolskim (plan wydatków bieżących oraz liczba
uczniów na dzień 1 stycznia danego roku) oraz
informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej
subwencji ogólnej dla organu dotującego, przekazana
przez ministerstwo właściwe do spraw oświaty
i wychowania.
2. Do czasu uzyskania przez organ właściwy do
udzielenia dotacji informacji o wysokości ostatecznej
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja
przekazywana
jest
zaliczkowo
w
wysokości
obowiązującej w roku poprzednim.
3. Od miesiąca następującego po miesiącu
przekazania przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania informacji o wysokości
ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej
na dany rok, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji
uwzględnia się wartości z aktualnej informacji.
4. W miesiącu następującym po miesiącu
przekazania przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania informacji o wysokości
ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej
na dany rok, dokonuje się wyrównania kwot dotacji
ustalonych zgodnie z ust. 2 i 3.
Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji
§ 7.1. Organ prowadzący przedstawia sprawozdania
z wykorzystania dotacji dwa razy w roku. Za I półrocze
w terminie do 20 lipca danego roku oraz za drugie
półrocze (narastająco od stycznia do grudnia)
w terminie do 20 stycznia roku następnego.
2. W przypadku, gdy organ prowadzący podejmie
decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu

§ 9.1. Kontroler jest obowiązany powiadomić organ
prowadzący, co najmniej na 3 dni przed planowana
kontrolą o terminie i zakresie kontroli.
2. Postępowanie kontrolne prowadzone jest
w siedzibie kontrolowanego podmiotu lub w siedzibie
organu prowadzącego kontrolowany podmiot.
3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler
przedstawia w protokole kontroli.
4. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych
uchybień i nieprawidłowości.
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§ 12. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Janowca Wielkopolskiego.
§ 13. Traci moc uchwała NR VIII/95/03 Rady
Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia
23 października 2003 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji przez Gminę Janowiec
Wielkopolski niepublicznym szkołom podstawowym
działających na prawach szkół publicznych.

§ 10.1. Organowi prowadzącemu kontrolowany
podmiot
przysługuje
prawo
zgłoszenia,
umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych
w protokole.
2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie
14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 1, kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy
i w miarę potrzeb podjąć dodatkowe czynności
kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności
zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część
protokołu kontroli.
4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości
lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje
stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowany
podmiot.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 161,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115
poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,
Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142

§ 11.1. Organ
wykonawczy
po
zakończeniu
postępowania kontrolnego przekazuje organowi
prowadzącemu kontrolowany podmiot wystąpienie
pokontrolne.
2. Wystąpienie
pokontrolne
zawiera
ocenę
przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych
w protokole kontroli, a w razie stwierdzenie uchybień
i nieprawidłowości – także wnioski pokontrolne
w sprawie ich usunięcia.
3. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest
obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu
pokontrolnym, poinformować na piśmie organ
wykonawczy o sposobie wykonania wniosków oraz
podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych
uchybień i nieprawidłowości.
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UCHWAŁA Nr XXIX/240/10
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jego statutu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.)1, art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.)2 Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/69/07 Rady Miejskiej
w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007
roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury
pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jego
statutu (Dz. Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego z 2008 r. Nr 13, poz. 144), zmieniony

uchwałą Nr XIV/103/08 z dnia 28 marca 2008 r.
(Dziennik urzędowy Województwa Kujawsko –
Pomorskiego z 2008 r. Nr 87, poz. 1418) oraz uchwałą
Nr XXII/169/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. (Dziennik
urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z 2009 r. Nr 54, poz. 1122) wprowadza się następujące
zmiany:
- w § 4 ust. 2 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, stanowiącego załącznik do w/w uchwały,
dodaje się pkt p w brzmieniu: „ p) prowadzenie
działalności edukacyjnej, oświatowej, sportowej
oraz działalności na rzecz ekologii”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego

się
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
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i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 57, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142;
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658;
z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski
1092

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
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UCHWAŁA Nr XXXV/274/10
RADY MIEJSKIEJ w SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu
Kujawskim ograniczonego od północy linią kolejową Piła-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu
ulicą Kujawską (dz. nr 1094) i granicami działek nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od
południa granicami działek nr: 1072/1, 1071/1, 1068/2, drogą krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu
granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7.
Na podstawie: art. 20 w związku z art. 14 ust. 8,
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.
nr 80, poz. 717)1, rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164,
poz. 1587) i art.18, ust.2, pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591)2.
- w wykonaniu uchwały nr XVII/118/2004 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego w Solcu Kujawskim, ograniczonego od
północy
linią
kolejową
Piła-Bydgoszcz-ToruńWarszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską
(dz. nr 1094) i granicami działek nr: 1039, 1038, 1037,
1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa
granicami działek nr: 1072/1, 1071/1, 1068/2, drogą
krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu granicami
działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114,
1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7.
Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Solcu Kujawskim o powierzchni wynoszącej ok.
84,60 ha.
2. Granice planu stanowią:
a) od północy: linia kolejowa Piła-Bydgoszcz-ToruńWarszawa (dz. nr 1163),

b) od zachodu: ulica Kujawska (dz. nr 1094) i granice
działek nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050,
1051, 1073/3,
c) od południa: granice działek nr: 1072/1, 1071/1,
1068/2, droga krajowa nr 10 (dz. nr 992/1),
d) od wschodu: granice działek nr: 1131, 1130, 1029,
1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13,
1095/5, 1095/8, 1095/7.
3. Ustalenia planu są zgodne ze „Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Solec Kujawski”.
§ 2.1. Integralną częścią uchwały jest:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek
planu w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający
rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do
projektu planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
2. Część
tekstowa
uchwały
składa
się
z następujących rozdziałów:
1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;
2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotyczące całego
terenu;
3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów
elementarnych;
4) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu
komunikacyjnego;
5) Rozdział 5 – Ochrona gruntów rolnych i leśnych;
6) Rozdział 6 – Przepisy końcowe.
§ 3. Na terenie objętym planem obowiązują
następujące definicje terminów użytych w planie:
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1. budynki zamieszkania zbiorowego – należy przez to
rozumieć budynki przeznaczone do okresowego lub
stałego pobytu ludzi:
a) zaspakajające
specyficzne
potrzeby
mieszkaniowe – dom dziecka, dom rencistów,
dom zakonny, internat, dom studencki,
b) związane ze świadczeniem usług turystycznych
w obiektach hotelarskich – hotel, motel,
pensjonat,
dom
wycieczkowy,
dom
wypoczynkowy,
schronisko
młodzieżowe,
schronisko,
c) inne specjalistyczne – budynek koszarowy,
budynek zakwaterowania na terenie zakładu
karnego,
aresztu
śledczego,
zakładu
poprawczego, schroniska dla nieletnich;
2. funkcje komercyjne: funkcje terenów na których
prowadzona będzie działalność gospodarcza. Do
funkcji komercyjnych zalicza się funkcje
przemysłowe oraz funkcje usług komercyjnych;
3. funkcje usługowe (usługi) – należy przez to
rozumieć:
a) usługi publiczne jak: administracja publiczna,
wymiar
sprawiedliwości,
kultury,
kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej
i socjalnej, porządku publicznego, ochrony
przeciwpożarowej, rekreacji i kultury fizycznej,
sportu (za wyjątkiem sportu wyczynowego),
b) usługi komercyjne jak: handel, gastronomia,
usługi
turystyczne,
obsługi
łączności
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim
lub
wodnym
śródlądowym,
świadczenia
usług
pocztowych
lub
telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi
finansowe,
centra
konferencyjne
i wystawiennicze, działalność gospodarcza
związana z wykonywaniem wolnych zawodów,
c) rzemiosło usługowe – rozumiane jako drobna
wytwórczość obejmująca wykonywanie lub
naprawianie przedmiotów użytkowych, jak np.
szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzętu
itp. oraz inna działalność usługowa na zbliżonej
zasadzie
do
wymienionych
powyżej,
niepowodująca ponadnormatywnych zanieczyszczeń
środowiska, jak również powstawania odorów
i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń, itp.,
d) oraz inna działalność usługowa na zbliżonej
zasadzie do wymienionych powyżej;
4. funkcje usług turystycznych (usługi turystyczne) –
należy przez to rozumieć:
a) usługi hotelarskie rozumiane jako krótkotrwałe,
ogólnie dostępne wynajmowanie domów,
mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także
miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep
samochodowych oraz świadczenie, w obrębie
obiektu, usług z tym związanych. Mogą być
świadczone:
- w obiektach hotelarskich jak: hotele, motele,
pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska
młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe,
kempingi. Obiekty hotelarskie zalicza się do
budynków
zamieszkania
zbiorowego,

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
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z
wyłączeniem
pól
biwakowych
i kempingów,
- w innych obiektach, spełniających wymogi
ustawy o usługach turystycznych,
- a także w formie wynajmowanych przez
rolników pokoi i miejsc na ustawienie
namiotów w prowadzonych gospodarstwach
rolnych (tzw. agroturystyka), o ile spełniają
wymogi ustawy o usługach turystycznych,
b) usługi przewodnickie oraz wszystkie inne usługi
świadczone turystom lub odwiedzającym;
funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) –
należy przez to rozumieć:
a) zabudowa jednorodzinna,
b) zabudowa wielorodzinna,
c) budynki zamieszkania zbiorowego, o których
mowa w pkt. 1, lit. a), zaspokajające specyficzne
potrzeby mieszkaniowe,
wraz
z
przeznaczonymi
dla
potrzeb
mieszkających w nich rodzin: urządzeniami
budowlanymi, ogrodami, miejscami postojowymi,
garażami i budynkami gospodarczymi oraz
obiektami
małej
architektury.
Zabudową
mieszkaniową nie są budynki w zabudowie
zagrodowej;
funkcje przemysłowe – rozumie się przez to wszelką
działalność
polegającą
na
wytwórczości
i składowaniu, obejmującą zakłady przemysłowe,
urządzenia
produkcji
budowlanej,
centra
technologiczne,
centra
logistyczne,
bazy
transportowe, składy, magazyny, hurtownie,
rzemiosło o charakterze produkcyjnym i inna
działalność komercyjna na zbliżonej zasadzie do
wymienionych powyżej;
funkcje obsługi komunikacji – rozumie się przez to
funkcje
związane
z
obsługą
transportu
samochodowego takie jak: stacje paliw, myjnia,
serwis samochodowy, diagnostyka, stacje obsługi
samochodów;
parkingi
dla
samochodów
ciężarowych;
miejsce postojowe – rozumie się przez to teren
przeznaczony do postawienia samochodu, przy
czym jako miejsce postojowe można zaliczyć
miejsce w garażu oraz na podjeździe do budynku;
nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie się przez
to linię, poza którą wyklucza się lokalizację
zewnętrznej ściany budynku. Zewnętrznej ściany
budynku nie stanowią:
a) w kondygnacji parteru: ganki wejściowe,
wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe
o maksymalnej powierzchni 8 m2,
b) w wyższych kondygnacjach – wykusze, loggie,
balkony i inne podobne elementy bryły budynku
o maksymalnej powierzchni 8 m2,
obiekt o dużym zatrudnieniu – obiekt o zatrudnieniu
powyżej 30 osób;
powierzchnia terenu biologicznie czynna – należy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniowa na terenie działki budowlanej,
a także 50% sumy powierzchni tarasów
i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż
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10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki
na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;
12. powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć
sumę
powierzchni
zabudowy
budynków
i tymczasowych obiektów budowlanych o terminie
lokalizacji powyżej 120 dni zlokalizowanych na
działce budowlanej;
13. nośnik reklamowy – rozumie się przez to nośnik
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi
zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia
użytkowników drogi, nie będący znakiem
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub
znakiem informującym o obiektach użyteczności
publicznej ustawionym przez gminę;
a) reklama wolnostojąca – należy przez to rozumieć
obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych,
także obiekt budowlany sam będący reklamą,
b) reklama wbudowana– należy przez to rozumieć
miejsce
lub
element,
nieprzewidziany
pierwotnie,
umieszczony
na
obiekcie
budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych.
Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklamą
wbudowaną;
14. wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć
wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu
przy najniżej położonym wejściu do budynku lub
jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku
do
najwyższego
punktu
dachu
(z wyłączeniem komina);
15. wskaźnik
powierzchni
zabudowy:
stosunek
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni
działki/terenu, wskaźnik powierzchni zabudowy
ustala się w ustaleniach szczegółowych dla terenów
elementarnych;
16. zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to
rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu,
a także sposób użytkowania obiektu inny niż
przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas
określony tj. do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z planem, zasady tymczasowego
zagospodarowania określają ustalenia planu.
§ 4.1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny
elementarne, czyli wyróżnione na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu.
Podział obszaru objętego planem na tereny elementarne
jest spójny i rozłączny, co oznacza, że wszystkie części
obszaru objętego planem należą do któregoś z terenów
elementarnych i żadna część nie należy równocześnie
do dwóch terenów elementarnych.
2. Każdy teren elementarny jest oznaczony
w tekście i na rysunku planu numerem, gdzie określa
się, kolejny numer terenu elementarnego i klasę ulic dla
systemu komunikacji oraz przeznaczenie terenu.
3. Liniami
rozgraniczającymi
wewnętrznego
podziału wyróżnia się w planie wydzielenia
wewnętrzne, tj. fragmenty terenu elementarnego, dla
których
sformułowano
dodatkowe
ustalenia
szczegółowe dotyczące zasad zagospodarowania lub
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określono ściśle ustalony sposób użytkowania
i zagospodarowania. Podział terenu elementarnego na
wydzielenia wewnętrzne nie jest spójny ani rozłączny:
mogą istnieć fragmenty terenu nie należące do żadnego
z wydzieleń wewnętrznych, mogą też istnieć fragmenty
terenu należące równocześnie do dwu i więcej
wydzieleń wewnętrznych.
4. Każdy
teren
wydzielenia
wewnętrznego
wyróżniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
wewnętrznego podziału oznaczony jest w tekście i na
rysunku planu numerem, na który składa się:
1) numer terenu elementarnego, w którym teren
wydzielenia wewnętrznego jest położony;
2) numer ustalenia szczegółowego obowiązującego
wyłącznie na tym terenie;
3) kolejny numer wydzielenia wewnętrznego;
4) funkcja, dla której rezerwuje się teren (w zależności
od potrzeb).
§ 5.1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleń –
ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze planu
oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów
elementarnych. Dla każdego terenu elementarnego
obowiązują równocześnie ustalenia ogólne i ustalenia
szczegółowe.
2. Dla terenów elementarnych, za wyjątkiem
terenów układu komunikacyjnego, wydzielonych
liniami rozgraniczającymi w planie określa się:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
oraz przestrzeni publicznych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu;
6) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów;
7) scalanie i podział nieruchomości;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu;
9) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy;
10) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej,
zasady ich modernizacji i rozbudowy;
11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenów;
12) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty
planistycznej).
3. Dla terenów układu komunikacyjnego, mają
jednolity układ formalny i zawierają:
1) przeznaczenie terenu;
2) parametry, wyposażenie, dostępność;
3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych;
4) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu;
5) inne ustalenia;
6) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
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i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty
planistycznej).
§ 6.1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały, zawiera następujące oznaczenia:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny elementarne (tereny
o różnym przeznaczeniu);
3) linie
rozgraniczające
tereny
wydzieleń
wewnętrznych (tereny o różnych zasadach
zagospodarowania);
4) oznaczenie terenów:
a) sposób oznaczenia terenu elementarnego zgodnie
z § 4 ust. 2,
b) sposób
oznaczenia
terenu
wydzielenia
wewnętrznego zgodnie z § 4 ust. 4;
5) przeznaczenia terenów:
a) UM – tereny funkcji usługowo mieszkaniowej,
b) UU – tereny funkcji usługowej,
c) PU – tereny funkcji komercyjnej,
d) IZ – zieleń izolacyjna,
e) ZL – lasy;
6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zamknięcie kompozycyjne,
b) oś widokowa;
7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
a) grupy drzew i krzewów (biogrupy),
b) projektowane szpalery drzew;
8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej: strefa „W” ochrony
stanowisk archeologicznych;
9) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i
zagospodarowania
terenu:
oznaczenie
nieprzekraczalnej linii zabudowy;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: strefa ograniczeń
dla lokalizacji zagospodarowania w sąsiedztwie linii
energetycznej,
11) ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:
a) tereny dróg publicznych, z oznaczeniem na
rysunku planu dróg i ulic wg klas technicznych:
- KD.S – droga klasy S – węzeł w ciągu drogi
ekspresowej,
- KD.Z – droga klasy Z – zbiorcza,
- KD.L – droga klasy L – lokalna,
- KD.D – droga klasy D – dojazdowa,
b) inne tereny obsługi komunikacyjnej, jak:
- KDW – ciągi pieszo jezdne, dojazdy
stanowiące drogi wewnętrzne;
12) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej:
a) tereny dla obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej:
- Ks – tereny przepompowni ścieków,
- IT – pasy infrastruktury technicznej,
b) sieci infrastruktury technicznej:
- linia elektroenergetyczna 15 kV.
2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów
opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie
z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku
przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących
granicach działek, należy go określać poprzez odczyt
graficzny osi linii z rysunku planu.
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Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu
§ 7. Przeznaczenie terenu
1. Ustala się następujące zasady lokalizacji wież
telefonii komórkowej: dopuszcza się lokalizację wież
telefonii komórkowej
wyłącznie na terenach
oznaczonych w planie jako PU – terenu o funkcji
komercyjnej.
2. Wyklucza się lokalizację obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na całym
terenie objętym planem.
§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz przestrzeni publicznych
1. Ustala się następujące zasady kompozycji
krajobrazu:
1) w celu kształtowania właściwych warunków
ekspozycji krajobrazu obowiązuje kształtowanie
przestrzeni
uwzględniające:
zamknięcie
kompozycyjne oznaczone odpowiednim symbolem
na rysunku planu, stanowiące wyróżnienie
widokowe przestrzeni publicznej elementem
kompozycji obiektu, obiektem budowlanym (grupą
obiektów), ukształtowaniem powierzchni terenu lub
zieleni,
jako
elementy
zagospodarowania
o szczególnym znaczeniu dla kształtowania
przestrzeni w systemie przestrzeni publicznych
miasta;
2) ustala się osie widokowe drogi wymagające
kompozycyjnego zamknięcia: ulica Kujawska, wraz
z odcinkiem nowo projektowanym;
3) obowiązuje zachowanie niezakłóconego widoku
z osi widokowych oznaczone odpowiednim
symbolem na rysunku planu, zasady dotyczące
ochrony i kształtowania wymienionych elementów
zawierają ustalenia szczegółowe,
4) projekty wszystkich przedsięwzięć budowlanych
polegających na lokalizacji nowych budynków
stanowiących zamknięcia kompozycyjne osi
widokowych
realizuje
się
jako
obiekty
o szczególnych wymaganiach budowlanych
i sporządza się wraz z analizą i oceną wpływu
inwestycji na realizację wymogów kompozycji
urbanistycznej ustalonych w planie.
2. W zakresie dostosowania form zabudowy do
istniejącego zagospodarowania oraz w zakresie
kolorystyki na terenach o przeznaczeniu ustalonym
w planie jako UM – tereny funkcji usługowo
mieszkaniowej i UU – tereny funkcji usługowej ustala
się:
1) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze
mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła,
drewno, kamień, wyklucza się stosowanie
jaskrawych kolorów,
2) ujednoliconą
kolorystykę
pokrycia
dachów
ograniczona do tonacji naturalnej dachówki
ceramicznej, brązów, szarości i czerni;
3. Obowiązuje zagospodarowanie bez barier
architektonicznych dla niepełnosprawnych:
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a) w ciągach komunikacyjnych należących zarówno
do głównego układu drogowego jak i do
wewnętrznego układu drogowego,
b) na terenach o ustalonym dostępie ogólnym lub
publicznym.
4. Dla ogrodzeń ustala się:
1) ogrodzenie działki nie może przekraczać granicy
działki oraz linii rozgraniczającej drogi ustalonej
w planie,
2) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji
mieszkaniowych lub mieszkaniowo usługowych:
a) wymaga się ogrodzeń ażurowych co najmniej
powyżej 0,6 m od poziomu terenu,
b) łączna powierzchnia prześwitów powinna
wynosić co najmniej 50% powierzchni ażurowej
części ogrodzenia między słupami,
c) wyklucza
się
stosowanie
ogrodzeń
prefabrykowanych i pełnych betonowych.
§ 9. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu1. Dla
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
środowiska
przyrodniczego
i utrzymania zróżnicowania biotycznego oraz dla
kształtowania prawidłowych, ekologicznych warunków
życia ustala się obszar osnowy ekologicznej terenu. Na
osnowę ekologiczną terenu objętego planem składają
się:
1) na terenach zabudowy:
a) tereny powierzchni biologicznie czynnych,
b) tereny powierzchni biologicznie czynnych
z zadrzewieniami (biogrupy), pasy zieleni
o funkcji izolacyjnej szpalery drzew,
c) inne tereny aktywne przyrodniczo jak tereny
zieleni urządzonej, cieki wodne;
2) poza terenem zabudowy osnowę ekologiczną
tworzą: tereny pozostające w użytkowaniu leśnym,
oznaczone na rysunku planu jako ZL;
3) na terenach zaliczonych do osnowy ekologicznej
obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
a) ochrona istniejących wartości i powiązań
przyrodniczych,
b) zachowanie ciągłości przestrzennej i trwałości
czasowej zasadniczych elementów środowiska,
c) zachowanie
zróżnicowania
gatunkowego,
równowagi ekologicznej i odnawialności
zasobów środowiska przyrodniczego,
d) obowiązuje
podejmowanie
działań
zmierzających do rozszerzenia i wzmocnienia
powiązań
przyrodniczych
oraz
ciągłości
przestrzennej systemu osnowy ekologicznej,
w szczególności zachowanie, pielęgnacja lub
odtwarzanie naturalnej obudowy biologicznej
cieków
i
zbiorników
wodnych
przez
zadrzewienia, zakrzaczenia;
Zasady powyższe realizuje się poprzez ustalenia
ogólne i szczegółowe dla poszczególnych terenów.
2. Dla przedsięwzięć lokalizowanych na terenie
objętym planem ustala się:
1) na całym terenie objętym planem wyklucza się
lokalizację działalności i przedsięwzięć uciążliwych,
tj.:

Poz. 1093

a) mogących
spowodować
zanieczyszczenie
środowiska, tj. emisję, która jest szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje
szkodę w dobrach materialnych lub koliduje
z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania
ze środowiska,
b) wymagających instalacji mogących powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska,
c) związanych
ze
stosowaniem
substancji
stanowiących szczególne
zagrożenie dla
środowiska,
d) w przypadku awarii powodujących zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzi;
2) zasięg uciążliwości dla środowiska działalności
gospodarczej, prowadzonej na danym terenie, musi
być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące
się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, winny być wyposażone w środki techniczne
ochrony przed tymi uciążliwościami.
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. Na obszarze objętym planem nie występują
obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2. Na obszarze objętym planem nie występują
żadne obiekty będące w ewidencji zabytków
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3. Ustala się strefę „W” ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych oznaczoną na rysunku
planu:
a) stanowisko nr 51 – osady późnego średniowiecza
i nowożytności,
b) stanowisko nr 55 – osady późnego średniowiecza
i nowożytności.
W strefie ochrony „W” ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych obowiązują następujące
zasady:
a) w rejonie stanowisk archeologicznych objętych
strefą wszelkie prace działania inwestycyjne można
wykonywać
po
przeprowadzeniu
badań
archeologicznych na koszt inwestora,
b) zakres prac archeologicznych określi, w zależności
od charakteru planowanych inwestycji, Wojewódzki
Konserwator Zabytków.
4. Na terenie objętym planem nie występują dobra
kultury współczesnej.
§ 11. Sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie na podstawie
przepisów odrębnych
1. Na obszarze objętym planem nie występują
tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na
podstawie przepisów odrębnych.
2. Na terenie objętym planem nie występują: tereny
górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo
powodzi, obszary narażone na niebezpieczeństwo
osuwania się mas ziemnych.
§ 12. Scalanie i podział nieruchomości
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Na terenie objętym planem nie ustala się granic
terenów objętych scalaniem i podziałem nieruchomości.
§ 13. Szczególne
warunki
zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
1. Ustalenia dotyczące podziałów geodezyjnych
ustala się:
1) obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych
działek, terenów pod budynkami po obrysie tych
budynków, bez wydzielenia terenu przynależnego,
niezbędnego
do
racjonalnego
korzystania
z budynku,
2) obowiązuje
zakaz
dokonywania
podziałów
i wydzielania nowych działek wynikających
z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów
budowlanych,
3) dla urządzeń infrastruktury technicznej oraz stacji
transformatorowych dopuszcza się wydzielenie
działek o powierzchni wynikającej z potrzeb tj.
mniejszych, niż wynika to z ustaleń szczegółowych
na danym terenie,
4) dopuszcza się wydzielenia działek o innych
parametrach
w
stosunku
do
określonych
w ustaleniach szczegółowych dla potrzeby
polepszenia warunków zagospodarowania działki
sąsiedniej.
2. Za zgodne z planem uznaje się parametry
zabudowy i parametry zagospodarowania terenu
ustalone w prawomocnej decyzji.
3. Ustalenia
dotyczące
istniejącego
zagospodarowania przed wejściem w życie planu:
1) zainwestowanie i użytkowanie istniejące w dniu
wejścia w życie niniejszego planu uznaje się za
zgodne z planem, chyba, że ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej,
2) samodzielne budynki mieszkalne uznaje się za
zgodne z planem i mogą one być poddawane
remontom, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
3) zabudowę zagrodową uznaje się za zgodną z planem
i może ona być poddawana remontom, przebudowie
i rozbudowie zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
4) inne istniejące budynki niezgodne z ustaleniami
planu
mogą
być
poddawane
remontom
i przebudowie bez prawa powiększania kubatury
budynku.
4. W przypadku przekształcania istniejącej
substancji budowli ochronnych należy dokonać
uzgodnienia projektu z właściwym organem Obrony
Cywilnej.
5. Wyklucza się lokalizację budowli o wysokości
przekraczającej 100m.
6. Na terenie objętym planem znajdują się linie
średniego napięcia, w sąsiedztwie linii energetycznych
obowiązują
ograniczenia
dla
wysokości
zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt
ludzi: dla linii energetycznej średniego napięcia 15 KV,
szerokość tej strefy wnosi 14 m, tj. po 7 m na każdą
stronę od osi słupów, ograniczenia obowiązują do czasu
przebudowy linii polegającej na jej skablowaniu.
W strefie ograniczeń wysokość zagospodarowania
(obiektów) i usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi
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należy uzgodnić z odpowiednim gestorem sieci
energetycznej.
7. Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy
w sąsiedztwie lasów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami nieprzekraczalne linie zabudowy od lasów
wynoszą 12 m.
8. Obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości
przyległych do powierzchniowych wód publicznych
w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także
zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez
ten obszar na podstawie przepisów odrębnych.
9. Ograniczenia zabudowy w sąsiedztwie drogi
krajowej nr 10 i linii kolejowej relacji Piła-BydgoszczToruń-Warszawa:
1) W sprawie określenia odległości i warunków
dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów,
elementów ochrony akustycznej, wykonywania
robót
ziemnych,
budynków
lub
budowli
w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych i pasów
przeciwpożarowych obowiązują przepisy odrębne.
W szczególności obowiązuje:
a) roboty ziemne mogą być wykonywane
w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy
obszaru kolejowego,
b) wykonywanie robót ziemnych w odległości od
4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego
powinno
być
każdorazowo
uzgadnianie
z zarządem kolei,
c) budynki i budowle mogą być usytuowane
w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy
obszary kolejowego, z tym, że odległość ta od
osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż
20 m;
2) nowe
budynki
mieszkalne,
zamieszkania
zbiorowego (hotele, pensjonaty) oraz użyteczności
publicznej winny być sytuowane w odległości
zapewniającej dopuszczalne poziomy hałasu
i wibracji określone w przepisach o ochronie
środowiska;
3) dla terenów znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi krajowej oraz linii kolejowej mogą
występować przekroczenia dopuszczalnych norm
hałasu. Obiekty budowlane wraz ze związanymi
z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc
pod uwagę przewidywany okres użytkowania,
projektować i budować w sposób zapewniający
spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed
hałasem i drganiami;
4) ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na
terenach objętych planem przed uciążliwościami
wynikającymi z sąsiedztwa drogi krajowej i linii
kolejowej należy do zadań własnych inwestora.
§ 14. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady
ich modernizacji i rozbudowy
1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane są
przez ulice publiczne i ulice wewnętrzne oznaczone na
rysunku planu. Zasady obsługi komunikacyjnej
poszczególnych terenów elementarnych zawierają
ustalenia szczegółowe dla tych terenów.
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2. Do
dróg
publicznych
o
znaczeniu
ponadlokalnym zalicza się:
1) drogę – 01.KD.S oraz 12.KD.S droga klasy S –
ekspresowa z węzłem w ciągu drogi krajowej nr 10;
2) drogę – 02.KD.Z. – droga klasy Z – zbiorcza,
zakłada się w części modernizację tej drogi
polegającą na korekcie przebiegu zgodnie
z założeniami studium oraz dostosowanie
parametrów do odpowiedniej klasy drogi oraz nowo
projektowana
droga
wchodząca
w
skład
tranzytowego
układu
komunikacyjnego
obsługującego południowo wschodnią część miasta,
3) drogę – 03.KD.Z – droga klasy Z – zbiorcza, nowo
projektowana
droga
wchodząca
w
skład
tranzytowego
układu
komunikacyjnego
obsługującego południowo wschodnią część miasta,
4) drogę – 04.KD.Z – droga klasy Z – zbiorcza, nowo
projektowana
droga
wchodząca
w
skład
tranzytowego
układu
komunikacyjnego
obsługującego południowo wschodnią część miasta.
3. Układ dróg publicznych o znaczeniu lokalnym
tworzą pozostałe drogi gminne:
1) droga klasy L – lokalna: 05.KD.L, 06.KD.L;
2) droga klasy D – dojazdowa: 07.KD.D, 08.KD.D,
09.KD.D, 10.KD.D, 11.KD.D;
3) do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne
drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady
Miejskiej.
4. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą
dojazdy, ciągi pieszo jezdne i ciągi piesze oznaczone na
rysunku planu.
5. Dla komunikacji rowerowej ustala się:
1) lokalizację
tras
rowerowych
w
liniach
rozgraniczających
zgodnie
z
ustaleniami
szczegółowymi;
2) w zależności od potrzeb mieszkańców gminy
wskazana jest lokalizacja innych tras rowerowych:
a) w liniach rozgraniczających dróg, ulic, dojazdów
i
ciągów
pieszych
po
uzgodnieniu
projektowanego przebiegu z
właściwym
zarządcą terenu,
b) na terenach wynikających z lokalizacji
uzgodnionych na etapie projektowania.
6. Ogólne zasady dotyczące zapewnienia miejsc
parkingowych:
1) ustala się minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb
parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o powierzchni całkowitej domu do 150 m2 2 stanowiska postojowe na jeden budynek
mieszkalny, dla budynku o powierzchni
całkowitej domu powyżej 150 m2 - dodatkowo
1 stanowisko postojowe na każde następne 40 m2
powierzchni użytkowej,
b) dla innych funkcji: nie mniej niż 2 miejsca na
każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu
i 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych,
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych
w granicach działki lub posesji przynależnej do
budynku, o ile ustalenia szczegółowe dla
poszczególnych
terenów
elementarnych
nie
stanowią inaczej,

Poz. 1093

3) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach
wywołujących
potrzeby
parkingowe,
a w szczególności obiekty o funkcjach usługowych,
podlegają powyższym wymogom,
4) lokalizacja nowych obiektów o funkcjach
określonych w ustaleniach szczegółowych dla
terenów
elementarnych
jako
podstawowe
przeznaczenie terenu, a także zmiana sposobu
użytkowania istniejących lokali i budynków,
wymaga zaspokojenia potrzeb parkingowych
zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym
ustępie.
7. Dopuszcza się wydzielenie nowych dróg
wewnętrznych dla których obowiązują następujące
zasady:
1) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek
budowlanych obowiązuje wydzielenie drogi
wewnętrznej jako elementu wewnętrznego układu
komunikacyjnego z zachowaniem szerokości drogi
w liniach rozgraniczających min. 10m;
2) dla obsługi nie więcej niż 4 nowych działek
budowlanych obowiązuje wydzielenie drogi
wewnętrznej jako elementu wewnętrznego układu
komunikacyjnego z zachowaniem szerokości
w liniach rozgraniczających min. 8m;
3) w sytuacji zakończenia placem do zawracania wymiary min. 12,5 m na 12,5 m lub 20 m na 20 m,
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
4) od nowo wydzielonych dróg wewnętrznych
obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy
w odległości 6 m od linii rozgraniczających tego
dojazdu.
§ 15. Ustalenia dla systemów infrastruktury
technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy
1. Ustala się następujące zasady lokalizacji
infrastruktury technicznej, a także przebudowy,
rozbudowy sieci i urządzeń istniejących:
1) w liniach rozgraniczających dróg, ulic, dojazdów
i ciągów pieszych po uzgodnieniu projektowanego
przebiegu z odpowiednim zarządcą terenu,
2) w wyznaczonych pasach technicznych,
3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury w pasach
wyznaczonych
przez
nieprzekraczalne
linie
zabudowy oznaczone na rysunku planu,
4) na
terenach
wynikających
z
lokalizacji
uzgodnionych na etapie projektowania.
2. Zasady zaopatrzenie w wodę:
1) obowiązuje zaopatrzenie w wodę istniejącej
i projektowanej zabudowy poprzez rozbudowę
istniejącego systemu wodociągowego;
2) wodę dla celów p.poż. zapewni się z istniejącej
i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej
w hydranty;
3) główne
elementy
rozbudowy
systemu
wodociągowego:
a) teren objęty planem jest zasilany z sieci
wodociągowej z ujęciem w m. Przyłubie,
b) przez teren objęty opracowaniem, wzdłuż
północnej
granicy,
biegnie
magistrala,
zaopatrująca w wodę zlokalizowane w pobliżu
tereny Parku Przemysłowego,
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c) dla zasilenia w wodę nowej zabudowy
obowiązuje
rozbudowa
istniejącej
sieci
wodociągowej w układzie pierścieniowopromienistym w projektowanych drogach
dojazdowych i ciągach pieszo jezdnych oraz
pasach technicznych infrastruktury,
d) projektuje się podłączenie do magistrali
wodociągowej biegnącej wzdłuż linii kolejowej
Bydgoszcz – Toruń oraz do istniejących
końcówek sieci na terenie Parku Przemysłowego,
e) lokalne ujęcia wody należy zamknąć po
zrealizowaniu budowy sieci wodociągowej,
f) należy zapewnić dostawę wody w odpowiedniej
ilości oraz pod wymaganym ciśnieniem, zgodnie
z warunkami technicznymi właściwego gestora
sieci wodociągowej;
3. Zasady odprowadzenia ścieków:
1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza
się odprowadzane ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych z wyłączeniem
terenów przemysłowych,
2) ścieki z terenów komercyjnych (w rozumieniu
planu) należy podczyszczać na własnych
urządzeniach podczyszczających stosownie do
wymogów obowiązujących w tym zakresie norm
oraz gestora sieci kanalizacji sanitarnej,
3) wyklucza
się
zrzut
ścieków
sanitarnych,
przemysłowych, technicznych i innych do gruntu
i wód powierzchniowych,
4) główne elementy docelowego systemu kanalizacji
sanitarnej:
a) przewiduje się realizację budowy kanalizacji
sanitarnej dla istniejącej i nowoprojektowanej
zabudowy,
b) kanalizację sanitarną należy lokalizować
w liniach rozgraniczających dróg istniejących
i projektowanych lub w pasach technicznych
infrastruktury technicznej;
4. Zasady odprowadzenie wód deszczowych i ich
zagospodarowanie:
1) odprowadzenie wód opadowych odbywa się do
Rowu
Soleckiego
i
istniejących
rowów
melioracyjnych w jego zlewni,
2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni
szczelnych
na
terenach
przemysłowych,
składowych, baz transportowych, z terenów
komunikacji drogowej, z powierzchni placów
utwardzonych związanych z obsługą transportu oraz
terenów o innym użytkowaniu powodującym
zanieczyszczenie wód opadowych – przed
odprowadzeniem
do
gruntu
i
wód
powierzchniowych wymagają oczyszczenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
3) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do kanalizacji deszczowej z terenów:
a) PU – tereny funkcji komercyjnej (w rozumieniu
planu),
b) UU – tereny funkcji usługowych,
c) dróg
publicznych
obsługujących
tereny
o przeznaczeniu określonym w planie jako PU,
UU,
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d) wody opadowe lub roztopowe pochodzące
z dachów oraz powierzchni innych niż
powierzchnie, o których mowa w punkcie a), b)
i c), mogą być wprowadzane do wód lub do
ziemi,
e) jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji
sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się
lokalizację
indywidualnych
systemów
oczyszczania wód opadowych i roztopowych na
działce inwestora,
f) wszystkie wyloty do odbiorników należy
wyposażyć
w
separatory
substancji
ropopochodnych, zlokalizowane w liniach
rozgraniczających dróg lub w obrębie terenów
elementarnych z zapewnieniem dojazdu;
4) system rowów melioracyjnych:
a) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej
istniejące rowy melioracyjne należy zachować,
a ewentualne zasypanie bądź budowę w ich
miejsce przepustów lub rurociągów drenarskich
należy uzgodnić z właściwym zarządcą
melioracji i urządzeń wodnych,
b) w przypadku zmiany przebiegu istniejących
rowów lub kanałów odwadniających wymagany
jest
kompleksowy
projekt
odwodnienia
w zasięgu ich oddziaływania.
5. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu
energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do
zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na
całym obszarze planu i terenów sąsiednich,
2) dopuszcza się budowę sieci w wyznaczonych pasach
infrastruktury technicznej
oraz
w liniach
rozgraniczających ulic, dojazdów i ciągów pieszych
po
uzgodnieniu
projektowanego
przebiegu
z odpowiednim zarządcą drogi;
3) dopuszcza
się
sukcesywną
przebudowę
i skablowanie istniejących linii napowietrznych
średniego i wysokiego napięcia;
4) zaopatrzenie zabudowy w energię elektryczną
będzie się odbywać z istniejących stacji
transformatorowych zlokalizowanych w granicach
planu i położnych poza planem oraz projektowanych
stacji transformatorowych;
5) dopuszcza
się
budowę
nowych
stacji
transformatorowych,
na
terenach
funkcji
komercyjnej – PU, o ile będzie to wynikało
z potrzeb odbiorców energii elektrycznej
zlokalizowanych w obszarze objętym planem oraz
terenów sąsiednich na warunkach gestora sieci
i w uzgodnieniu z zarządcą terenu.
6. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych nisko
emisyjnych źródeł, spełniających obowiązujące normy
lub z sieci.
7. Zasady zaopatrzenia w gaz:
1) zaopatrzenie ze źródeł indywidualnych lub z sieci;
2) dopuszcza się budowę nowych i rozbudowę
istniejących sieci zaopatrzenia w gaz o ile będzie to
wynikało z potrzeb odbiorców zlokalizowanych
w obszarze objętym planem oraz terenów sąsiednich
na warunkach gestora sieci i w uzgodnieniu
z zarządcą terenu.
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8. W zakresie usuwania odpadów obowiązuje
utylizacja odpadów stałych poza terenem objętym
planem na zorganizowanym wysypisku odpadów,
odpadki poprodukcyjne utylizują i wywożą podmioty
gospodarcze we własnym zakresie, zgodnie ze
stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych
§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.UM
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny funkcji usługowo mieszkaniowej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie
jako
zabudowę
jednorodzinną
wolnostojącą
i bliźniaczą, stanowiącą funkcje towarzyszącą
funkcji usługowej;
3) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu
(w rozumieniu planu),
b) lokalizacje działalności generującej wzmożony
ruch samochodów ciężarowych (maksymalnie
3 samochody dna dobę),
c) lokalizację
funkcji
obsługi
komunikacji
(w rozumieniu planu);
4) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 01/1.1.KDW
przeznaczony jest dla drogi wewnętrznej,
b) teren wydzielenia wewnętrznego 01/1.2.IT
przeznaczony jest dla pasa infrastruktury
technicznej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) zasady lokalizacji reklam:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) na budynkach usytuowanych w pierzei drogi
08.KD.D tj. ul. Kujawskiej dopuszcza się
lokalizację reklam wbudowanych, powierzchnia
nośnika do 4m2,
c) obowiązuje
zakaz
umieszczania
reklam
emitujących światło mogące zakłócać warunki
mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2;
3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 4.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu:
Ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
obowiązuje ukształtowanie i pielęgnacja szpalerów
drzew liściastych wzdłuż linii rozgraniczających dla
drogi 08.KD.D, 03.KD.Z oraz 04.KD.Z zgodnie
z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala
się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
a) w odległości minimum 8 m od linii
rozgraniczających drogi 03.KD.Z oraz 04.KD.Z
zgodnie z rysunkiem planu,
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b) w odległości minimum 6 m od linii
rozgraniczających drogi 08.KD.D, 09.KD.D oraz
drogi wewnętrznej 01/1.1.KD.W zgodnie
z rysunkiem planu,
c) w odległości minimum 5 m od rowu
melioracyjnego terenu 01/1.2.IT zgodnie
z rysunkiem planu;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie
0,2,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej:
minimum 60%;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 8,5 m
(maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze), a dla garaży i budynków
gospodarczych do 5 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach
nachylonych pod jednakowym kątem, kąt
nachylenia połaci dachowych: 25º-45º;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2, nie
dotyczy działek wydzielanych na potrzeby
polepszenia
warunków
zagospodarowania
działki sąsiedniej,
b) za zgodne z planem uznaje się mniejsze działki
wydzielone przed uchwaleniem planu,
c) szerokość frontów działek: min. 20 m, max.
35 m,
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego: dowolny;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów
budowlanych, za wyjątkiem obiektów niezbędnych
do urządzenia zieleńców i parków oraz ogrodów
i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników terenu;
2) przez teren 01.UM przebiega oznaczona na rysunku
planu,
istniejąca
napowietrzna
linia
elektroenergetyczna SN 15 kV. Do czasu jej
przebudowy
(skablowania
lub
likwidacji)
w sąsiedztwie linii obowiązują ustalenia jak w § 13
ust. 6;
3) w granicach terenu elementarnego znajduje się rów
melioracyjny.
Obowiązuje
zachowanie
niezakłóconego przebiegu rowu umożliwiającego
retencję wód opadowych z terenów sąsiednich.
Dopuszcza się przebudowę lub skanalizowanie rowu
zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 15 ust. 4 pkt 4;
4) teren elementarny położony jest w sąsiedztwie
terenu kolejowego. Odnośnie lokalizacji zabudowy
oraz prowadzenia prac w rejonie terenu kolejowego
obowiązują ustalenia ogólne § 13 ust. 9;
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi
03.KD.Z,
08.KD.D,
09KD.D
oraz
drogi
wewnętrznej 01/1.1.KDW,
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2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6;
3) dla drogi wewnętrznej 01/1.1.KDW ustala się:
a) szerokość: min. 8 m w liniach rozgraniczających,
b) urządzenie: chodnik co najmniej po jednej
stronie.
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania
terenów:
obowiązuje
zakaz
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami
planu. Dopuszcza się dotychczasowy sposób
użytkowania terenu, w przypadku użytkowania
rolniczego – bez prawa lokalizacji zabudowy
zagrodowej i innych budowli dla gospodarki rolnej.
9. Stawka procentowa: ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%
dla całego terenu elementarnego.
§ 17. Ustalenia szczegółowe dla terenu 02.UM
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny funkcji usługowo mieszkaniowej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie
jako
zabudowę
jednorodzinną
wolnostojącą
i bliźniaczą, stanowiącą funkcje towarzyszącą
funkcji usługowej;
3) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu
(w rozumieniu planu),
b) lokalizacje działalności generującej wzmożony
ruch samochodów ciężarowych (maksymalnie
3 samochody dna dobę);
c) lokalizację
funkcji
obsługi
komunikacji
(w rozumieniu planu);
4) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 02/1.1.KDW
przeznaczony jest dla drogi wewnętrznej;
b) teren wydzielenia wewnętrznego 02/1.2.IT
przeznaczony jest dla pasa infrastruktury
technicznej,
c) teren wydzielenia wewnętrznego 02/1.3.IZ
przeznacza się dla lokalizacji zieleni izolacyjnej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) zasady lokalizacji reklam:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) na budynkach usytuowanych w pierzei drogi
08.KD.D tj. ul. Kujawskiej dopuszcza się
lokalizację reklam wbudowanych, powierzchnia
nośnika do 4m2,
c) obowiązuje
zakaz
umieszczania
reklam
emitujących światło mogące zakłócać warunki
mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2;
3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 4.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu:
Ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
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a) obowiązuje ukształtowanie i pielęgnacja szpalerów
drzew liściastych wzdłuż linii rozgraniczających dla
drogi 08.KD.D zgodnie z rysunkiem planu,
b) na terenie wydzielania wewnętrznego 02/1.3.IZ
obowiązuje lokalizacja zieleni w postaci zwartych
grup drzew i krzewów odpowiednich geograficznie
i siedliskowo w pasie 15 m wzdłuż drogi 02.KD.Z.,
c) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego
drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia
sanitarne i wycinkę pojedynczych drzew, niezbędną
dla realizacji celów publicznych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu
elementarny położona jest w granicach strefy „W”
ochrony archeologicznej, dla której obowiązują
ustalenia ogólne w § 10 ust. 3, granice strefy oznaczone
są na rysunku planu.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
a) w odległości minimum 8 m od linii
rozgraniczającej drogi 02.KD.Z zgodnie
z rysunkiem planu,
b) w odległości minimum 6 m od linii
rozgraniczających drogi 07.KD.D, 08.KD.D oraz
drogi wewnętrznej 02/1.1.KDW zgodnie
z rysunkiem planu,
c) w odległości minimum 5 m od rowu
melioracyjnego terenu 02/1.2.IT zgodnie
z rysunkiem planu;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum
60%;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 8,5 m
(maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze), a dla garaży i budynków
gospodarczych do 5 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach
nachylonych pod jednakowym kątem, kąt
nachylenia połaci dachowych: 25º-45º;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2, nie
dotyczy działek wydzielanych na potrzeby
polepszenia
warunków
zagospodarowania
działki sąsiedniej,
b) za zgodne z planem uznaje się mniejsze działki
wydzielone przed uchwaleniem planu,
c) szerokość frontów działek: min. 20 m, max. 35,
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego: dowolny,
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów
budowlanych, za wyjątkiem obiektów niezbędnych
do urządzenia zieleńców i parków oraz ogrodów
i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników terenu;
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2) w granicach terenu elementarnego znajduje się rów
melioracyjny.
Obowiązuje
zachowanie
niezakłóconego przebiegu rowu umożliwiającego
retencję wód opadowych z terenów sąsiednich.
Dopuszcza się przebudowę lub skanalizowanie rowu
zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 15 ust. 4 pkt. 4.
3) przez teren 02.UM przebiega oznaczona na rysunku
planu,
istniejąca
napowietrzna
linia
elektroenergetyczna SN 15 kV. Do czasu jej
przebudowy
(skablowania
lub
likwidacji)
w sąsiedztwie linii obowiązują ustalenia jak w § 13
ust 6.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z drogi 07.KD.D, 08.KD.D, drogi
wewnętrznej 02/1.1.KDW oraz przyległych do
terenu elementarnego dróg znajdujących się poza
granicami planu,
b) zakaz bezpośrednich zjazdów z drogi 02.KD.Z,
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6;
3) dla drogi wewnętrznej 02/1.1.KDW ustala się:
a) szerokość min 8 m w liniach rozgraniczających,
b) urządzenie: chodnik co najmniej po jednej
stronie.
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania
terenów:
obowiązuje
zakaz
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami
planu
dopuszcza
się
dotychczasowy
sposób
użytkowania terenu, w przypadku użytkowania
rolniczego – bez prawa lokalizacji zabudowy
zagrodowej i innych budowli dla gospodarki rolnej.
9. Stawka procentowa: ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%
dla całego terenu elementarnego.
§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenu 03.UU
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe
przeznaczenie
terenu:
funkcje
usługowe;
2) dopuszcza się: lokalizację zabudowy mieszkaniowej
jako uzupełnienie funkcji podstawowej, przy czym
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie
może przekroczyć 150 m2,
3) wyklucza się:
a) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego
zaspakajających
specyficzne
potrzeby
mieszkaniowe jak: dom dziecka, dom rencisty,
klasztor,
b) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego
związane ze świadczeniem usług turystyki
w obiektach hotelarskich jak: hotel, motel,
pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy,
schronisko
młodzieżowe,
schronisko
turystyczne;
c) lokalizację
funkcji
obsługi
komunikacji
(w rozumieniu planu);
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4) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 03/1.1.IT
przeznaczony jest dla pasa infrastruktury
technicznej w granicach.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych
o maksymalnej powierzchni 4,0 m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje
zakaz umieszczania reklam emitujących światło
pulsujące
mogące
zakłócać
warunki
mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) w granicach terenu elementarnego wprowadza się
oznaczone
na
rysunku
planu
zamknięcie
kompozycyjne osi widokowej wzdłuż drogi
oznaczonej jako 02.KD.Z, dla którego obowiązują
ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1;
3) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2;
4) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 4.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu:
Ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
obowiązuje ukształtowanie i pielęgnacja szpalerów
drzew liściastych wzdłuż linii rozgraniczających dla
drogi wewnętrznej 08.KD.D tj. ul. Kujawskiej zgodnie
z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala
się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
a) w odległości minimum 8 m od linii
rozgraniczającej drogi 02.KD.Z zgodnie
z rysunkiem planu,
b) w odległości minimum 6 m od linii
rozgraniczającej drogi 08.KD.D zgodnie
z rysunkiem planu,
c) w odległości minimum 5 m od rowu
melioracyjnego terenu 03/1.2.IT zgodnie
z rysunkiem planu;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie
0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej:
minimum 40%;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: od 7 m do 12 m
(maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze), a dla garaży i budynków
gospodarczych do 5 m,
b) dach: dowolny;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 2500 m2, nie
dotyczy działek wydzielanych na potrzeby
polepszenia
warunków
zagospodarowania
działki sąsiedniej,
b) szerokość frontów działek: min. 25 m, max.
dowolna,
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c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego: dowolny;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów
budowlanych, za wyjątkiem obiektów niezbędnych
do urządzenia zieleńców i parków oraz ogrodów
i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników terenu;
2) w granicach terenu elementarnego znajduje się rów
melioracyjny.
Obowiązuje
zachowanie
niezakłóconego przebiegu rowu umożliwiającego
retencję wód opadowych z terenów sąsiednich.
Dopuszcza się przebudowę lub skanalizowanie rowu
zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 15 ust. 4 pkt 4.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z drogi 08.KD.D,
b) zakaz bezpośrednich zjazdów z drogi 02.KD.Z;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6.
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania
terenów:
obowiązuje
zakaz
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami
planu
dopuszcza
się
dotychczasowy
sposób
użytkowania terenu, w przypadku użytkowania
rolniczego – bez prawa lokalizacji zabudowy
zagrodowej i innych budowli dla gospodarki rolnej.
9. Stawka procentowa: ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokości 30% dla całego terenu
elementarnego.
§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenu 04.UM
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny funkcji usługowo mieszkaniowej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie
jako
zabudowę
jednorodzinną
wolnostojącą
i bliźniaczą, stanowiącą funkcje towarzyszącą
funkcji usługowej;
3) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków
lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu
(w rozumieniu planu),
b) lokalizacje działalności generującej wzmożony
ruch samochodów ciężarowych (maksymalnie
3 samochody dna dobę);
c) lokalizację
funkcji
obsługi
komunikacji
(w rozumieniu planu).
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) zasady lokalizacji reklam:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) na budynkach usytuowanych w pierzei drogi
08.KD.D tj. ul. Kujawskiej dopuszcza się
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lokalizację reklam wbudowanych, powierzchnia
nośnika do 4m2,
c) obowiązuje
zakaz
umieszczania
reklam
emitujących światło mogące zakłócać warunki
mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 2;
3) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 4.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu:
Ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
obowiązuje ukształtowanie i pielęgnacja szpalerów
drzew liściastych wzdłuż linii rozgraniczających dla
drogi wewnętrznej 03.KD.Z, 08.KD.D zgodnie
z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala
się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
a) w odległości minimum 8 m od linii
rozgraniczających ulic 03.KD.Z zgodnie
z rysunkiem planu,
b) w odległości minimum 6 m od linii
rozgraniczających ulic 08.KD.D oraz 09.KD.D
zgodnie z rysunkiem planu;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie
0,2,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej:
minimum 60%;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 8,5 m
(maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze), a dla garaży i budynków
gospodarczych do 5 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach
nachylonych pod jednakowym kątem, kąt
nachylenia połaci dachowych: 25º-45º;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2, nie
dotyczy działek wydzielanych na potrzeby
polepszenia
warunków
zagospodarowania
działki sąsiedniej,
b) za zgodne z planem uznaje się mniejsze działki
wydzielone przed uchwaleniem planu,
c) szerokość frontów działek: min. 20 m, max. 35,
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego: dowolny;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: wyklucza się
lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, za
wyjątkiem obiektów niezbędnych do urządzenia
zieleńców i parków oraz ogrodów i miejsc
rekreacyjnych dla użytkowników terenu.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi
03.KD.Z, 08.KD.D, 09.KD.D;
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2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6.
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania
terenów:
obowiązuje
zakaz
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami
planu
dopuszcza
się
dotychczasowy
sposób
użytkowania terenu, w przypadku użytkowania
rolniczego – bez prawa lokalizacji zabudowy
zagrodowej i innych budowli dla gospodarki rolnej.
9. Stawka procentowa: Ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%
dla całego terenu elementarnego, dla terenów będących
własnością gminy 0%.
§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenu 05.PU
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny funkcji komercyjnej (w rozumieniu planu);
2) na całym terenie wyklucza się:
a) lokalizację
działalności
o
uciążliwości
wynikającej z emisji odorów, hałasu, wibracji,
promieniowania elektromagnetycznego,
b) lokalizacji działalności związanych ze zbiórką
i
przetwarzaniem
surowców
wtórnych
i odpadów;
3) wyklucza się usługi publiczne i usługi w budynkach
zamieszkania zbiorowego;
4) dopuszcza się lokalizację funkcji obsługi
komunikacji (w rozumieniu planu);
5) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 05/1.1.IZ
przeznacza się dla lokalizacji zieleni izolacyjnej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
Zasady lokalizacji reklam:
a) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących
usytuowanych
w
pierzei
drogi
02.KD.Z
o powierzchnia nośnika do 12 m2,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych na
budynkach usytuowanych w pierzei drogi 02.KD.Z
oraz 06.KD.L,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących
światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe
w bezpośrednim sąsiedztwie;
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu:
Ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni: na
terenie
wydzielania
wewnętrznego
05/1.1.IZ
obowiązuje lokalizacja zieleni w postaci zwartych grup
drzew i krzewów odpowiednich geograficznie
i siedliskowo w pasie 15 m wzdłuż drogi 02.KD.Z.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala
się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
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a) w odległości minimum 15 m od linii
rozgraniczających drogi 02.KD.Z,
b) w odległości minimum 8 m od linii
rozgraniczających drogi 06.KD.L,
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy - dowolny,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej:
minimum 10%;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: dla budynków do 17 m, dla
budowli dowolna,
b) kształt dachu: dowolny;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 5000 m2, nie
dotyczy działek wydzielanych na potrzeby
polepszenia
warunków
zagospodarowania
działki sąsiedniej,
b) szerokość frontów działek: min. 20 m, max.
dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego: dowolny;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza się
lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych;
2) wzdłuż granicy terenu 05.PU przebiega oznaczona
na rysunku planu, istniejąca napowietrzna linia
elektroenergetyczna SN 15 kV. Do czasu jej
przebudowy
(skablowania
lub
likwidacji)
w sąsiedztwie linii obowiązują ustalenia jak w § 13
ust. 6;
3) dla rowów melioracyjnych w granicach terenu
elementarnego obowiązują ustalenia jak w § 15
ust. 4 pkt. 4.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi
06.KD.L,
2) dla całego terenu elementarnego dopuszcza się
wydzielenie dróg wewnętrznych o następujących
parametrach:
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.
10 m, w sytuacji zakończenia placem do
zawracania - wymiary min 20/20 m,
b) urządzenie: droga jednojezdniowa, dwupasowa,
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie
jezdni;
3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6;
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania
terenów:
obowiązuje
zakaz
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami
planu
dopuszcza
się
dotychczasowy
sposób
użytkowania terenu.
9. Stawka procentowa: Ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%
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dla całego terenu elementarnego, dla terenów będących
własnością gminy 0%.
§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenu 06.PU
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny funkcji komercyjnej (w rozumieniu planu);
2) na całym terenie wyklucza się:
a) lokalizację
działalności
o
uciążliwości
wynikającej z emisji odorów, hałasu, wibracji,
promieniowania elektromagnetycznego,
b) lokalizacji działalności związanych ze zbiórką
i
przetwarzaniem
surowców
wtórnych
i odpadów;
3) wyklucza się usługi publiczne i usługi w budynkach
zamieszkania zbiorowego;
4) dopuszcza się lokalizację funkcji obsługi
komunikacji (w rozumieniu planu);
5) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 06/1.1.IZ
przeznacza się dla lokalizacji zieleni izolacyjnej,
b) teren wydzielenia wewnętrznego 06/5.1.
przeznacza się pod zabudowę usługowo –
mieszkaniową.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
Zasady lokalizacji reklam:
a) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących
w pierzei drogi 02.KD.Z oraz 05.KD.L,
powierzchnia nośnika do 12 m2;
b) na budynkach usytuowanych w pierzei ulic 02.KD.Z
tj. ul. Kujawskiej oraz 05.KD.L dopuszcza się
lokalizację reklam wbudowanych, powierzchnia
nośnika do 4 m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących
światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe
w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu:
1) na terenie wydzielania wewnętrznego 06/1.1.IZ
obowiązuje lokalizacja zieleni w postaci zwartych
grup drzew i krzewów odpowiednich geograficznie
i siedliskowo w pasie 15 m wzdłuż drogi 02.KD.Z,
2) dla terenu oznaczonego odpowiednio na rysunku
planu o szerokości min. 15 m obowiązuje lokalizacja
zieleni w formie biogrup zwartych grup drzew
i krzewów, gatunków odpowiednich geograficznie
i siedliskowo, zajmujących nie mniej niż 80%
powierzchni tego terenu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala
się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
a) w odległości minimum 15 m od linii
rozgraniczających drogi 02.KD.Z wzdłuż
wydzielania wewnętrznego 06/1.1.IT,
b) w odległości minimum 15 m od linii
rozgraniczających drogi 02.KD.Z wzdłuż
wydzielania wewnętrznego 06/1.1.IT,
2) parametry zagospodarowania terenu:
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a) wskaźnik
powierzchni
zabudowy:
dla
wydzielenia wewnętrznego 06/5.1 maksymalnie
0,4, a dla pozostałej części terenu dowolny,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dla
wydzielenia wewnętrznego 06/5.1 minimum
40%, a dla pozostałej części terenu minimum
10%,
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: dla wydzielenia 06/5.1 do
8,5 m, dla pozostałej części terenu dla budynków
do 17 m, dla budowli dowolna,
b) kształt dachu: dowolny;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: dla wydzielenia 06/5.1
minimalna 1000 m², dla pozostałej części terenu
minimalna 5000 m²,
b) szerokość frontów działek: min. 25 m, max.
dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego: dowolny;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: dla całego terenu
elementarnego wyklucza się lokalizację tymczasowych
obiektów budowlanych.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z drogi 05.KD.L oraz 06.KD.L,
b) dojazd z drogi 02.KD.Z jedynie w przypadku
braku możliwości wykonania zjazdu z innych
dróg i dojazdów,
2) dla całego terenu elementarnego dopuszcza się
wydzielenie dróg wewnętrznych o następujących
parametrach:
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.
10 m, w sytuacji zakończenia placem do
zawracania - wymiary min 20/20 m,
b) urządzenie: droga jednojezdniowa, dwupasowa,
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie
jezdni;
3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6;
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania
terenów:
obowiązuje
zakaz
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami
planu
dopuszcza
się
dotychczasowy
sposób
użytkowania terenu.
9. Stawka procentowa: Ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%
dla całego terenu elementarnego, dla terenów będących
własnością gminy 0%.
§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu 07.PU
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny funkcji komercyjnej (w rozumieniu planu);
2) na całym terenie wyklucza się:
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a) lokalizację
działalności
o
uciążliwości
wynikającej z emisji odorów, hałasu, wibracji,
promieniowania elektromagnetycznego,
b) lokalizacji działalności związanych ze zbiórką
i
przetwarzaniem
surowców
wtórnych
i odpadów;
3) wyklucza się usługi publiczne i usługi w budynkach
zamieszkania zbiorowego;
4) dopuszcza się lokalizację funkcji obsługi
komunikacji (w rozumieniu planu);
5) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 07/1.1.IZ
przeznacza się dla lokalizacji zieleni izolacyjnej,
b) teren wydzielenia wewnętrznego 07/1.2.KS
przeznacza się dla lokalizacji przepompowni
ścieków,
c) teren wydzielenia wewnętrznego 07/5.1.
przeznacza się pod zabudowę usługowo –
mieszkaniową.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
Zasady lokalizacji reklam:
a) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących
w pierzei drogi 02.KD.Z, 03.KD.Z oraz 04.KD.Z
powierzchnia nośnika do 12m2;
b) na budynkach usytuowanych w pierzei drogi
02.KD.Z, 03.KD.Z oraz 04.KD.Z dopuszcza się
lokalizację reklam wbudowanych, powierzchnia
nośnika do 4m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących
światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe
w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) na terenie wydzielania wewnętrznego 07/1.1.IZ
obowiązuje lokalizacja zieleni w postaci
zwartych grup drzew i krzewów odpowiednich
geograficznie i siedliskowo w pasie 15 m wzdłuż
drogi 02.KD.Z,
b) dla terenu oznaczonego odpowiednio na rysunku
planu o szerokości min. 15 m obowiązuje
lokalizacja zieleni w formie biogrup zwartych
grup drzew i krzewów, gatunków odpowiednich
geograficznie i siedliskowo, zajmujących nie
mniej niż 80% powierzchni tego terenu.
2) w granicach terenu elementarnego wprowadza się
oznaczone
na
rysunku
planu
zamknięcie
kompozycyjne osi widokowej wzdłuż drogi
oznaczonej jako 02.KD.Z, dla którego obowiązują
ustalenia zgodnie z § 8 ust. 1.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu
elementarny położona jest w granicach strefy „W”
ochrony archeologicznej, dla której obowiązują
ustalenia ogólne w § 10 ust. 5, granice strefy oznaczone
są na rysunku planu.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
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a) w odległości minimum 15 m od linii
rozgraniczających drogi 03.KD.Z,
b) w odległości minimum 8 m od linii
rozgraniczających dróg 02.KD.Z oraz 04.KD.Z;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy – dla
wydzielenia 07/5.1 – maksymalnie 0,4, dla
pozostałej części terenu dowolny,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dla
wydzielenia 07/5.1 minimum 40%, dla
pozostałej części terenu minimum 10%;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: dla wydzielenia 07/5.1
maksymalnie 8,5 m, dla pozostałej części terenu
dla budynków do 17 m, dla budowli dowolna,
b) kształt dachu: dowolny
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: dla wydzielenia 07/5.1
minimalna 1000 m² dla pozostałej części terenu
minimalna 5000 m²,
b) szerokość frontów działek: min. 25 m, max.
dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego: dowolny;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza się
lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych;
2) w granicach terenu znajdują się rowy melioracyjne,
dla których obowiązują ustalenia jak w § 15 ust. 4
pkt. 4.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z drogi 03.KD.Z oraz 04.KD.Z,
b) dojazd z drogi 02.KD.Z jedynie w przypadku
braku możliwości wykonania zjazdu z innych
drogi i dojazdów,
2) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych
o następujących parametrach:
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.
10 m, w sytuacji zakończenia placem do
zawracania - wymiary min 20/20 m,
b) urządzenie: droga jednojezdniowa, dwupasowa,
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie
jezdni;
3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6;
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania
terenów:
obowiązuje
zakaz
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami
planu
dopuszcza
się
dotychczasowy
sposób
użytkowania terenu.
9. Stawka procentowa: Ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%
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dla całego terenu elementarnego, dla terenów będących
własnością gminy 0%.
§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenu 08.ZL
1. Przeznaczenie terenu: lasy.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
Zasady lokalizacji reklam: obowiązuje zakaz
umieszczania reklam
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu: nie ustala się.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu
elementarny położona jest w granicach strefy „W”
ochrony archeologicznej, dla której obowiązują
ustalenia ogólne w § 10 ust. 5, granice strefy oznaczone
są na rysunku planu.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz lokalizacji
zabudowy.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy: dojazd z drogi 04.KD.Z.
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania
terenów:
zakaz
lokalizacji
tymczasowego zagospodarowania terenu.
9. Stawka procentowa: ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla
całego terenu elementarnego.
§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenu 09.PU
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny funkcji komercyjnej (w rozumieniu planu);
2) na całym terenie wyklucza się:
a) lokalizację
działalności
o
uciążliwości
wynikającej z emisji odorów, hałasu, wibracji,
promieniowania elektromagnetycznego,
b) lokalizacji działalności związanych ze zbiórką
i
przetwarzaniem
surowców
wtórnych
i odpadów;
3) wyklucza się usługi publiczne i usługi w budynkach
zamieszkania zbiorowego;
4) dopuszcza się lokalizację funkcji obsługi
komunikacji (w rozumieniu planu).
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
Zasady lokalizacji reklam:
a) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących
w pierzei drogi 05.KD.L, powierzchnia nośnika do
12 m2;
b) na budynkach usytuowanych w pierzei drogi
05.KD.L dopuszcza się lokalizację reklam
wbudowanych, powierzchnia nośnika do 4 m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących
światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe
w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu:
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Ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
obowiązuje ukształtowanie i pielęgnacja szpalerów
drzew liściastych wzdłuż linii rozgraniczających dla
dróg wewnętrznych 05.KD.L zgodnie z rysunkiem
planu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala
się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
a) w odległości minimum 20m od linii
rozgraniczających drogi 02.KD.Z i 01.KD.S,
b) w odległości minimum 8 m od linii
rozgraniczających drogi 05.KD.L;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy – dowolny,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej:
minimum 10%;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: budynków do 17 m, dla
budowli dowolna,
b) kształt dachu: dowolny;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 5000 m²,
b) szerokość frontów działek: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego: dowolny;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza się
lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych;
2) w granicach terenu elementarnego znajduje się rów
melioracyjny.
Obowiązuje
zachowanie
niezakłóconego przebiegu rowu umożliwiającego
retencję wód opadowych z terenów sąsiednich.
3) obowiązuje zachowanie niezakłóconego przebiegu
rowu umożliwiającego retencję wód opadowych
z terenów sąsiednich. Dla pozostałych rowów
melioracyjnych w granicach terenu elementarnego
obowiązują ustalenia jak w § 15 ust. 4pkt. 4.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi
05.KD.L;
2) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych
o następujących parametrach:
a) szerokość w liniach rozgraniczających min.
10 m, w sytuacji zakończenia placem do
zawracania - wymiary min 12,5/12,5m,
b) urządzenie: droga jednojezdniowa, dwupasowa,
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie
jezdni;
3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6.
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania
terenów:
obowiązuje
zakaz
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu
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realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami
planu
dopuszcza
się
dotychczasowy
sposób
użytkowania terenu;
9. Stawka procentowa: ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%
dla całego terenu elementarnego, dla terenów będących
własnością gminy 0%.
§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenu 10.UM
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny funkcji usługowo mieszkaniowej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie
jako
zabudowę
jednorodzinną
wolnostojącą
i bliźniaczą, stanowiącą funkcje towarzyszącą
funkcji usługowej;
3) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu
(w rozumieniu planu),
b) lokalizacje działalności generującej wzmożony
ruch samochodów ciężarowych (maksymalnie
3 samochody dna dobę);
c) lokalizację
funkcji
obsługi
komunikacji
(w rozumieniu planu) takich jak: stacje paliw,
myjnia, parkingi dla samochodów ciężarowych;
4) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 10/1.1.IZ
przeznacza się dla lokalizacji zieleni izolacyjnej.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) zasady lokalizacji reklam:
a) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących
usytuowanych w pierzei drogi 04.KD.Z
o powierzchnia nośnika do 12 m2,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych
na budynkach usytuowanych w pierzei drogi
02.KD.Z oraz 04.KD.D o powierzchnia nośnika
do 4 m2,
c) obowiązuje
zakaz
umieszczania
reklam
emitujących światło mogące zakłócać warunki
mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 4.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu:
Ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje ukształtowanie szpalerów drzew
liściastych wzdłuż linii rozgraniczających drogi
02.KD.Z. oraz 11.KD.D zgodnie z rysunkiem planu,
b) na terenie wydzielania wewnętrznego 10/1.1.IZ
obowiązuje lokalizacja zieleni w postaci zwartych
grup drzew i krzewów odpowiednich geograficznie
i siedliskowo w pasie 8 m wzdłuż drogi 04.KD.Z.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala
się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
a) w odległości minimum 12 m od granicy z lasem,
zgodnie z rysunkiem planu;
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b) w odległości minimum 8 m od linii
rozgraniczających dróg 02.KD.Z i 04.KD.Z,
zgodnie z rysunkiem planu,
c) w odległości minimum 6 m od linii
rozgraniczających dróg wewnętrznych 10.KD.D
oraz 11.KD.D zgodnie z rysunkiem planu.
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie
0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej:
minimum 40%;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 8,5 m
(maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze), a dla garaży i budynków
gospodarczych do 5 m,
b) kształt dachu: dowolny;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1500 m2, nie
dotyczy działek wydzielanych na potrzeby
polepszenia
warunków
zagospodarowania
działki sąsiedniej,
b) za zgodne z planem uznaje się mniejsze działki
wydzielone przed uchwaleniem planu,
c) szerokość frontów działek: min. 20 m, max.
35 m;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: na całym terenie
wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów
budowlanych, za wyjątkiem obiektów niezbędnych do
urządzenia zieleńców i parków oraz ogrodów i miejsc
rekreacyjnych dla użytkowników terenu.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z drogi 10.KD.D oraz 11.KD.D,
b) dojazd z drogi 04.KD.Z jedynie w przypadku
braku możliwości wykonania zjazdu z innych
drogi i dojazdów;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6.
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenów: na całym terenie
obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania
tymczasowego, zakaz nie dotyczy dotychczasowego,
rolniczego wykorzystania terenu z wykluczeniem
lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej.
9. Stawka procentowa: ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%
dla całego terenu elementarnego, dla terenów będących
własnością gminy 0%.
§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenu 11.UM
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny funkcji usługowo mieszkaniowej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie
jako
zabudowę
jednorodzinną
wolnostojącą
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i bliźniaczą, stanowiącą funkcje towarzyszącą
funkcji usługowej;
3) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu
(w rozumieniu planu),
b) lokalizacje działalności generującej wzmożony
ruch samochodów ciężarowych (maksymalnie
3 samochody dna dobę);
c) lokalizację
funkcji
obsługi
komunikacji
(w rozumieniu planu) takich jak: stacje paliw,
myjnia, parkingi dla samochodów ciężarowych;
4) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 11/1.1.KDW
i 11/1.2.KDW przeznaczony jest dla dróg
wewnętrznych,
b) teren wydzielenia wewnętrznego 11/1.3.ZL,
11/1.4.ZL, 11/1.5.ZL stanowią istniejące lasy.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) zasady lokalizacji reklam:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) na budynkach usytuowanych w pierzei drogi
11.KD.D dopuszcza się lokalizację reklam
wbudowanych, powierzchnia nośnika do 4 m2,
c) obowiązuje
zakaz
umieszczania
reklam
emitujących światło mogące zakłócać warunki
mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w par. 8 ust. 2;
3) kolorystyka zgodnie z ustaleniami w par. 8 ust. 4.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu:
Ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje ukształtowanie szpalerów drzew
liściastych wzdłuż linii rozgraniczających drogi
11.KD.D zgodnie z rysunkiem planu oraz
pielęgnacja istniejących drzew wzdłuż linii
rozgraniczających w/w drogi;
b) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego
drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia
sanitarne i wycinkę pojedynczych drzew, niezbędną
dla realizacji celów publicznych.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala
się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
a) w odległości 40 m od linii rozgraniczających
drogi krajowej, zgodnie z rysunkiem planu,
b) w odległości minimum 12 m od lasu, zgodnie
z rysunkiem planu,
c) w odległości minimum 6 m od linii
rozgraniczającej dróg 10.KD.D, 11.KD.D i dróg
wewnętrznych 11/1.1.KDW i 11/1.2.KDW,
zgodnie z rysunkiem planu;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie
0,2,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej:
minimum 60%;
3) parametry zabudowy:
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a) wysokość zabudowy: maksymalnie 8,5 m
(maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze), a dla garaży i budynków
gospodarczych do 5 m,
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach
nachylonych pod jednakowym kątem, kąt
nachylenia połaci dachowych: 25º-45º;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1500 m2, nie
dotyczy działek wydzielanych na potrzeby
polepszenia
warunków
zagospodarowania
działki sąsiedniej,
b) za zgodne z planem uznaje się mniejsze działki
wydzielone przed uchwaleniem planu,
c) szerokość frontów działek: min. 20 m, max.
35 m,
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego: dowolny;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: wyklucza się
lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, za
wyjątkiem obiektów niezbędnych do urządzenia
zieleńców i parków oraz ogrodów i miejsc
rekreacyjnych dla użytkowników terenu.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z dróg 10.KD.D, 11 KD.D oraz dróg
wewnętrznych 11/1.1.KDW oraz 11/1.2.KDW;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6;
3) dla drogi wewnętrznej 11/1.1.KDW ustala się:
a) szerokość min 8 m w liniach rozgraniczających,
b) urządzenie: droga jednojezdniowa, dwupasowa,
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie
jezdni;
4) dla drogi wewnętrznej 11/1.2.KDW ustala się:
a) szerokość min 6 m w liniach rozgraniczających,
b) urządzenie: droga jednojezdniowa, dwupasowa,
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie
jezdni;
5) dopuszcza
się
wydzielenie
nowych
dróg
wewnętrznych o następujących parametrach:
a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 8 m,
w sytuacji zakończenia placem do zawracania wymiary min 12,5/12,5m,
b) urządzenie: chodnik co najmniej po jednej
stronie, dla dojazdów zakończonych placem do
zawracania dopuszcza się urządzenie drogi bez
konieczności wydzielania jezdni i chodników.
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania
terenów:
obowiązuje
zakaz
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami
planu
dopuszcza
się
dotychczasowy
sposób
użytkowania terenu, w przypadku użytkowania
rolniczego – bez prawa lokalizacji zabudowy
zagrodowej i innych budowli dla gospodarki rolnej.
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9. Stawka procentowa: Ustala się stawkę
procentową służącej naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%
dla całego terenu elementarnego, dla terenów będących
własnością gminy oraz terenów wydzielenia
wewnętrznego 11/1.3.ZL, 11/1.4.ZL, 11/1.5.ZL
w wysokości 0%.
§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenu 12.UM
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny funkcji usługowo mieszkaniowej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie
jako
zabudowę
jednorodzinną
wolnostojącą
i bliźniaczą, stanowiącą funkcje towarzyszącą
funkcji usługowej;
3) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu
(w rozumieniu planu),
b) lokalizacje działalności generującej wzmożony
ruch samochodów ciężarowych (maksymalnie
3 samochody dna dobę);
c) lokalizację
funkcji
obsługi
komunikacji
(w rozumieniu planu);
4) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 12/1.1.KS
przeznacza się dla lokalizacji przepompowni
ścieków.
2. Zasady
ochrony
i
kształtowania
ładu
przestrzennego:
1) Zasady lokalizacji reklam:
a) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących
w pierzei drogi 02.KD.Z, powierzchnia nośnika
do 12 m2,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych
na budynkach usytuowanych w pierzei drogi
02.KD.Z o powierzchnia nośnika do 4 m2,
c) obowiązuje
zakaz
umieszczania
reklam
emitujących światło mogące zakłócać warunki
mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami w § 8 ust. 4.
3. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu: ustalenia dotyczące kształtowania zasobu
zieleni: obowiązuje ukształtowanie szpalerów drzew
liściastych wzdłuż linii rozgraniczających drogi
11.KD.D zgodnie z rysunkiem planu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala
się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu:
a) w odległości minimum 20 m od linii
rozgraniczających drogi 01.KD.S zgodnie
z rysunkiem planu,
b) w odległości minimum 6 m od linii
rozgraniczających drogi 11.KD.D;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie
0,4,

Poz. 1093

b) udział powierzchni biologicznie czynnej:
minimum 40%;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 8,5 m
(maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze), a dla garaży i budynków
gospodarczych do 5 m,
b) kształt
dachu:
dach
dwuspadowy
lub
wielospadowy o połaciach nachylonych pod
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci
dachowych: 25º-45º;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1500 m2, nie
dotyczy działek wydzielanych na potrzeby
polepszenia
warunków
zagospodarowania
działki sąsiedniej,
b) za zgodne z planem uznaje się mniejsze działki
wydzielone przed uchwaleniem planu,
c) szerokość frontów działek: minimalna 20 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: na całym terenie
wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów
budowlanych, za wyjątkiem obiektów niezbędnych do
urządzenia zieleńców i parków oraz ogrodów i miejsc
rekreacyjnych dla użytkowników terenu.
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich
modernizacji i rozbudowy:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi
11.KD.D;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla
całego terenu elementarnego na zasadach
określonych w § 14 ust. 6.
8. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenów: na całym terenie
obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania
tymczasowego, zakaz nie dotyczy dotychczasowego,
rolniczego wykorzystania terenu z wykluczeniem
lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej.
9. Stawka procentowa: ustala się stawkę
procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokości 30% dla całego terenu elementarnego, dla
terenów będących własnością gminy 0%.
Rozdział 4
Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego
§ 28. Ustalenia dla terenu 01.KD.S
1. Przeznaczenie terenu: węzeł drogowy w ciągu
drogi krajowej nr 10.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) rezerwacja terenu dla węzła drogi ekspresowej S-10
w oznaczonych na rysunku planu liniach
rozgraniczających;
2) przekrój: nie dotyczy;
3) wyposażenie: w zależności od potrzeb na warunkach
zarządcy drogi;
4) dostępność: z terenu objętego planem wyłącznie
poprzez ulicę 02.KD.Z.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: zakaz lokalizacji;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
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3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz
sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się na warunkach
zarządcy drogi;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się na
warunkach zarządcy drogi.
4. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania terenu.
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane:
zakaz sytuowania.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu
elementarnego 0%.
§ 29. Ustalenia dla terenu 02.KD.Z, 03.KD.Z
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z – zbiorcza.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 20 m
oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój: droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) wyposażenie: chodnik co najmniej po jednej stronie
jezdni dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;
4) dostępność: poprzez zjazdy zbiorcze.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się na
warunkach zarządcy drogi;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, za wyjątkiem
tradycyjnych słupów ogłoszeniowych na warunkach
zarządcy drogi;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz
sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się na warunkach
zarządcy drogi;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy
zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2 m.
4. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania
terenu
zakaz
nie
dotyczy
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy.
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane:
dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 oraz na
warunkach zarządcy drogi.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu
elementarnego 0%.

1)
2)
3)
4)
1)
2)

§ 30. Ustalenia dla terenu 04.KD.Z
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z – zbiorcza.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
szerokość w liniach rozgraniczających min. 20 m,
zgodnie z rysunkiem planu;
przekrój: droga jednojezdniowa, dwupasowa
wyposażenie: chodnik co najmniej po jednej stronie
jezdni dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;
dostępność: poprzez zjazdy zbiorcze.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
obiekty małej architektury: dopuszcza się na
warunkach zarządcy drogi;
nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji, za wyjątkiem
tradycyjnych słupów ogłoszeniowych na warunkach
zarządcy drogi;
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3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz
sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się na warunkach
zarządcy drogi;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy
zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2 m.
4. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania
terenu
zakaz
nie
dotyczy
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy.
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane:
dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 oraz na
warunkach zarządcy drogi.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu
elementarnego 0%.
§ 31. Ustalenia dla terenów 05.KD.L
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L – lokalna.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 15 m,
zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój: droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) wyposażenie: chodnik co najmniej po jednej stronie
jezdni dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;
4) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się na
warunkach zarządcy drogi;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz
sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się na warunkach
zarządcy drogi;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy
zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2m.
4. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania
terenu
zakaz
nie
dotyczy
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy.
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane:
dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 oraz na
warunkach zarządcy drogi.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu
elementarnego nie dotyczy.

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)

§ 32. Ustalenia dla terenu 06.KD.L
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L – lokalna.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
szerokość w liniach rozgraniczających min. 15 m,
zgodnie z rysunkiem planu;
przekrój: droga jednojezdniowa, dwupasowa;
wyposażenie: chodnik co najmniej po jednej stronie
jezdni dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;
dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
obiekty małej architektury: dopuszcza się na
warunkach zarządcy drogi;
nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz
sytuowania,
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4) urządzenia techniczne:
a) dopuszcza się na warunkach zarządcy drogi,
b) obowiązuje zachowanie i utrzymanie rowu
melioracyjnego, który znajduje się w granicach
wydzielenia;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy
zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2 m.
4. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania
terenu
zakaz
nie
dotyczy
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy.
5. Inne ustalenia:
1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza się
z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 oraz na warunkach
zarządcy drogi;
2) wzdłuż granicy terenu 06.KD.D przebiega
oznaczona
na
rysunku
planu,
istniejąca
napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu
elementarnego 0%.
§ 33. Ustalenia dla terenu 07.KD.D
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy D –
dojazdowa.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m,
zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój: droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) wyposażenie: chodnik co najmniej po jednej stronie
jezdni;
4) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się na
warunkach zarządcy drogi;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz
sytuowania,
4) urządzenia techniczne:
a) dopuszcza się na warunkach zarządcy drogi,
b) obowiązuje zachowanie i utrzymanie rowu
melioracyjnego, który znajduje się w granicach
wydzielenia;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy
zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2 m.
4. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania
terenu
zakaz
nie
dotyczy
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy.
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane:
dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 oraz na
warunkach zarządcy drogi.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu
elementarnego 0%.
§ 34. Ustalenia dla terenów 08.KD.D
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy D –
dojazdowa.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 12 m,
zgodnie z rysunkiem planu;
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2) przekrój: droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) wyposażenie: chodnik co najmniej po jednej stronie
jezdni dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;
4) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się na
warunkach zarządcy drogi;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz
sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się na warunkach
zarządcy drogi;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy
zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2 m.
4. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania
terenu
zakaz
nie
dotyczy
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy.
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane:
dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 oraz na
warunkach zarządcy drogi.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu
elementarnego 0%.
§ 35. Ustalenia dla terenów 09.KD.D, 10.KD.D
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy D –
dojazdowa.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m,
zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój: droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) wyposażenie: chodnik co najmniej po jednej stronie
jezdni dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;
4) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się na
warunkach zarządcy drogi;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz
sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się na warunkach
zarządcy drogi;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy
zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2 m.
4. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania
terenu
zakaz
nie
dotyczy
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy.
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane:
dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 oraz na
warunkach zarządcy drogi.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu
elementarnego 0%.
§ 36. Ustalenia dla terenów 11.KD.D.
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy D –
dojazdowa.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie
z rysunkiem planu;
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2) przekrój: droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) wyposażenie: chodnik co najmniej po jednej stronie
jezdni dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej;
4) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się na
warunkach zarządcy drogi;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz
sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się na warunkach
zarządcy drogi;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się przy
zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2 m.
4. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania
terenu
zakaz
nie
dotyczy
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy.
5. Inne ustalenia:
1) tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza się
z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 oraz na warunkach
zarządcy drogi;
2) po realizacji drogi krajowej S-10 obowiązuje
zakończenie drogi placem do zawracania - wymiary
min. 20 na 20 m bez możliwości wjazdu na drogę
krajową.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu
elementarnego 0%.
§ 37. Ustalenia dla terenu 12.KD.S
1. Przeznaczenie terenu: rezerwa drogowa drogi
krajowej nr 10.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) rezerwacja terenu dla drogi klasy S w oznaczonych
na rysunku planu liniach rozgraniczających;
2) przekrój: nie dotyczy;
3) wyposażenie: w zależności od potrzeb na warunkach
zarządcy drogi.
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: zakaz lokalizacji;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz
sytuowania;
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się na warunkach
zarządcy drogi;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń dopuszcza się na
warunkach zarządcy drogi.
4. Sposoby
i
terminy
tymczasowego
zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania terenu.
5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane:
zakaz sytuowania.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu
elementarnego 0%.
Rozdział 5
Ochrona gruntów rolnych i leśnych
§ 38.1. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.
z 2004 nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) w planie na cele
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nierolnicze przeznacza się 66,4811 ha gruntów rolnych
pochodzenia mineralnego.
2. Łączna suma powierzchni wymagających zgody
Marszałka na przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze (decyzja nr RG.II.3042-2-55/2007 z dnia
07.09.2007 r.) wynosi 15,5699 ha gruntów klasy IV,
w tym poszczególnych klas:
1) RIVb – 1,2139 ha;
2) PsIV – 7,1596 ha;
3) ŁIV – 7,1964 ha.
3. Łączna suma powierzchni gruntów rolnych
przeznaczonych na cele nie rolne poprzez ustalenia
planu wynosi 50,9112 ha w tym gruntów klas V, VI
oraz nieużytków.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 39. Na obszarze objętym niniejszym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego tracą moc
przepisy zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Solec
Kujawski, zgodnie z:
1. uchwałą nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r. (Dz.Urz.
Województwa Kujawsko Pomorskiego nr 38
poz. 308);
2. uchwałą nr II/5/98 Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów
położonego wzdłuż północnej strony drogi
Bydgoszcz Toruń (Dz. Urz. Woj. Kujawsko
Pomorskiego z 1999 r., nr 5, poz. 18).
§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bolesław Boczkaja
1. Zmiana: Dz.U.04.6.41, Dz.U.04.141.1492, Dz.U.05.113.954,
Dz.U.05.130.1087, Dz.U.06.45.319, Dz.U.06.225.1635, Dz.U.07.127.880,
Dz.U.08.199.1227, Dz.U.08.201.1237, Dz.U.08.220.1413;
2. Zmiana: Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984,
Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.80.717, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271,
Dz.U.04.102.1055, Dz.U.04.116.1203, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.05.172.1441,
Dz.U.06.17.128, Dz.U.05.175.1457, Dz.U06.181.1337, Dz.U07.48.327,
Dz.U.07.138.974, Dz.U.07.173.1218, Dz.U.08.180.1111, Dz.U.08.223.1458,
Dz.U.09.52.420;
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/274/10
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do
projektu planu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim,
ograniczonego od północy linią kolejową PiłaBydgoszcz-Toruń-Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu
ulicą Kujawską (dz. nr 1094) i granicami działek
nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3,
od południa granicami działek nr: 1072/1, 1071/1,
1068/2, drogą krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu
granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2,
1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7,
wyłożony był do publicznego wglądu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 07 stycznia
2010 r. do 28 stycznia 2010 r..
W dniu 21 stycznia 2010 r. odbyła się publiczna
dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu
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rozwiązaniami w trakcie, której sporządzono wymagany
przepisami protokół.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późn
zm.) każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu mógł wnieść uwagi w terminie 14 dni
od daty zakończenia wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu, tj. do dnia 12 lutego 2010 r..
W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
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załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/274/10
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 r.
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budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych
których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.
II Budowa dróg gminnych
1) drogi publiczne o znaczeniu ponadlokalnym:
a) droga gminna: droga klasy Z – zbiorcza, zakłada
się modernizację tej drogi polegającą na korekcie
przebiegu zgodnie z założeniami studium oraz
dostosowanie parametrów do odpowiedniej
klasy;
2) drogi publiczne o znaczeniu lokalnym:
a) drogi klasy L - lokalna;
b) droga klasy D – dojazdowa;
3) do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne
drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady
Miejskiej.
III Sposób realizacji:
1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą
Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach
publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce
komunalnej i o ochronie środowiska,
2) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych
w § 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych
stron.
IV Finansowanie:
1) finansowanie z budżetu gminy,
2) możliwość współfinansowania na podstawie umowy
z zainteresowanym inwestorem,
3) możliwość ubiegania się o dofinansowanie
z funduszy UE,
4) kredyty bankowe.
Zadania
w
zakresie
realizacji
zadania
inwestycyjnego będą finansowane na podstawie art. 15
ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póz. zm.), ze środków
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U
nr 80, poz. 717, z późn. zm.), określa się następujący
sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy.
I Zadania własne gminy
Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury
technicznej, finansowanych z udziałem środków
z budżetu gminy zalicza się:
1) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
2) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
3) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
4) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,
Przepisom o finansach publicznych podlegają
inwestycje, które realizowane są z udziałem środków
publicznych zdefiniowanych w § 3 ustawy o finansach
publicznych oraz środków pochodzących z funduszy
UE (art. 110 ust. 1 pkt. 1).
Pozostałe zadania własne gminy z zakresu
infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym, jak:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną,
2) zaopatrzenie w energię cieplną,
3) zaopatrzenie w gaz,
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu
zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków
z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo
energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej
1093
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UCHWAŁA Nr XXXII/260/10
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2009 r. i udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Łabiszyna za 2009 r.
Na podstawie art. 199 ust 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.
Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420,
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381,
Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832,
Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370/ i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Łabiszyn za 2009 rok przedłożonego przez
Burmistrza Łabiszyna wyrażonego następującymi
kwotami:
Plan dochodów po zmianach 24.882.918,00 zł
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Wykonanie 23.836.600,31 zł
Plan wydatków po zmianach 25.648.918,00 zł
Wykonanie 23.352.187,80 zł
Nadwyżka budżetowa 484.412,51 zł
Udzielić absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna
z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
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w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Łabiszynie.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy,
1094
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UCHWAŁA Nr XLVII/27/10
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę nr XXX/3/230/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
regulaminu placu zabaw.
brzmienie:
„5a. Uszkodzenia
należy
zgłaszać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy – Referat
Obsługi Komunalnej – tel. (52) 386 74 56”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128
i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28
poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy Mrocza.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

§ 1. Regulamin placu zabaw stanowiący załącznik
do uchwały nr XXX/3/230/04 Rady Miejskiej
w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
regulaminu placu zabaw zmieniony uchwałą nr X/46/07
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 lipca 2007 r.
zmienia się w ten sposób, że pkt 5a otrzymuje
1095
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UCHWAŁA Nr XLVII/28/10
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę nr XX/47/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia
zasad korzystania z boisk sportowych.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128
i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,

Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28
poz. 146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałę nr XX/47/08 Rady Miejskiej
w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie
określenia zasad korzystania z boisk sportowych
zmienianą uchwałą nr XLI/122/09 Rady Miejskiej
w Mroczy z dnia 27 listopada 2009 r. zmienia się w ten
sposób że: w załączniku nr1 ust. 1, 2 i 10 otrzymuje
brzmienie:
„1. Zarządcą
boiska
i
parkingu
przynależącym do boiska jest Gmina Mrocza, która

Dziennik Urzędowy
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jednocześnie dba o wygląd oraz stan sanitarny,
porządkowy i techniczny obiektów.
2. Opiekę nad boiskiem oraz parkingiem sprawuje
sołtys wsi, który jest jednocześnie gospodarzem
obiektu.
10. W przypadku zauważenia uszkodzeń sprzętu
sportowego na terenie boiska zgłosić należy
gospodarzowi boiska lub do Urzędu Miasta i Gminy
w Mroczy – Referat Obsługi Komunalnej – tel. (52) 386
74 56.”
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

Poz. 1096,1097

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy Mrocza.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

się

1096

1097
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UCHWAŁA Nr LIII/268/2010
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału gminy Miasto Golub-Dobrzyń na okręgi wyborcze.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z 2004. Nr 25, poz. 219, Nr 102.
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 02, poz. 02, Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127,
Nr 175, poz. 1457, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607,
Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 12, poz. 24, Nr 213,
poz. 1651 oraz poz. 1652) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Miasto GolubDobrzyń na okręgi wyborcze, ustalając ich numery
i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

sie

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/335/2002 Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie okręgów wyborczych.(Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom
Nr 103, poz. 2127).
§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
niezwłocznie
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu
oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 5. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta
Jarosław Zakrzewski

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1097,1098

załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/268/2010
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Załącznik do uchwały Nr LIII/268/2010 Rady Miasta
Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2010 r.
nazwa jednostki: Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień
31.12.2009 r.: 12.669
liczba wybieranych radnych: 15
jednolita norma przedstawicielstwa: 844,6

Nr okręgu
wyborczego
1.

2.
3.

4.

5.

-liczba
mieszkańców
Granica okręgu (ulice)
okręgu wg stanu
na dzień
31.12.2009 r.
-ulice: Brodnicka, Browarowa, Chopina, Dworcowa, Generała 1865
Hallera, Kościelna, Licealna, Podmurna, PTTK, Rynek, Słuchąjska,
1 7 Stycznia, Toruńska, Wodna, Zamkowa, Zamurna.
-ulice: Marszałka Piłsudskiego, Szkolna, Nowa, Kościuszki.
2229
-ulice: Bolesława Prusa, Bohaterów Kosmosu, Bohaterów 2966
Westerplatte, Bohaterów Września,Ceglana, Działyńskich,
Drwęcka, Gagarina, Hubala, Dziewanowskiego, Jasna, Ks. Jana
Twardowskiego, Kamienna, Katarzyńska, Kilińskiego, Doktora J. G.
Koppa, Malinowskiego, Księdza Charszewskiego, Księżycowa, Leśna,
Majora Sucharskiego, Dąbrowskiej, Mazowiecka, Miła, Młyńska,
Mostowa, Obrońców Warszawy, PCK, Piaskowa, Piękna, Plac 1000lecia, Polna, Równinna, Słoneczna, Sokołowska, Spacerowa, Stary
Rynek, Stodólna, Strumykowa, Szosa Rypińska, Wapienna,
Widokowa, Wojska Polskiego, Zakole, Źródlana.
-ulice: Brzozowa, Cisowa, Grabowa, Jagodowa, Jałowcowa, 2709
Jodłowa, Kalinowa, Klonowa, Konopnickiej, Lipnowska, Malinowa,
Mickiewicza, Modrzewiowa, Pod Arkadami, Różana, Sienkiewicza,
Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Wrzosowa.
-ulice: Żeromskiego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, 2900
Mieszka I, Władysława Łokietka.

-Współczynnik
normy
przedstawicielstwa w
okręgu

-Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

2,21

2

2,64
3,51

3
4

3,21

3

3,43

3
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UCHWAŁA Nr LIII/269/2010
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału gminy Miasto Golub-Dobrzyń na stałe obwody do głosowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z 2004. Nr 25, poz. 219, Nr 102.
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 02, poz. 02, Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127,
Nr 175, poz. 1457, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607,
Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 12, poz. 24, Nr 213,
poz. 1651 oraz poz. 1652) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Miasto GolubDobrzyń na 6 stałych obwodów głosowania, ustalając
ich numery i granice, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/336/2002 Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania
(Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 103, poz. 2128).
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

Poz. 1098,1099

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.

się

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta
Jarosław Zakrzewski

§ 4. Uchwałę
przekazuje
się
niezwłocznie
Wojewodzie
Kujawsko–Pomorskiemu
oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/269/2010
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Załącznik do Uchwały Nr LIII/269/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Numer
obwodu
głosowania
1
2
3

4
5
6

Granice obwodu głosowania
ulice: Brodnicka, Browarowa, Chopina, Dworcowa, Generała Hallera, Kościelna, Licealna, Podmurna, PTTK, Rynek,
Słuchąjska, 1 7 Stycznia, Toruńska, Wodna, Zamkowa, Zamurna.
ulice: Marszałka Piłsudskiego, Szkolna, Nowa, Kościuszki.
ulice: Bolesława Prusa, Bohaterów Kosmosu, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów Września, Ceglana, Działyńskich, Drwęcka,
Gagarina, Hubala, Dziewanowskiego, Jasna, Ks. Jana Twardowskiego, Kamienna, Katarzyńska, Kilińskiego, Doktora J. G.
Koppa, Malinowskiego, Księdza Charszewskiego, Księżycowa, Leśna, Majora Sucharskiego, Dąbrowskiej, Mazowiecka, Miła,
Młyńska, Mostowa, Obrońców Warszawy, PCK, Piaskowa, Piękna, Plac 1000-lecia, Polna, Równinna, Słoneczna, Sokołowska,
Spacerowa, Stary Rynek, Stodólna, Strumykowa, Szosa Rypińska, Wapienna, Widokowa, Wojska Polskiego, Zakole, Źródlana.
ulice: Brzozowa, Cisowa, Grabowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jodłowa, Kalinowa, Klonowa, Konopnickiej, Lipnowska,
Malinowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Pod Arkadami, Różana, Sienkiewicza, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Wrzosowa.
ulica: Żeromskiego – bloki o nr: 2,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18.
ulica: Żeromskiego – bloki o nr: 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38; Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I,
Władysława Łokietka.
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UCHWAŁA Nr LIII/270/2010
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego
Rzeczypospolotej Polskiej.

obwodu

głosowania

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2000 r. Nr 47,
poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 53, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218, z 2009 r. Nr 119,
poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 oraz
poz. 1652.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania nr 7
w Szpitalu Powiatowym Spółka z o.o. z siedzibą
w Golubiu-Dobrzyniu ul. Doktora J. G. Koppa 1E,
w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, ogłoszonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

dla

przeprowadzenia

wyborów

Prezydenta

§ 2. Ustala się granice obwodu głosowania jako
obszar szpitala, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie
siedziba szpitala, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miasta
Jarosław Zakrzewski

Dziennik Urzędowy
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ZARZĄDZENIE Nr 4/2010
WÓJTA GMINY GRUTA
z dnia 15 marca 2010 r.
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gruta za 2009 r.
2/ Realizacja planów finansowych tzw. około
budżetowych:
a) Zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz zleconych innymi ustawami
- dotacje: plan - 2 811 687,00 zł
Wykonanie - 2 795 691,94 zł
- wydatki: plan - 2 811 687,00 zł
Wykonanie - 2 795 691,94 zł
b) Preliminarza związanego z realizacja programu
rozwiązywania problemów alkoholowych:
- wpływy: - 72 677,47 zł
- wydatki: - 63 750,75 zł
c) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:
- przychody: - 17 470,24 zł
- wydatki: - 20 298,45 zł

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 199 ust.1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)
w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
Wójt Gminy Gruta zarządza ,co następuje:
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Gruta oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Gruta za 2009 rok:
1/ Realizacja dochodów i wydatków budżetowych
a) dochody budżetowe: plan - 17 064 702,00 zł
wykonanie - 16 937 527,12 zł
w tym: dochody majątkowe: plan - 100 000,00 zł
wykonanie - 54 323,09 zł
b) wydatki budżetowe:
plan - 19 420 877,00 zł
Wykonanie - 17 338 860,03 zł
w tym: wydatki majątkowe
plan - 3 032 445,00 zł
Wykonanie - 2 199 309,88 zł
Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku
budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie
1 000 000,00 zł w tym:
- przejściowy deficyt budżetu w wysokości 800 000,00 zł
- spłata pożyczek w wysokości - 200 000,00 zł

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego
oraz w „Biuletynie Informacji Publicznej.”
Wójt
Stanisław Tarkowski

1100

1101
1101

ZARZĄDZENIE Nr 0151/35/10
BURMISTRZA MIASTA i GMINY MROCZA
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2009 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r, Nr. 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr.62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r,
Nr 172, poz. 1441 oraz 2006 r Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
i Nr 173, poz. 1218, 2008 r Dz.U. 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Dz.U. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241/ oraz art.199 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.
z 2005 r. Nr.249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708,, Nr 170,

poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i nr 249, poz. 1823,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 209, poz. 1317,
Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79,
poz. 666, Nr 62, poz. 504, Nr 157, poz. 1241, Nr 161,
poz. 1277/, zarządza co następuje:
§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Mrocza za 2009 r. zgodnie
z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
1. W układzie tabelarycznym: wg załączników:
plan - wykonanie - %

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 90
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1) ogółem dochody budżetu - 29.896.290,50 27.943.157,57 - 93,5
2) ogółem wydatki budżetu - 31.924.290,50 29.619.206,64 - 92,8
3) zadania zlecone admin. rządowej - 4.551.675,00 4.381.627,43 - 96,3
4) wydatki inwestycyjne - 9.167.655,00 - 7.914.385,00
- 86,3
5) udzielone dotacje - 1.211.910,00 - 1.210.983,45 99,9
6) wydatki jednostek pomocniczych - 96.170,00 94.500,40 - 98,3
7) obsługa długu publicznego 334.575,00 - 332.588,13
- 99,4
2. Część opisowa:
1) informacja o wykonaniu budżetu Gminy za 2009 r.
3. Część tabelaryczna i opisowa:
1) zakładu budżetowego – ZGK w Mroczy
2) jednostki kultury:
- M-GOKiR w Mroczy

Poz. 1101,1102

-

M-GBP w Mroczy

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania
budżetu za 2009 r. wraz z załącznikami i częścią
opisową Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi
Miasta i Gminy Mrocza.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomoskiego.
Burmistrz
Miasta i Gminy
Wiesław Gozdek

1102
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ZARZĄDZENIE Nr FIN 0151-11/10
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubicz za 2009 r. oraz planu finansowego za
2009 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy
Lubicz za 2009 r., stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia, prezentujące:
1) dochody: plan – 42.487.094,00 zł wykonanie –
41.318.670,28 zł, z tego:
a) dochody majątkowe plan – 1.687.568,00 zł;
wykonanie – 1.139.976,32 zł,
b) dochody bieżące plan – 40.799.526,00 zł,
wykonanie – 40.178.693,96 zł;
2) wydatki: plan – 47.581.513,00 zł; wykonanie –
45.977.822,45 zł, z tego:
a) wydatki majątkowe: plan – 7.699.515,00 zł;
wykonanie – 7.016.208,03 zł,
b) wydatki bieżące: plan – 39.881.998,00 zł;
wykonanie – 38.961.614,42 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne: plan 17.437.824,00 zł; wykonanie – 17.233.895,82 zł,
- dotacje z budżetu: plan – 1.850.678,00 zł;
wykonanie – 1.849.981,28 zł,
- obsługa długu: plan - 972.800,00 zł;
wykonanie – 939.131,12 zł,
- poręczenia i gwarancje: plan – 0,00 zł;
wykonanie – 0,00 zł;

3) deficyt: plan – 5.094.419, 00 zł; wykonanie –
4.659.152,17 zł;
4) przychody budżetu; plan – 7.384.563,00 zł;
wykonanie – 7.381.618,52 zł, z tego:
a) kredyty i pożyczki: plan – 6.307.644,00 zł;
wykonanie – 6.304.700,00 zł,
b) inne źródła (wolne środki):plan – 1.076.919,00 zł;
wykonanie –1.076.918,52 zł;
5) rozchody budżetu: plan – 2.290.144,00 zł;
wykonanie – 2.290.144,45 zł;
6) łączna kwota długu na koniec roku – 22.429.005,61 zł;
7) dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami: plan – 5.126.846,00 zł; wykonanie –
Dotacje 5.123.268,16 zł, Wydatki – 5.123.210,90 zł;
8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych: plan – 170.735,00 zł;
wykonanie – 179.678,97 zł; Wydatki na realizację
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych: plan – 170.735,00 zł; wykonanie –
146.816,83 zł;
9) przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej:
a) zakład budżetowy: przychody i pokrycia
amortyzacji – 1.001.752,49 zł; wydatki, inne
zmniejszenia
i
odpisy
amortyzacji
–
1.001.752,49 zł,
b) GFOŚiGW: środki obrotowe na pocz. roku –
103.076,48 zł; przychody – 334.126,66 zł; koszty
i inne zmniejszenia 226.277,64 zł; stan środków
obrotowych na koniec roku – 210.925,50 zł,
c) dochody własne jedn. budżetowych i wydatki
nimi sfinansowane:
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stan środków pieniężnych na pocz. roku –
25.195,84 zł,
- dochody własne – 206.812,65 zł,
- wydatki – 220.005,31 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku –
12.003,18 zł.
2. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego za 2009 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu, stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
a) przychody – 409.699,92 zł,
b) koszty – 410.315,75 zł.

Poz. 1102,1103

§ 2. Przedstawia
się
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
w
Bydgoszczy
sprawozdanie
wymienione w § 1 ust. 1.

-

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego
wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
Marek Olszewski

1103
1103

ZARZĄDZENIE Nr 21)2010
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2009.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717
i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111
i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz
art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104,
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187
poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249
poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791,
Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180
poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 i Nr 227
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619
i Nr 79 poz. 666), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1241) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wykonanie budżetu Gminy-Miasta GolubiaDobrzynia
przyjmuje
się
w
następujących
wysokościach:
1. Dochody budżetu: plan–
33.464.747,00;
wykonanie – 32.291.019,12; tj. 96,49%; z tego:
1) dochody własne: plan – 18.504.349,00; wykonanie –
17.356.994,84; tj. 93,80%
2) dotacje z budżetu państwa: plan – 7.800.627,00;
wykonanie – 7.774.253,28; tj. 99,66%
3) subwencje: plan – 7.159.771,00; wykonanie –
7.159.771,00; tj. 100,00%
2. Wydatki budżetu: plan – 38.810.348,00;
wykonanie – 36.896.060,80; tj. 95,07%; z tego:
1) wydatki bieżące: plan – 30.544.908,00; wykonanie –
29.293.096,68; tj. 95,90%, w tym:

dotacje z budżetu: plan – 1.895.505,00;
wykonanie – 1.884.241,54; tj. 99,41%
- obsługa długu: plan – 347.950,00; wykonanie –
328.937,17; tj. 94,54%
2) wydatki majątkowe: plan – 8.265.440,00;
wykonanie – 7.602.964,12; tj. 91,98%
3. Deficyt za rok 2009: plan: - 5.345.601,00;
wykonanie: - 4.605.041,68; tj. 86,15%
4. Finansowanie: kwota – 5.470.225,83
- przychody ogółem – 6.435.449,83
- rozchody ogółem – 965.224,00
-

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz
Roman Tasarz
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY NAKIELSKIEGO
z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2009 r.
Sprawozdanie ogólne dotyczące budżetu powiatu
nakielskiego za 2009 rok
Budżet powiatu nakielskiego na rok 2009 Rada Powiatu
w
Nakle
nad
Notecią
przyjęła
Uchwałą
Nr XXXII/212/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku
w następującym układzie:
1. Dochody 65.698.676,00 zł, w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, własne, wg porozumień
9.397.923,00 zł,
b) dochody własne 14.876.023,00 zł
c) subwencje 41.424.730,00zł
Dochody majątkowe wynosiły 2.265.000,00 zł a bieżące
63.433.676,00 zł
2. Wydatki 74.138.676,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 58.938.676,00 zł
b) wydatki majątkowe 15.200.000,00 zł
3. Planowany deficyt 8.440.000,00 zł
pokrycie deficytu
- kredyt bankowy 3.550.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚIGW 2.207.000,00 zł
- nadwyżka i wolne środki 2.683.000,00 zł
W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji
otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych
umów i porozumień zmieniono plan dochodów
i wydatków następującymi uchwałami: Rady Powiatu
w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/264/2009 z dnia
25 lutego 2009 roku, Nr XXXV/273/2009 z dnia
25 marca 2009 roku, Nr XXXVI/291/2009 z dnia
29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXVIII/335/2009 z dnia
24 czerwca 2009 roku, Nr XXXIX/350/2009 z dnia
26 sierpnia 2009 roku, Nr XL/356/2009 z dnia
23 września 2009 roku, Nr XLI/368/2009 z dnia
28 października 2009 roku, Nr XLII/371/2009 z dnia
25 listopada 2009 roku, Nr XLIII/376 /2009 z dnia
30 grudnia 2009 roku i Zarządu Powiatu w Nakle nad
Notecią Nr CXXIII/395/2009 z dnia 12 marca
2009 roku, Nr CXXVI/405/2009 z dnia 1 kwietnia
2009 roku, Nr CXXIX/419/2009 z dnia 30 kwietnia
2009 roku, Nr CXXX/429/2009 z dnia 14 maja

2009 roku, Nr CXXXV/442/2009 z dnia 26 czerwca
2009 roku, Nr CXXXVIII/457/2009 z dnia 29 lipca
2009 roku, Nr CXLVII/474/2009 z dnia 30 września
2009 roku, Nr CXLIX/482/2009 z dnia 16 października
2009 roku, Nr CLVI/495/2009 z dnia 27 listopada
2009 roku, Nr CLVII/498/2009 z dnia 3 grudnia
2009 roku, Nr CLIX/507/2009 z dnia 16 grudnia
2009 roku i po zmianach wynoszą:
1. Dochody 70.614.964,00 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone, własne, wg porozumień
11.643.628,00 zł
- dochody własne 17.598.502,00 zł
- subwencje 41.372.834,00 zł
Dochody majątkowe wyniosły po stronie planu
4.263.105,00, wykonanie 4.148.874,52 zł a bieżące
w planie 66.351.859, 00 zł, wykonanie 66.381.264,04 zł.
2. Wydatki 79.483.194,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące plan 62.151.549,00 zł, wykonanie
58.651.902,68 zł
Wydatki bieżące obejmują:
- wynagrodzenia plan 30.418.787,00 zł wykonanie
30.026.467,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń plan 4.688.313,00 zł
wykonanie 4.510.944,33 zł
- dotacje plan 3.900.206,00 zł wykonanie
3.507.585,32 zł
- obsługa długu plan 2.053.705,00 zł wykonanie
1.199.894,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizyczn. plan
2.748.341,00 zł wykonanie 2.538.307,16 zł
- odpis na ZFŚS plan 1.358.651,00 zł wykonanie
1.345.931,66 zł
- pozostałe wydatki plan 16.983.546,00 zł
wykonanie 15.522.771,93zł
b) wydatki majątkowe plan 17.331.645,00 zł,
wykonanie 16.288.894,96 zł
3. Planowany deficyt 8.868.230,00 zł
4. Wykonany deficyt 4.410.659,08 zł
Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na
31 grudnia 2009 roku

1.

Planowane dochody 70.614.964,00

Wykonane dochody

2.

Planowane wydatki

79.483.194,00

Wykonane wydatki

70.530.138,56
74.940.797,64

3.

Planowany deficyt

8.868.230,00

Wykonany deficyt

4.410.659,08

Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków
przedstawiają Załączniki Nr 3, 4, 5 oraz 10, 11 do
niniejszego sprawozdania.
Plan dochodów wykonano na kwotę 70.530.138, 56 zł tj
99,88%, plan wydatków wykonano w wysokości
74.940.797,64 zł tj 94,29%. Wykonany deficyt
budżetowy wyniósł 4.410.659,08 zł. Zakładany deficyt

99,88%
94,29%

budżetowy był większy od wykonanego o kwotę
4.457.570,92 zł. Tak duże odchylenie deficytu
planowanego od zrealizowanego spowodowane było
mniejszym niż planowano wykonaniem wydatków
budżetowych o kwotę 4.542.396,36 zł oraz mniejszym
niż zaplanowano wykonaniem dochodów budżetowych
o kwotę 84.825,44 zł. Mniejsze od planu wykonanie
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wydatków budżetowych zauważyć można w rozdziale
75818 Rezerwy ogólne i celowe (w wyniku
niewykorzystania stworzonych rezerw na kwotę
206.402,00 zł), dziale 757 obsługa długu publicznego
o kwotę 853.810,40 oraz w innych rozdziałach na
ogólną kwotę 3.482.183,96 zł. których opis
i uzasadnienie zawiera załącznik Nr 10.

Poz. 1104

finansowych oraz odpowiednio zwiększono wydatki
o kwotę 5.344.518,00 zł z tego:
Ponadto na podstawie otrzymanych decyzji od
jednostek dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami
wydatków budżetowych.
Planowane i wykonane wydatki na 31.12.2009 r.
przedstawiają się następująco:

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody
o kwotę 4.916.288,00 zł na podstawie decyzji
Wyszczególnienie

Planowane wydatki

Starostwo Powiatowe
Oświata
Zarząd Dróg Powiatowych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej
Dom Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy
Razem

Wykonane wydatki

Struktura
%

21.319.311,00
27.715.532,00
12.115.213,00

17.885.806,70
27.199.807,01
12.037.621,05

83,9%
98,1%
99,3%

389.843,00

389.835,67

99,9%

5.323.324,00
2.464.147,00

5.322.702,27
2.377.192,20

99,9%
96,5%

5.039.085,00
5.116.739,00
79.483.194,00

4.661.386,09
5.066.446,65
74.940.797,64

92,5%
99,1%
94,29%

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 31.12.2009 r. przedstawiają się w następujący sposób
Wyszczególnienie

Planowane dochody

Starostwo Powiatowe
Oświata
Zarząd Dróg Powiatowych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej
Dom Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy
Razem
Powiat Nakielski pozyskał w 2009 roku środki
finansowe z funduszy celowych w kwocie 400.000,00 zł
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali
gimnastycznej.
Nie przekroczono limitów zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w kwocie 500.000,00 zł, (nie zaciągnięto
zobowiązania kredytowego ani pożyczkowego na
sfinansowanie przejściowego deficytu w 2009 roku)
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
(umowa o kredyt długoterminowy Nr 382/09/400/04
z dnia 02.12.2009 roku z Bankiem Millennium
z siedzibą w Warszawie na kwotę 1.950.000,00 zł,
pożyczka 2009 roku Nr PB09037/OA–wne
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 665.500,00 zł na

68.750.806,00
384.475,00
59.733,00

Struktura
%
68.664.579,02
99,8%
391.137,60
102%
56.953,27
95,3%

Wykonane dochody

40,00

31,12

77,8%

700,00
1.321.450,00

1.043,65
1.326.800,75

149%
100,4%

71.000,00
26.760,00
70.614.964,00

62.487,70
27.105,45
70.530.138.56

88%
101%
99,88%

zadanie pn: „Termomodernizacja budynków
oświatowych (budynku Zespołu Szkół Specjalnych
w Szubinie, internatu przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Szubinie i łącznika między
szkołą a internatem, budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią))
W zakresie upoważnień Zarządu Powiatu, które mówią o:
1) zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 500.000,00 zł, (nie skorzystano
z upoważnienia do zaciągnięcia przejściowego
deficytu budżetowego)
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne do wysokości określonej
w załączniku Nr 3 dotyczącego limitów
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wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
powiatu nakielskiego w latach 2009 – 2012. (nie
skorzystano z upoważnienia)
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym
(2010)
jest
niezbędna
dla
zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin
zapłaty upływa w 2010 roku (skorzystano,
podpisano umowę z wykonawcą na zadanie
termo modernizacyjne, które będzie zakończone
w roku budżetowym 2010)
3) Dokonania zmian z planie wydatków budżetowych
w zakresie przeniesień między rozdziałami
i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami
(Zarząd Powiatu podejmował uchwały zmieniające
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na
2009 rok korzystając z upoważnienia)
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu powiatu (Zarząd
Powiatu skorzystał z upoważnienia lokując wolne
środki finansowe na lokatach w Banku
Gospodarstwa Krajowego w Pile, EFG Polbank,
oprocentowanie lokat wynosiło nawet do 7,5%,).
Starosta
Tomasz Miłowski
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