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UCHWAŁA Nr VIII/103/19
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 oraz z 2019 r., poz. 60 i 235) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone
ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, przyjętego
uchwałą Nr XV/176/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 października 2011 r., uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin,
zwaną dalej planem.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Grębocin przyjętego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 149, poz. 1848).
§ 2. 1. Integralną częścią planu, o którym mowa w § 1, jest rysunek zmiany planu miejscowego zwany dalej
rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiający graficznie ustalenia planu,
w tym granice obszaru objętego planem.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone symbolem literowym.
W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim
związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu np. zieleń urządzona, miejsca postojowe, dojścia
i dojazdy, place pod śmietniki, urządzenia budowlane takie jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,
zbiorniki przeciwpożarowe itp., o ile ustalenia dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej;
2) terenie - należy przez to rozumieć obszar objęty planem, o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
3) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi,
oznaczające symbol przeznaczenia podstawowego terenu;
4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny zdefiniowany
w przepisach odrębnych;
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5) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską
ukształtowaną funkcjonalnie i plastycznie.
2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie
z definicjami przyjętymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych.
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) linie wymiarowe (wymiary podano w metrach);
4) symbol terenu określający jego przeznaczenie podstawowe.
§ 5. W granicach obszaru objętego planem nie występuje potrzeba ustalania:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
współczesnej – nie występuje potrzeba określania;
4) zasad kształtowania krajobrazu;
5) szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu;
6) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
§ 6. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem: MN, ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – uzupełnienie nieruchomości sąsiednich
o tym samym przeznaczeniu,
b) dopuszczalne: drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
b) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu (do uwzględnienia przy
zagospodarowaniu nieruchomości wspólnie z ich częściami znajdującymi się poza granicami obszaru
objętego planem):
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się,
b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – nie występuje potrzeba określania,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy - nie występuje potrzeba określania,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 40% powierzchni działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość zabudowy: nie występuje potrzeba określania,
f) geometria dachów – nie występuje potrzeba określania,
g) minimalny wskaźnik miejsc do parkowania dla samochodów osobowych – nie występuje potrzeba
określania,
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h) wskaźnik miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
nie występuje potrzeba określania,
i) sposób realizacji miejsc do parkowania – nie występuje potrzeba określania;
4) w granicach obszaru objętego planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna z przylegających dróg publicznych, znajdujących się poza obszarem objętym
planem,
b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej - zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej - zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci lub urządzeń elektroenergetycznych, w tym z odnawialnych
źródeł energii - zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych - zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) zaopatrzenie w energię cieplną z urządzeń indywidualnych, w których zastosowano technologie
bezemisyjne lub rozwiązania oparte na technologiach i paliwach, zapewniających minimalne wskaźniki
emisyjne gazów i pyłów do powietrza, a tym samym ograniczające niską emisję - zgodnie z przepisami
odrębnymi,
g) nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych z wyłączeniem elementów sieci
związanych z obsługą terenu np. oświetlenie, hydranty p.poż. itp.;
5) ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokości 30%.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Lubicz.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/103/19
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Grębocin
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), stwierdza się, że wobec braku uwag
nie uwzględnionych przez Wójta Gminy Lubicz nie występuje potrzeba rozstrzygnięcia o sposobie ich
rozpatrzenia.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/103/19
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 oraz z 2019 r., poz. 60 i 235) określa się następujący sposób realizacji i zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i służą
zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców:
§ 1. W granicach planu nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej na
podstawie planu miejscowego, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowiących,
zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506),
zadania własne gminy.

