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UCHWAŁA Nr III/8/2010 

 RADY GMINY żRUDZI=DZ 
 z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmuj>cego działki nr 26/5, 26/6, 
26/7, 26/8, 26/9 połocone w miejscowoWci Ruda, gmina żrudzi>dz. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2003 r. Nr 6, 
poz.41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; z 2009 r. Nr 220,  
poz. 1413; oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,  
poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804 i Nr 130 
poz. 871 i Nr 149 poz. 996), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz>dzie 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; z 2003 r. 
Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420; 
z 2010 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), zgodnie  
z Uchwał> Nr XXXII/205/2009 z dnia 28 paadziernika 
2009 r. po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grudzi>dz przyjCtego uchwał> 
Rady Gminy Grudzi>dz nr XIV/117/2000 z dnia  
24 lutego 2000 r. Rada Gminy uchwala co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1.  Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
obejmuj>cego działki nr 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9 
połocone w miejscowoWci Ruda, gmina Grudzi>dz. 

 
§ 2.  Obszar objCty opracowaniem obejmuje grunty 

rolne niezabudowane V i VI klasy bonitacyjnej  
i graniczy: od północy z gminn> drog> publiczn>, od 
wschodu z lini> kolejow> relacji Grudzi>dz-ToruM, od 
południowego-wschodu z kompleksem leWnym, od 
zachodu z wydzielonymi działkami budowlanymi. 

 
§ 3.  Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowi>cy zał>cznik 
nr 1 wraz z wyrysem ze " Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Grudzi>dz"ś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2; 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych, stanowi>ce 
zał>cznik nr 3. 
 
§ 4.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalecy przez to rozumieć liniC, poza któr> nie moce 
być wysuniCte lico zewnCtrznej Wciany budynku; 

2) miejscu postojowym - nalecy przez to rozumieć 
miejsce o wymiarach zapewniaj>cych parkowanie 
samochodu osobowego; 

3) obszarze planu - nalecy przez to rozumieć obszar 
bCd>cy przedmiotem ustaleM niniejszej uchwałyś 

4) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia tekstowe 
i graficzne miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zawarte w niniejszej uchwale; 

5) powierzchni biologicznie czynnej - nalecy przez to 
rozumieć teren z nawierzchni> ziemn> urz>dzon>  
w sposób zapewniaj>cy naturaln> wegetacjC, a takce 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z tak> 
nawierzchni>, nie mniej jednak nic 10 m2, oraz wodC 
powierzchniow> na tym terenie; 

6) powierzchni zabudowy - nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC wszystkich budynków mierzon> po 
zewnCtrznym obrysie murów w stanie 
wykoMczonym w poziomie parteru; 

7) poziomie terenu - nalecy przez to rozumieć poziom 
terenu przed wejWciem głównym do budynku, 
niebCd>cym wejWciem wył>cznie do pomieszczeM 
gospodarczych lub pomieszczeM technicznych; 

8) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
inne przepisy prawa w zakresie prawa budowlanego, 
ochrony Wrodowiska, prawa wodnego, dróg 
publicznych, gospodarki nieruchomoWciami, ochrony 
gruntów rolnych i leWnych i innych reguluj>cych 
zasady działaM inwestycyjnych na danym terenie; 

9) reklamie - nalecy przez to rozumieć noWnik 
informacji wizualnej umieszczony w polu widzenia 
ucytkowników drogi (na budynku, ogrodzeniu lub 
wolnostoj>cy), nie bCd>cy znakiem w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem 
informuj>cym o obiektach ucytecznoWci publicznej; 

 10) szyldzie - nalecy przez to rozumieć jednostronny, 
płaski znak zawieraj>cy wył>cznie logo firmy, 
informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej 
działalnoWci oraz dacie załocenia firmy; 

 11) terenie - nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, który został wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi, posiada 
oznaczenie w formie symbolu literowy wraz  
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z przypisanymi ustaleniami zawartymi w niniejszej 
uchwale; 

 12) zaleceniach - nalecy przez to rozumieć, ce 
stosowanie ustaleM tak okreWlonych nie jest 
bezwzglCdnie wi>c>ce dla inwestora, ale powinny 
one determinować w poszukiwaniu rozwi>zaM 
zbliconych, odstCpstwo od zaleceM nalecy uzasadnić 
w projekcie budowlanym; 

 13) ustawie - nalecy przez to rozumieć UstawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717  
z póaniejszymi zmianami ); 

 14) WysokoWci zabudowy - nalecy przez to rozumieć 
parametr okreWlaj>cy dopuszczalny, zewnCtrzny, 
pionowy gabaryt projektowy budynkówŚ 
a) wysokoWć wyracona w metrach mierzona od 

poziomu terenu przy najnicej połoconym wejWciu 
do budynku lub jego czCWci, znajduj>cym siC na 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do 
najwycej połoconego punktu stropodachu lub 
konstrukcji przekrycia budynku znajduj>cego siC 
bezpoWrednio nad pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

b) wysokoWć wyracona w liczbie kondygnacji 
okreWlaj>ca dopuszczaln> liczbC kondygnacji 
nadziemnych projektowanych budynków. 

PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 
wymienione w § 4 nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w Ustawie z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póaniejszymi 
zmianami) oraz z definicjami wynikaj>cymi  
z przepisów odrCbnych i Polskich Norm. 

 
§ 5.1.  Planem objCto działki nr 26/5, 26/6, 26/7, 

26/8, 26/9, daj>ce całkowit> powierzchniC opracowania 
wynosz>c> 1,5314ha. 

2.  Dla obszaru objCtego planem ustala siC 
nastCpuj>ce funkcje: 
1) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) KDW - droga dojazdowa wewnCtrzna. 

 
§ 6.  W granicach opracowania planu nie wystCpuj>Ś 

1) obiekty i obszary objCte ochron> na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody; 

2) tereny i obiekty o wartoWci kulturowej; 
3) wymagaj>ce ochrony tereny górnicze, naracone na 

niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagrocone 
osuwaniem siC mas ziemnych; 

4) nieruchomoWci uznane za niezbCdne na cele 
obronnoWci paMstwa oraz obiekty wacne  
i szczególnie wacne dla bezpieczeMstwa i obronnoWci 
paMstwa okreWlone odrCbnymi przepisami; 

5) obszary wymagaj>ce przekształceM lub rekultywacji; 
6) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia procesu 

scalenia i podziałówś 
7) obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy  

i infrastruktury technicznej; 
8) wyznaczone w studium granice terenów pod budowC 

obiektów handlowych, o powierzchni sprzedacowej 
powycej 2000 m2; 

9) obszary przestrzeni publicznych wyznaczone  
w Studium. 
 
§ 7.  Dla całego obszaru objCtego planem ustala siC 

stawkC procentow> w wysokoWci 30% od wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci, stanowi>c> do okreWlenia 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 8.1.  Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem MN. 
2.  Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. 
3.  W ramach funkcji uzupełniaj>cej dopuszcza siC 

wprowadzenie usług w formie wbudowanej lub 
dobudowanej do zabudowy mieszkaniowej. 

4.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) linie zabudowy - na rysunku planu wyznaczono 

maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
2) udział powierzchni zabudowy do działki budowlanej 

nie wiCkszy nic 30%: 
3) udział powierzchni ucytkowej w ramach funkcji 

uzupełniaj>cej w stosunku do powierzchni 
całkowitej budynku nie wiCkszy nic 30%; 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki budowlanej nie mniejszy nic 
50%; 

5) wysokoWć zabudowy - maksymalnie 2 kondygnacje 
(w tym poddasze ucytkowe) do 9,5 m; 

6) ogranicza siC liczbC budynków mieszkalnych do 
jednego na działce budowlanej; 

7) dachy dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 
25o-40o; 

8) parametry i wskaaniki dla zabudowy garacowejŚ 
a) w zwartej bryle wraz z budynkiem mieszkalnym 

lub wolnostoj>ce na zapleczu zabudowy 
mieszkaniowej o wysokoWci do 5,5 m; 

b) dopuszcza siC lokalizacjC bezpoWrednio przy 
granicy działki, 

c) kształt dachu - dwu lub wielospadowy o k>cie 
nachylenia od 20o do 40o. 

5.  Szczególne warunki zagospodarowania terenu: 
1) przez teren przebiega: 

a) linia wysokiego napiCcia (110kV), dla której 
wyznacza siC strefC ograniczonego ucytkowania 
terenu o szerokoWci 40,0 m (po 20,0 m od osi 
trasy linii) 
- w strefie obowi>zuj>cej nakaz uzgodnienia 

lokalizacji wszelkich budynków z gestorem 
sieci, przy czym w odległoWci do 12,5 m od 
osi trasy linii obowi>zuje zakaz lokalizacji 
budynków mieszkalnych oraz zakaz nasadzeM 
zieleni wysokiej, która mogłaby wpłyn>ć na 
bezpieczeMstwo ww. linii, 

b) linia Wredniego napiCci (15 kV) wraz  
z wyznaczon> stref> ograniczonego ucytkowania 
terenu o szerokoWci 13,0 m (po 6,5 m od osi trasy 
linii), w której ustala siC zakaz zabudowy dla 
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budynków oraz zakaz nasadzeM zieleni wysokiej, 
która mogłaby wpłyn>ć na bezpieczeMstwo  
ww. linii, 

2) od wschodu teren połocony jest w bezpoWrednim 
s>siedztwie z obszarem kolejowym i w zwi>zku  
z tym obowi>zuj> istotne ograniczenia  
w zagospodarowaniu terenu w tym: 

a) budowle i budynki mog> być usytuowane  
w odległoWci nie mniejszej nic 10,0 m od granicy 
obszaru kolejowego, z tym ce odległoWć ta od osi 
skrajnego toru nie moce być mniejsza nic 20,0 m, 
b) drzewa i krzewy mog> być usytuowane  

w odległoWci nie mniejszej nic 15,0 m od osi 
skrajnego toru kolejowego, 

c) wykonywanie robót ziemnych w odległoWci od 
4,0 do 20,0 m od granicy obszaru kolejowego 
powinno być kacdorazowo uzgadniane  
z odpowiednim zarz>dc> infrastruktury 
kolejowej. 

3) od południowego-wschodu teren połocony jest  
w bezpoWrednim s>siedztwie lasu i w zwi>zku z tym 
wprowadzono 12,0 m strefC z zakazem zabudowy, 
jednak w przypadku lokalizacji budynku  
z przekryciem dachu rozprzestrzeniaj>cym ogieM 
strefC zwiCksza siC do 16,0 m. 
6.  Zasady rozwi>zaM systemu infrastruktury: 

1) nakazuje siC przył>czenie budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi do sieci 
wodoci>gowejś 

2) nakazujC siC realizacjC sieci wodoci>gowej w celu 
odpowiedniego zaopatrzenia w wodC do 
zewnCtrznego gaszenia pocaru zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

3) nakazuje siC przył>czenie działek budowlanych do 
sieci kanalizacyjnej po jej realizacji, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi z zakresu utrzymania 
czystoWci i porz>dku w gminach oraz przepisami  
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodC  
i zbiorowego odprowadzenia Wciekówś 

4) do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza siC odprowadzanie Wcieków do 
indywidualnych systemów oczyszczania Wcieków 
(przydomowe lub lokalne oczyszczalnie); 

5) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych aródeł 
niskoemisyjnych lub nieemisyjnych; 

6) zaopatrzenie w energie elektryczn> z istniej>cej 
sieci; 

7) wody opadowe z dachów i powierzchni 
utwardzonych nalecy zagospodarować w granicach 
terenu na potrzeby gospodarcze (np. nawadnianie 
terenów zielonych) lub odprowadzić do gruntu 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi  
w tym zakresie; 

8) istniej>cy rów melioracyjny biegn>cy wzdłuc linii 
rozgraniczaj>cej od południowego - wschodu 
przeznacza siC do zachowania, przebudowa rowu  
w uzgodnieniu z jego zarz>dc>ś 

9) docelowo nalecy wymienić napowietrzne linie 
elektroenergetyczne na przewody podziemne; 

 10) przył>czenie do istniej>cych sieci lub ich 
przebudowa na warunkach uzyskanych od 
dysponentów sieci; 

 11) nowe sieci infrastruktury technicznej nalecy 
lokalizować w pasach drogowych, a w przypadku 
braku takiej mocliwoWci, na terenach s>siednich  
w uzgodnieniu z właWcicielem lub zarz>dzaj>cym 
terenem, przy czym w pierwszej kolejnoWci nalecy 
rozpatrywać lokalizacjC wzdłuc linii 
rozgraniczaj>cych z terenami komunikacyjnymi; 

 12) ogrodzenia od frontu działek budowlanych acurowe 
do wysokoWci 1,6m; 

 13) ustala siC nastCpuj>ce zasady umieszczania szyldów 
i reklam na budynkach lub ogrodzeniach: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC szyldów o pow. do  

1,0 m2 zwi>zanych z miejscem prowadzonej 
działalnoWci, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam o pow. 2,0 m2 
zwi>zanych z miejscem prowadzonej 
działalnoWci, 

c) wyklucza siC stosowanie oWwietlenia 
pilsacyjnego szyldów i reklam. 

 14) nalecy przewidzieć miejsce na lokalizacjC 
kontenerów lub pojemników do czasowego 
gromadzenia odpadów w granicach działki lub 
terenu z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich segregacji; 
7.  Zasadach ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) w granicach planu nie wystCpuj> stanowiska 

archeologiczne oraz inne obiekty podlegaj>ce 
ochronie konserwatorskiej; 

2) osoby prowadz>ce roboty budowlane i ziemne  
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku, obowi>zane s>Ś 
a) niezwłocznie zawiadomić o tym właWciwego 

konserwatora zabytków, a jeWli nie jest to 
mocliwe wójtaś 

b) zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać 
wszelkie roboty, mog>ce go uszkodzić lub 
zniszczyć, do czasu wydania przez właWciwego 
konserwatora zabytków odpowiednich 
zarz>dzeM. 

8.  Zasady rozwi>zaM komunikacyjnych: 
1) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi publicznej 

(granicz>cej od północy) oraz z drogi dojazdowej 
wewnCtrznejś 

2) miejsca parkingowe w granicach działki budowlanej 
w liczbie minimum 2 miejsca na 1 lokal  
z uwzglCdnieniem miejsc garacowychś 
9.  Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenu - 
nie dotyczy. 

10. Zasady podziału nieruchomoWci - dopuszcza siC 
podziały na działki budowlane o minimalnej szerokoWci 
frontu 22,0 m i minimalnej powierzchni 1000 m2. 

 
§ 9.1.  Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem KDW. 
2.  Przeznaczenie terenu - wewnCtrzna droga 

dojazdowa. 
3.  Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) wyznacza siC pas terenu o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu; 
2) zakaz lokalizacji reklam oraz szyldówś 
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3) dopuszcza siC realizacje wył>cznie jednego wjazdu 

na działkC budowlan>ś 
4) dopuszcza siC prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej. 
 

Rozdział 3 
Przepisy przejWciowe i koMcowe 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Grudzi>dz. 
 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na 
stronie internetowej Gminy Grudzi>dz. 

 
§ 12. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w dzienniku UrzCdowym 
województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>ca Rady 

Hanna Guzowska 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr III/8/2010 
Rady Gminy Grudzi>dz 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr III/8/2010 
Rady Gminy Grudzi>dz 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie Rady żminy żrudzi>dz 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obejmuj>cego działki nr 26/5, 26/6, 

26/7, 26/8, 26/9 połocone w miejscowoWci Ruda, 
gmina żrudzi>dz  

 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717;  
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r.  
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45  
poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; 
z 2008 r. Nr 123 poz. 803; Nr 199 poz. 1227, Nr 201 
poz. 1237; Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24,  
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119  
poz. 804 i Nr 130 poz. 871 i Nr 149 poz. 996).  

 

W trakcie wyłocenia do publicznego wgl>du,  
w dniach od 16 wrzeWnia do 14 paadziernika 2010 r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu obejmuj>cego działki nr 26/5, 
26/6, 26/7, 26/8, 26/9 połocone w miejscowoWci Ruda, 
gmina Grudzi>dz wraz z prognoz> oddziaływania na 
Wrodowisko, w czasie dyskusji publicznej nad 
przyjCtymi w projekcie planu rozwi>zaniami, która 
została zorganizowana w dniu 14 paadziernika 2010 r. 
oraz terminie 14 dni od dnia zakoMczenia okresu 
wyłocenia projektu planu tzn. do dnia 29 paadziernika 
2010 r. 
- nie wniesiono cadnych uwag dotycz>cych projektu 

planu. 
 

 
 
 

 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr III/8/2010 
Rady Gminy Grudzi>dz 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie  
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania  

 
I Sposób realizacji inwestycji 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
stanowi>, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm. ) zadania własne gminy. 

Do zadaM własnych gminy nalecy realizacja: 
1) gminnych dróg publicznych 
2) wodoci>gów 
3) kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
ad 1) W planie miejscowym nie przewiduje siC 

publicznych dróg. 
ad 2) W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje siC wykonanie przył>czy 
wodoci>gowych do projektowanych działek. 

ad 3) W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje siC podł>czenie 
wszystkich terenów do gminnej sieci kanalizacyjnej 
po jej realizacji. Jednak do czasu wybudowania 
gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza siC 
odprowadzanie Wcieków do indywidualnych 
systemów oczyszczania Wcieków (przydomowe lub 
lokalne oczyszczalnie). 

II Opis sposobu realizacji inwestycji. 
 
1) Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, m. in. Ustaw>  
o gospodarce nieruchomoWciami, ustaw> Prawo 
budowlane, Prawo zamówieM publicznych, Ustaw>  
o samorz>dzie gminnym, Ustaw> o gospodarce 
komunalnej i ustaw> Prawo ochrony Wrodowiska. 

2) Inwestycje z zakresu budowy przył>czy (w drodze 
gminnej) sieci wodoci>gowej i kanalizacji 
realizowane bCd> na podstawie Ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodC i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami). 

 
III Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych 
 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w niniejszym planie miejscowym, podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze 
zmianami) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  
o dochodach jednostek samorz>du terytorialnego (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 88. poz. 539, ze zmianami), przy czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania w okresie 
wieloletnim) ustalone s> przez RadC Gminy 
Grudzi>dz corocznie w uchwale budcetowej oraz 


