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UCHWAŁA NR 234/09 
RADY MIEJSKIEJ w VWIECIU   

 z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 połoconej przy  
ul. Miodowej w Vwieciu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.)1 oraz 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 póan. zm.)2, po stwierdzeniu 
zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Vwiecie 
przyjCtym uchwał> nr 205/2000 Rady Miejskiej 
w Vwieciu z dnia 30 marca 2000 r. uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Uchwala siC zmianC miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 
połoconej przy ul. Miodowej w Vwieciu, zwan> dalej 
planem. 

2. PodstawC prawn> planu stanowi uchwała  
nr 166/08 Rady Miejskiej w Vwieciu z dnia 24 lipca 
2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przyjCtego uchwał> 
nr 37/02 Rady Miejskiej w Vwieciu z dnia 27 grudnia 
2002 r. i opublikowan> w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 17 
z dnia 5 marca 2003 r. dotycz>cego działki nr 789 
połoconej przy ul. Miodowej. 

3. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie 
ustaleM planu oraz okreWla granicC obszaru objCtego 
planem. 

 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na obszarze 

objCtym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przepisy prawa miejscowego. 

2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały na 
obszarze objCtym planem maj> zastosowanie przepisy 
odrCbne. 
 

§ 3. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000 jako zał>cznik nr 1; 
2) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 

uwag do projektu planu jako zał>cznik nr 2; 
3) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
jako zał>cznik nr 3. 

 
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
powszechnie obowi>zuj>ce ustawy i rozporz>dzenia, 
normy, a takce obowi>zuj>ce na terenie gminy 
przepisy gminne; 

2) ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.); 

3) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC, na której moce być 
lokalizowana główna Wciana budynku, z zakazem jej 
przekroczenia, za wyj>tkiem infrastruktury technicznej 
oraz takich elementów architektonicznych budynku, 
jakŚ gzyms, okap dachu, balkon, schody zewnCtrzne itp. 

 
§ 5.1. Dla obszaru objCtego planem ustala siCŚ 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania poszczególnych terenów, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaaniki 
intensywnoWci zabudowyś 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymś 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 10) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 
2. Na obszarze objCtym planem, ze wzglCdu na 

niewystCpowanie, nie okreWla siCŚ 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

2) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dla obszaru objCtego planem 
 

§ 6. Teren 1 MN/U 
1. Przeznaczenie terenu 1 MN/U: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej  
(w tym handel). 
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2. Linie rozgraniczaj>ce teren o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania 
wyznaczone zostały na rysunku planu. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) wskazane jest, aby budynki na działce budowlanej 

zharmonizować form> architektoniczn> i kolorystyk>; 
2) budynki nalecy lokalizować z zachowaniem 

minimalnych odległoWci od granic działek,  
z uwzglCdnieniem maksymalnych nieprzekraczalnych 
linii zabudowy. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki 

usługoweŚ 
a) wysokoWć budynku – do 2 kondygnacji 

nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), 
dopuszcza siC kondygnacje podziemne, 

b) dach dwuspadowy symetryczny o nachyleniu 
połaci od 30° do 45°, przy czym główne połacie 
nachylone pod jednakowym k>tem,  
z mocliwoWci> realizacji lukarn, 

c) dach pokryty dachówk> ceramiczn> lub 
materiałami dachówko-podobnymi w tonacji 
naturalnej dachówki ceramicznej lub br>zuś 

2) budynki gospodarcze lub garacoweŚ 
a) wysokoWć budynku – do 2 kondygnacji 

nadziemnych, dopuszcza siC kondygnacje 
podziemne, 

b) dach dwuspadowy symetryczny o nachyleniu 
połaci od 30° do 45°, przy czym główne połacie 
nachylone pod jednakowym k>tem,  
z mocliwoWci> realizacji lukarn, dopuszcza siC 
dach jednospadowy o spadku co najmniej 5°; 

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy od 
granicy z działk> ulicy Miodowej i innych dróg 
połoconych poza obszarem planu – 6 m, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

4) maksymalny wskaanik wielkoWci powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – 30%; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 
30%; 

6) dopuszcza siC realizacjC infrastruktury technicznej, 
urz>dzeM technicznych, zieleni, obiektów małej 
architektury, noWników reklamowychś 

7) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
zabudowa usługowa (w tym handel) moce 
wystCpować samodzielnie lub ł>cznieś 

8) budynki na działce budowlanej mog> być 
wolnostoj>ce lub przybudowane. 
5. Na rysunku planu przedstawiono proponowany, 

nieobowi>zuj>cy podział na działki budowlane. 
 

§ 7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 
Zakaz prowadzenia działalnoWci i realizacji inwestycji 
zaliczanej do przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, wymienionych  
w rozporz>dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie okreWlenia rodzajów przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowaM zwi>zanych  
z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia 
raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Dz.U. Nr 257, 
poz. 2573 ze zm.), z wyj>tkiem inwestycji celu 
publicznego. 
 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) na obszarze objCtym planem nie odnotowano 

wystCpowania stanowisk archeologicznych  
o wartoWci kulturowej ani innych obiektów 
podlegaj>cych ochronie konserwatorskiejś 

2) w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, ic jest on zabytkiem 
archeologicznym, inwestor jest obowi>zany, przy 
ucyciu dostCpnych Wrodków, zabezpieczyć ten 
przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia 
oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego 
przedmiotu Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeWli nie jest to mocliwe, 
Burmistrza Vwiecia, którzy okreWl> zasady realizacji 
inwestycji. 

 
§ 9. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planemŚ 
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 700 m2; 
2) dopuszcza siC podziały na mniejsze działki nic 

okreWlone w pkt 1 w celu powiCkszenia s>siedniej 
nieruchomoWci lub regulacji granic miCdzy 
s>siaduj>cymi nieruchomoWciamiś 

3) dopuszcza siC ł>czenie działek budowlanychś 
4) w zakresie podziałów nieruchomoWci dla celów 

komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza 
siC bez ograniczeM. 

 
§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy. 
W przypadku realizacji obiektu handlowego nie moce 
on posiadać powierzchni sprzedacy wiCkszej nic 400 m2. 
 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji: 
1) zewnCtrzny układ komunikacji tworz> 

(przebiegaj>ce poza obszarem objCtym planem) 
droga gminna ulica Miodowa oraz droga dojazdowa 
oznaczona symbolem M17KDD w uchwale  
nr 364/06 Rady Miejskiej w Vwieciu z dnia 24 maja 
2006 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych miCdzy ulicami Sportow>, Wojska 
Polskiego i Jesionow> w Vwieciu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. Nr 86, poz. 1362 ze zm.); 

2) dostCpnoWć komunikacyjna z drogi gminnej ulicy 
Miodowej, drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
M17KDD poprzez istniej>cy oraz projektowane 
zjazdy za zgod> i na warunkach zarz>dcy drogiś 

3) nalecy przewidzieć w granicach działki budowlanej 
nastCpuj>c> iloWć miejsc postojowychŚ 

4) minimum 2 miejsca postojowe dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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5) minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 

powierzchni ucytkowej w przypadku zabudowy 
usługowej. 

 
§ 12. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej: 
1) infrastrukturC techniczn> nalecy lokalizować  

w pierwszej kolejnoWci w terenach 
komunikacyjnych, a w przypadku braku takiej 
mocliwoWci w innych terenach za zgod> właWciciela 
albo ucytkownika wieczystego terenuś 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siC 
zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej, 
o parametrach sieci dostosowanych do wymogów 
przeciwpocarowych, na warunkach gestora sieci; 

3) w zakresie Wcieków (w szczególnoWci bytowo-
gospodarczych, komunalnych) ustala siC 
odprowadzanie do gminnej kanalizacji sanitarnej, po 
odpowiednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, jeWli to bCdzie konieczne,  
z zastrzeceniem pkt 4ś 

4) dopuszcza siC korzystanie z istniej>cych 
przydomowych oczyszczalni Wciekówś 

5) w zakresie odprowadzania wód deszczowych – 
nalecy odprowadzać do kanalizacji deszczowej, po 
odpowiednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, jeWli to bCdzie konieczneś 

6) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> ustala siCŚ 
a) zasilanie w energiC elektryczn> z linii niskiego 

napiCcia, wyprowadzonych z projektowanej 
stacji transformatorowej słupowej zlokalizowanej 
w liniach rozgraniczaj>cych drogi zbiorczej ulicy 
Miodowej, lub z istniej>cych stacji 
transformatorowych „800-lecia 01” i „800-lecia 
03” oraz stacji projektowanej w rejonie ulic 
Jagodowej i Agrestowejś (powi>zanie z układem 
zewnCtrznym na warunkach gestora sieci  
w nawi>zaniu do ustaleM zawartych w uchwale 
nr 364/06 Rady Miejskiej w Vwieciu z dnia  
24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych miCdzy ulicami Sportow>, Wojska 
Polskiego i Jesionow> w Vwieciu), 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej 
lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez gestora, 

c) realizacja nowej sieci elektroenergetycznej 
niskiego napiCcia i przył>czy jako kablowa 
podziemna, 

d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cej sieci 
elektroenergetycznej na warunkach  
i w uzgodnieniu z gestorem, 

e) oWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne 
zaprojektować i wykonać z zachowaniem 
przepisów dotycz>cych obrony cywilnejś 

7) w zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ 
a) czasowe gromadzenie odpadów stałych  

w przenoWnych pojemnikach na wyznaczonym 
miejscu w obrCbie działki, wskazana segregacja 
odpadów, 

b) wywóz odpadów na gminne składowisko 
odpadów, 

c) zagospodarowanie odpadów zgodnie  
z przepisami odrCbnymi; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczn>, 
ciepło ustala siC korzystanie z indywidualnych lub 
lokalnych kotłowni z preferencj> wykorzystania 
odnawialnych aródeł energiiś 

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siC korzystanie 
z sieci gazowej Wredniego ciWnienia, na warunkach 
gestora sieci; 

 10) w zakresie systemu telekomunikacji (takce telefonii 
komórkowej i teletransmisji danych) ustala siC 
korzystanie z istniej>cej oraz projektowanej sieci  
i urz>dzeM, na warunkach gestora sieci. 

 
§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów. Do czasu realizacji 
ustaleM planu teren objCty niniejszym planem 
pozostawia siC w dotychczasowym ucytkowaniu. 

 
§ 14. Stawka procentowa, na podstawie której ustala 

siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – 
ustala siC 30% wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
 

Rozdział 3 
Przepisy koMcowe 

 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

Vwiecia. 
 
§ 16. Z dniem wejWcia w cycie niniejszej uchwały 

trac> moc ustalenia uchwały nr 37/02 Rady Miejskiej  
w Vwieciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 789 połoconej przy ul. Miodowej  
w Vwieciu, opublikowanej w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.  
Nr 17, poz. 342, z dnia 5 marca 2003 r. 

 
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
i wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty jej 
ogłoszenia. 

 
§ 18. Uchwała podlega równiec publikacji na stronie 

internetowej gminy Vwiecie. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Jerzy Wójcik 
 
1. 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 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458. 
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. 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 2008 r.  
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  
poz. 1413. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr 234/09 

Rady Miejskiej w Vwieciu 
z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu 
 
Dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 789 połoconej przy  
ul. Miodowej w Vwieciu 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza siC, ce nie 
wpłynCły uwagi do projektu planu w zwi>zku z czym 
nie wystCpuje potrzeba rozstrzygniCcia o sposobie ich 
rozpatrzenia.  
 

 
zał>cznik nr 3 

do uchwały nr 234/09 
Rady Miejskiej w Vwieciu 
z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 
Dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 789 połoconej przy 
ul. Miodowej w Vwieciu 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), okreWla siC nastCpuj>cy 
sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy. 

 
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej słuc>ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców gminy stanowi>, zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), zadania 
własne gminy. W szczególnoWci do zadaM własnych 
nalec> sprawy m.in.Ś 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomoWciami, 

ochrony Wrodowiska i przyrody oraz gospodarki 
wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego; 

3) wodoci>gów i zaopatrzenia w wodC, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania Wcieków komunalnych, 
utrzymania czystoWci i porz>dku oraz urz>dzeM 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energiC elektryczn>  
i ciepln> oraz gaz; 

4) zieleni gminnej i zadrzewieM. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
nalec>ce do zadaM własnych gminy to realizacja 
gminnych dróg publicznych (budowa lub remont)  
z zieleni> i urz>dzeniami technicznymi na terenach 
przeznaczonych w planie miejscowym pod tak> funkcjC 
oraz budowa lub remont sieci wodoci>gowej, 
kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie 
oWwietlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja 
zaopatrzenia w ciepło, energiC elektryczn> 
i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

3. Wykaz terenów, w których realizowane bCd> 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
finansowane przez gminC – nie wystCpuj>. 

 
§ 2.1. Opis sposobu realizacji inwestycji 

wskazanych w § 1Ś 
1) realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in.Ś ustaw>  
o gospodarce nieruchomoWciami, ustaw> Prawo 
Budowlane, ustaw> o zamówieniach publicznych, 
ustaw> o samorz>dzie gminnym, ustaw> Prawo 
ochrony Wrodowiska; 

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
energii elektrycznej realizowane bCd> w sposób 
okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,  
poz. 625, ze zm.); 

3) inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych 
realizowane bCd> na podstawie ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.); 

4) inwestycje z zakresu budowy 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 zm.). 

 
§ 3.1. 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.  
Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz ustawy z dnia  
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du 
terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), przy 
czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania) ustalane 
s> przez RadC Miejsk> w Vwieciu corocznie  
w uchwale budcetowej; 

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s>  
w całoWci lub w czCWci Budcet Gminy, aródła 
zewnCtrzne (np. fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła  
z Funduszu Ochrony Vrodowiska i Gospodarki 
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne; 

3) mog> zostać pobrane zgodnie z ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami oraz ustaw> o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennymŚ opłaty 
adiacenckie, opłaty planistyczne. 
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