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Koniecznym bCdzie wybudowanieŚ 
1) około – 110 mb sieci wodoci>gowej jako rozbudowa 

istniej>cego systemu wodoci>gowegoś 
2) około – 200 mb sieci elektroenergetycznej – 

kablowej; 
3) około – 120 mb sieci kanalizacji sanitarnej dla 

obsługi nowych terenów wyznaczonych planem. 
 

Vrodki finansowe na te cele bCd> pochodzić ze 
Wrodków własnych miasta ustalanych w poszczególnych 
budcetach na dany rok oraz z funduszy pomocowych 
Unii Europejskiej. 

Kolejnym aródłem dochodu miasta bCdzie renta 
planistyczna płacona na rzecz miasta, wynikaj>ca ze 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

Mocna załocyć, ce programy unijne zwi>zane  
z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które 
wdrocono w mieWcie pozwol> na przyspieszenie prac 
zwi>zanych z realizacj> zadaM inwestycyjnych 
nalec>cych do zadaM własnych. 

Miasto wykorzysta wszystkie mocliwoWci dla 
pozyskania funduszy w celu realizacji zapisanych  
w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które 
nalec> do jego zadaM własnych. Prognozowane wydatki 
zwi>zane z realizacj> ww. projektu winny stanowić 
podstawC do podjCcia prac nad ujCciem ich  
w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych Miasta 
SkCpe. 
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UCHWAŁA Nr XXV/174/2008 
 RADY MIEJSKIEJ w SKBPźM 

 z dnia 29 grudnia 2008 r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SkCpe dla 
wybranego obszaru w miejscowoWci Ł>kie. 

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, zm. z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055,  
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 i Nr 75, 
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) oraz art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,  
poz. 1492, zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,  
poz. 1635, zm. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Dz.U. Nr 199, poz. 1227 i Dz.U. Nr 201, poz. 1237) 
oraz uchwał> nr IX/56/2007 Rady Miejskiej SkCpe  
z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy SkCpe dla wybranego 
obszaru w miejscowoWci Ł>kie, uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 
 

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy SkCpe dla wybranego 
obszaru w miejscowoWci Ł>kie, zwany dalej „Planem”. 

 
§ 2. Stwierdza siC zgodnoWć niniejszego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SkCpe 
zatwierdzonego uchwał> Rady Miejskiej SkCpe  
nr XXIII/154/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. 

 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 
1) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi  
a takce ograniczenia w dysponowaniu terenem, 
wynikaj>ce z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

2) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć, czCWć 
graficzn> Planu w postaci rysunku w skali 1Ś1000ś 

3) terenie – nalecy przez to rozumieć teren 
funkcjonalny, dla którego obowi>zuj> ustalenia 
Planu, wyznaczony liniami rozgraniczaj>cymi oraz 
okreWlony symbolem terenu zgodnie z Rysunkiem 
planu; 

4) symbolu – nalecy przez to rozumieć oznaczenie 
terenu okreWlone odpowiednio numerem i liter>. 

 
§ 4. Plan składa siC z nastCpuj>cych czCWciŚ 

1) tekstowej, stanowi>cej treWć uchwałyś 
2) graficznej, stanowi>cej zał>cznik nr 1 do uchwałyś 
3) rozstrzygniCcia dotycz>cego sposobu realizacji 

zapisanych w Planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania, 
stanowi>cego zał>cznik nr 2 do uchwały. 

 
§ 5. Przedmiotem ustaleM Planu jest teren ulicy 

wewnCtrznej, oznaczony na Rysunku planu symbolem 
terenu 1KDW. 

 
§ 6. Na obszarze objCtym Planem nie zachodz> 

przesłanki do okreWleniaŚ 
1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

oraz przestrzeni publicznych; 
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronieś 
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4) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci; 
5) ustaleM dotycz>cych obszarów rehabilitacji 

istniej>cej zabudowy i infrastruktury technicznej,  
a takce obszarów wymagaj>cych przekształceM lub 
rekultywacji; 

6) ustaleM dotycz>cych terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów słuc>cych 
organizacji imprez masowych. 

 
§ 7. Rysunek planu obowi>zuje w zakresie ustaleMŚ 

1) granic obszaru objCtego Planemś 
2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
3) symbolu okreWlaj>cego przeznaczenie terenu 

oznaczonego symbolem literowym i numerem. 
 

§ 8. Przy zagospodarowaniu terenu objCtego 
Planem nalecy uwzglCdnić przepisy odrCbne oraz 
uwarunkowania wynikaj>ce zŚ 
1) połocenia w obrCbie żłównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 225; 
2) połocenia w obrCbie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Jeziora SkCpskie”ś 
3) połocenia na terenie lasu ochronnego. 
 

§ 9. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW  
o powierzchni ok. 0,08 ha ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – teren ulicy wewnCtrznejś 
2) mocliwoWć lokalizowania infrastruktury technicznej 

podziemnej; 
3) zakaz zabudowy kubaturowej; 
4) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych na 4,7 mś 
5) szerokoWć jezdni na minimum 3,0 mś 
6) powierzchniC biologicznie czynn> na minimum 

10%; 
7) zakaz zmian w ukształtowaniu terenu powoduj>cych 

zmianC stosunków wodnych i spływ wód opadowychś 
8) w zakresie odprowadzania wód i Wcieków 

opadowych, odprowadzanie indywidualne, poprzez 
urz>dzenia oczyszczaj>ce na teren własny, po 
spełnieniu wymagaM wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnychś 

9) obsługC komunikacyjn> poprzez podł>czenie do 
drogi gminnej znajduj>cej siC w kierunku północnym 
poza obszarem objCtym opracowaniem Planuś 

 10) zakaz stosowania w nawierzchni jezdni 
wykoMczenia z betonu wylewanego. 

 
§ 10. Dopuszcza siC tymczasowe ucytkowanie terenu 

w sposób dotychczasowy, do czasu rozpoczCcia 
realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami Planu. 

 
§ 11. Ustala siC stawkC procentow> wynikaj>c> ze 

wzrostu wartoWci nieruchomoWci, zwi>zan>  
z uchwaleniem Planu w wysokoWci 1%. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta i żminy SkCpe. 
 

§ 13. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>ca 
Rady Miejskiej  

Anna Smucewska 
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zał>cznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/174/2008 

Rady Miejskiej SkCpe  
z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy SkCpe 
dla wybranego obszaru w miejscowoWci Ł>kie 
 

RozstrzygniCcie  
dotycz>ce sposobu realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasad 

ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  

Nr 141, poz. 1492, zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  
Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  
Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r. Nr 127, poz. 880,  
z 2008 r. Dz.U. Nr 199, poz. 1227 i Dz.U. Nr 201 1237) 
oraz art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie 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. 84; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759,  
z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 i Nr 75, 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) i art. 167, ust. 2, pkt 1 z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
249, poz. 2104 ze zm.) rozstrzyga siC, co nastCpujeŚ 

 

Lp. 
Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej 

Sposób realizacji * Zasady finansowania* 

Forma: 
1 - zadania 
krótkookresowe 
2 - zadanie 
wieloletnie 

Odpowiedzialni za 
realizacjC i współpracuj>cyŚ 
1- wójt, burmistrz, 
prezydent, 
2 - wykonawca, 
3 - pracownik urzCdu 
właWciwy do spraw 
infrastruktury 
4 - inne 

Prognozowane aródła 
finansowania 
1 - dochody własne, 
2 - dotacje, 
3 - kredyty, pocyczki, 
4 - obligacje komunalne, 
5 – inne 

Potencjalny udział innych 
inwestorów w finansowaniu 
zadania 
1 - właWciciele 
nieruchomoWci 
2 - fundacje i organizacje 
wspomagaj>ce 
3 - inwestorzy zewnCtrzni 
4 - inne 

       

1. DROGI 
PUBLICZNE 

WYKUP TźRźNÓW 2 1 1 x 

2. BUDOWA 2 1+3 1 x 

3. 

POZOSTAŁź 

WODOCI=żI 2 1+3 1 x 

4. KANALIZACJA 2 1+3 1 x 

5. ELEKTROENERGETYKA 2 1+3+2 1 x 

6. GAZOWNICTWO 2 2, 4 5 1, 3, 4 

 
* wiersze nr 1-6 wypełnić odpowiednimi numerami  

z podanych w nagłówkach kolumn 
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