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UCHWAŁA Nr XVII/113/11 
 RADY GMINY CHEŁMbA 

 z dnia 19 grudnia 2011 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie 
miejscowoWci Nowa Chełmca. 
 

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 2004 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 i Nr 220, poz. 1413, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159 i Nr 153, poz. 901), 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 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, 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 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, 
poz. 1281) uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych w rejonie miejscowoWci Nowa Chełmca - 
zwany dalej planem, po stwierdzeniu, ce nie narusza on 
ustaleM uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Chełmca. 

2. Granice obszaru objCtego planem przedstawiono 
na rysunku planu. 

3. Integraln> czCWci> uchwały, o której mowa 
w ust. 1, jest: 
1) rysunek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej 

w skali 1:1000 – zał>cznik Nr 1; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu – zał>cznik Nr 2; 
3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych – zał>cznik 
Nr 3. 
 
§ 2. Przedmiotem ustaleM planu jest zakres 

obowi>zkowy wynikaj>cy z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 
1) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które winno 
przewacać na danym terenie okreWlonym liniami 
rozgraniczaj>cymi z urz>dzeniami budowlanymi 
oraz towarzysz>c> zieleni> urz>dzon> wraz 
z obiektami małej architektury; 

2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - nalecy przez to 
rozumieć dopuszczone w planie przeznaczenie 
uzupełniaj>ce lub wzbogacaj>ce przeznaczenie 
podstawowe wraz z urz>dzeniami budowlanymi, 
przy czym nie mog>ce kolidować z podstawowym 
przeznaczeniem terenu; 

3) „terenie” - nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonym przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi 
i oznaczony odpowiednim symbolem; 

4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> obszar, na którym 
dopuszcza siC zabudowC kubaturow>, linia 
zabudowy dotyczy głównej bryły budynku 
z wył>czeniem balkonów, wykuszy, gzymsów, 
okapów dachu, schodów zewnCtrznych, pochylni 
oraz innych elementów detalu architektonicznego, 
przy czym okapy i gzymsy nie mog> przekraczać tej 
linii o wiCcej nic 0,8 m, natomiast takie czCWci 
budynku jak balkony, galerie tarasy, schody 
zewnCtrzne i pochylnie o wiCcej nic 1,3 m; 

5) „całkowitej powierzchni zabudowanej”- nalecy 
przez to rozumieć sumC powierzchni rzutów 
poziomych pierwszych kondygnacji budynków lub 
ich czCWci powycej poziomu terenu; 

6) „wskaaniku intensywnoWci zabudowy” – nalecy 
przez to rozumieć stosunek całkowitej powierzchni 
zabudowanej do powierzchni działki budowlanej; 

7) „wysokoWci zabudowy” – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć projektowanych budynków, nie dotyczy 
budowli infrastruktury technicznej; 

8) „zabudowie usługowej z zakresu turystyki 
i rekreacji” - nalecy przez to rozumieć budynki 
i budowle zwi>zane z turystyk> i wypoczynkiem, 
w tym usługi handlu, gastronomii, baza noclegowa, 
urz>dzenia sportowe itp.; 

9) „zieleni urz>dzonej” - nalecy przez to rozumieć 
rócnorodne kompozycje roWlin ozdobnych: 
nasadzenia stałe (drzewa, krzewy, trawniki) 
i sezonowe (rabaty, kwietniki); 

 10) „dachach płaskich” - nalecy przez to rozumieć formC 
dachu o nachyleniu połaci dachowych do 20°ś 
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 11) „dachach wysokich” - nalecy przez to rozumieć 
formC dachu o nachyleniu połaci dachowych 
powycej 20° do 45°. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie 
z definicjami przyjCtymi w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., 
oraz z definicjami wynikaj>cymi z norm prawnych 
i przepisów odrCbnych, obowi>zuj>cymi w dniu 
podjCcia niniejszej uchwały. 

 
§ 4. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objCtego planem; 
2) przeznaczenie terenówś 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) główny punkt widokowy; 
6) strefa ochrony archeologicznej; 
7) wymiarowanie elementów zagospodarowania 

terenu. 
 
§ 5. Oznaczenie informacyjne na rysunku planu nie 

s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia dotycz>ce poszczególnych terenów 

 
§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem UT, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu 
turystyki i rekreacji, 

b) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacji 
indywidualnej, agroturystyka, parkingi, 
mieszkanie właWciciela, urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
ustala siC główny punkt widokowy na Jezioro 
ChełmcyMskie oraz główn> oW widokow> – 
oznaczone na rysunku planu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć zaliczanych do 

mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć zaliczanych do 
mog>cych potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko za wyj>tkiem inwestycji zwi>zanych 
z przeznaczeniem terenu oraz inwestycji celu 
publicznego w tym z zakresu ł>cznoWci 
publicznej, 

c) nawierzchnie utwardzone dróg, parkingów oraz 
placów nalecy projektować jako 
nieprzepuszczalne, 

d) standardy akustyczne: jak dla terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych w rozumieniu 
przepisów odrCbnych, 

e) zakaz przekształceM terenu w zakresie 
makroniwelacji z wyj>tkiem prac zwi>zanych 

z budow> układu komunikacyjnego, 
infrastruktury technicznej, 

f) istniej>ce urz>dzenia melioracyjne nalecy 
zachować lub przebudować w sposób 
zapewniaj>cy prawidłowe ich funkcjonowanie; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ ustala siC strefy 
ochrony archeologicznej – zgodnie z rysunkiem 
planu, w granicach których teren jest dostCpny do 
celów inwestycyjnych pod warunkiem 
przeprowadzenia niezbCdnego zakresu badaM 
archeologicznych, na przeprowadzenie których 
nalecy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) obowi>zek wprowadzenia zieleni urz>dzonej 

i elementów małej architektury wzdłuc 
projektowanych ci>gów pieszych oraz zieleni 
urz>dzonej wzdłuc dróg dojazdowych, 

b) dopuszcza siC lokalizowanie tablic 
informacyjnych, szyldów i witaczy zwi>zanych 
z przeznaczeniem terenu o max. Powierzchni 
1,5 m² kacdego z nich, 

c) dopuszcza siC lokalizowanie sezonowych 
obiektów usługowo-handlowych; 

6) zasady lokalizowania reklam i noWników 
reklamowych: 
a) zakaz lokalizowania wolnostoj>cych noWników 

reklamowych, 
b) zakaz lokalizowania reklam na ogrodzeniach 

i budynkach; 
7) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku 

planu, linia zabudowy od strony jeziora nie 
dotyczy: elementów małej architektury, w tym 
altan i wiat, oraz hangarów na sprzCt wodny, 

b) forma projektowanej zabudowy: 
- budynki usługowe wielofunkcyjne 

wolnostoj>ce z towarzysz>c> zabudow> 
wolnostoj>c> lub wbudowan> w główn> bryłC 
budynku, 

- zabudowa rekreacji indywidualnej: budynki 
wolnostoj>ce z czCWci> garacowo-
gospodarcz> wbudowan> w główn> bryłC 
budynku, 

c) wysokoWć zabudowy projektowanej: 
- budynki usługoweŚ max. 12,0 m 

(2-kondygnacje nadziemne), 
- budynki rekreacji indywidualnej 

i towarzysz>ceŚ max. 9,0 m (2 kondygnacje 
nadziemne), 

- tymczasowe sezonowe obiekty usługowo-
handlowe: max. 4,0 m (1 kondygnacja 
nadziemna), 

d) geometriC dachówŚ dopuszcza siC dachy wysokie 
i płaskie, 

e) wskaanik intensywnoWci zabudowy: max. 0,2, 
f) teren biologicznie czynny: min. 70% 

powierzchni działkiś 
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8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych: nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania 
nieruchomoWciŚ nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

 10) zasady podziału nieruchomoWciŚ 
a) dla rekreacji indywidualnej: 

- dopuszcza siC wydzielenie działek rekreacji 
indywidualnej wzdłuc projektowanych dróg 
dojazdowych, 

- szerokoWć frontu działkiŚ min 18,0 m, 
powierzchnia min. 800m², 

b) dla usługŚ szerokoWć frontu działkiŚ min 30,0 m, 
powierzchnia min. 3000 m²ś 

 11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy: nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

 12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC: adaptacja i rozbudowa 

istniej>cego systemu sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do 

projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej, 
c) zaopatrzenie w ciepłoŚ ogrzewanie budynków 

aródłami o niskiej emisji zanieczyszczeM do 
powietrza, 

d) odprowadzenie wód deszczowych: wody 
opadowe z utwardzonych nawierzchni 
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów 
odprowadzić do projektowanego systemu 
kanalizacji deszczowej, 

e) nakaz umieszczania odpadów stałych 
w pojemnikach słuc>cych do ich czasowego 
gromadzenia z okresowym wywozem na 
wskazane przez władze gminy składowisko, 

f) zasilanie w energiC elektryczn>Ś rozbudowa 
istniej>cego systemu elektroenergetycznego, 

g) zaopatrzenie w sieć teletechniczn>Ś 
projektowanym systemem infrastruktury 
telekomunikacyjnej, na warunkach właWciwego 
gestora sieci, 

h) przewody sieci infrastruktury technicznej 
projektować wył>cznie jako podziemne, zgodnie 
z wymogami okreWlonymi w przepisach 
szczególnych, w uzgodnieniu z dysponentami 
poszczególnych sieci, za zgod> i na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC lub właWciciela 
nieruchomoWci, 

i) obsługa komunikacyjna: z istniej>cej 
i projektowanej drogi dojazdowej, 

j) wskaaniki miejsc postojowych na samochody 
osobowe: 
- obowi>zek zapewnienia dwóch miejsc 

postojowych na samochody osobowe 
w granicach działki dla budynku rekreacji 
indywidualnej, 

- min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni 
ucytkowej usługś 

 13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji systemu kanalizacji deszczowej dopuszcza 
siC odprowadzenie wód deszczowych do gruntu po 
odpowiedni podczyszczeniu; 

 14) stawka procentowa słuc>c> naliczeniu opłat z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wysokoWciŚ 30%. 
 
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem Kp, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: przepompownia Wcieków, 
b) przeznaczenie dopuszczalne: urz>dzenia 

infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) nawierzchnie utwardzone musz> posiadać 

odpowiednie zabezpieczenie przed 
przepuszczaniem zanieczyszczeM do wód 
gruntowych, 

b) teren przepompowni nalecy ogrodzić w celu 
zabezpieczenia przed dostCpem osób 
postronnych, 

c) nakaz urz>dzenia zieleni urz>dzonej wokół 
przepompowni; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych: nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: nie 
wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) zasady podziału nieruchomoWciŚ teren stanowi jedn> 
działkC budowlan>ś 

 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) obsługa komunikacyjna: z projektowanej drogi 

dojazdowej KDD1, 
b) odprowadzenie wód deszczowych: wody 

opadowe z utwardzonych nawierzchni 
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów 
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odprowadzić do projektowanego systemu 
kanalizacji deszczowej; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji systemu kanalizacji deszczowej dopuszcza 
siC odprowadzenie wód deszczowych do gruntu po 
odpowiednim podczyszczeniu; 

 13) stawka procentowa słuc>c> naliczeniu opłat z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wysokoWciŚ 0,1%. 
 
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDp1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: parking, 
b) dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury 

technicznej, portiernia; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: nawierzchnie utwardzone musz> 
posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed 
przepuszczaniem zanieczyszczeM do wód 
gruntowych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) obowi>zek wprowadzenia zieleni urz>dzonej od 

strony projektowanych ci>gów pieszych i drogi 
dojazdowej, 

b) dopuszcza siC lokalizowanie tablicy 
informacyjnej lub szyldu zwi>zanego 
z przeznaczeniem terenu o max. Powierzchni 
1,5 m² kacdego z nich, 

c) dopuszcza siC lokalizowanie sezonowych 
obiektów usługowo-handlowych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku 

planu, linia zabudowy nie dotyczy portierni, 
b) forma projektowanej zabudowy: budynki 

wolnostoj>ce, 
c) wysokoWć zabudowy projektowanej: max 4,0 m 

(1 kondygnacja nadziemna), 
d) geometriC dachówŚ dachy wysokie i płaskieś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych: nie wystCpuje 
potrzeba okreWlenia; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: 
nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) zasady podziału nieruchomoWciŚ teren stanowi jedn> 
działkC budowlan>ś 

 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodCŚ adaptacja i rozbudowa 

istniej>cego systemu sieci wodoci>gowej, 
b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do 

projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzenie wód deszczowych: wody 

opadowe z utwardzonych nawierzchni 
odprowadzić do projektowanego systemu 
kanalizacji deszczowej, 

d) nakaz umieszczania odpadów stałych 
w pojemnikach słuc>cych do ich czasowego 
gromadzenia z okresowym wywozem na 
wskazane przez władze gminy składowisko, 

e) zasilanie w energiC elektryczn>Ś rozbudowa 
istniej>cego systemu elektroenergetycznego, 

f) zaopatrzenie w sieć teletechniczn>Ś 
projektowanym systemem infrastruktury 
telekomunikacyjnej, na warunkach właWciwego 
gestora sieci, 

g) sieci infrastruktury technicznej projektować 
wył>cznie jako podziemne, zgodnie z wymogami 
okreWlonymi w przepisach szczególnych, 
w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych 
sieci, za zgod> i na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC lub właWciciela nieruchomoWci, 

h) nakaz urz>dzenia min. 10 ogólnodostCpnych 
miejsc postojowych, 

i) obsługa komunikacyjna: z projektowanej drogi 
dojazdowej; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji systemu kanalizacji deszczowej dopuszcza 
siC odprowadzenie wód deszczowych do gruntu po 
odpowiedni podczyszczeniu; 

 13) stawka procentowa słuc>c> naliczeniu opłat z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wysokoWciŚ 0,1%. 
 
§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDp2, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: parking, 
b) przeznaczenie dopuszczalne: urz>dzenia 

infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: nawierzchnie utwardzone musz> 
posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed 
przepuszczaniem zanieczyszczeM do wód 
gruntowych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) obowi>zek wprowadzenia zieleni urz>dzonej od 

strony dróg dojazdowych, 
b) dopuszcza siC lokalizowanie tablicy 

informacyjnej o max. powierzchni 1,5 m², 
c) zakaz lokalizowania sezonowych obiektów 

usługowo-handlowych; 
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6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych: nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: 
nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) zasady podziału nieruchomoWciŚ teren stanowi jedn> 
działkC budowlan>ś 

 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz urz>dzenia min. 10 ogólnodostCpnych 

miejsc postojowych, 
b) odprowadzenie wód deszczowych: wody 

opadowe z utwardzonych nawierzchni 
odprowadzić do projektowanego systemu 
kanalizacji deszczowej, 

c) obsługa komunikacyjna: z projektowanej drogi 
dojazdowej; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji systemu kanalizacji deszczowej dopuszcza 
siC odprowadzenie wód deszczowych do gruntu po 
odpowiedni podczyszczeniu; 

 13) stawka procentowa słuc>c> naliczeniu opłat z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wysokoWciŚ 0,1%. 
 
§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDD1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: droga publiczna dojazdowa (D), 
b) dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury 

technicznej. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: zakaz lokalizowania reklam 
w pasie drogowym; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć drogi: 10,0 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
b) nalecy wykonać odpowiednie WciCcie narocnika 

działki – zgodnie z rysunkiem planu, 
c) ulica jednojezdniowa z jednostronnym 

chodnikiem po stronie zabudowy; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych: nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: 
nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cej drogi 

przewody sieci infrastruktury technicznej 
projektować jako podziemne, 

b) ulica jednojezdniowa z jednostronnym 
chodnikiem po stronie zabudowy; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu: nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

 12) stawka procentowa słuc>c> naliczeniu opłat z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wysokoWciŚ 0,1%. 
 
§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDD2, ustala siCŚ 
1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: droga publiczna dojazdowa (D) - 
poszerzenie istniej>cej drogi, 

b) dopuszczalne: lokalizacja liniowych sieci 
podziemnych infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: zakaz lokalizowania reklam 
w pasie drogowym; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWci poszerzenia: 5,0 m w liniach 

rozgraniczaj>cych - zgodnie z rysunkiem planu, 
b) nalecy wykonać odpowiednie WciCcia narocników 

działek przy skrzycowaniach dróg, dla 
zapewnienia prawidłowych trójk>tów 
widocznoWci – zgodnie z rysunkiem planu, 

c) ulica jednojezdniowa z obustronnym 
chodnikiem, z dopuszczeniem budowy ulicy 
jednoprzestrzennej (bez wyodrCbnionej jezdni 
i chodników)ś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych: nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 
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8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: 
nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cej drogi 
przewody sieci infrastruktury technicznej 
projektować jako podziemne; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu: nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

 12) stawka procentowa słuc>c> naliczeniu opłat z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wysokoWciŚ 0,1%. 
 
§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KŹx1÷2, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: ci>g pieszy publiczny, 
b) dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury 

technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: obowi>zek wprowadzenia 
zieleni urz>dzonej i elementów małej architektury 
wzdłuc projektowanych ci>gów pieszych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć ci>gu pieszego KDx1: 6,0 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
b) szerokoWć ci>gu pieszego KDx2: szerokoWć 

zmienna zgodnie z rysunkiem planu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych: nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: 
nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
przewody sieci infrastruktury technicznej 
projektować jako podziemne; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu: nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

 12) stawka procentowa słuc>c> naliczeniu opłat z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wysokoWciŚ 0,1%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy Chełmca. 

 
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeM i na stronie 
internetowej Gminy Chełmca www.gminachelmza.pl. 

 
§ 15. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Janusz IwaMski 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XVII/113/11 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 19 grudnia 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XVII/113/11 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 19 grudnia 2011 r. 

 
 

 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XVII/113/11 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 19 grudnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady żminy Chełmca, o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie miejscowym, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 
 
Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  dla terenów połoconych w rejonie 
miejscowoWci Nowa Chełmca. 
 

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 2004 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 i Nr 220, poz. 1413, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011r. Nr 32, 
poz. 159 i Nr 153, poz. 901), okreWla siC nastCpuj>cy 
sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminyŚ 
 

1.1) 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 (Źz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 zm.), zadania własne gminy. 

2) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj>Ś 
a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 

w granicach linii rozgraniczaj>cych poszczególnych 
dróg z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, 

b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane 
poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg. 
2. Wykazy terenów publicznych, w których 

zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>ce do zadaM własnych gminy – 
zgodnie z prognoz> skutków finansowych. 
Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okreWlony 
w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo 
o zamówieniach publicznych. 

3. Opis sposobu realizacji inwestycji publicznych: 
1) realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym m.in. ustaw> 
Prawo budowlane, ustaw> o zamówieniach 
publicznych, o samorz>dzie gminnych, gospodarce 
komunalnej i o ochronie Wrodowiska, 
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2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji, 

energii elektrycznej realizowane bCd> w sposób 
okreWlony obowi>zuj>cymi przepisami, 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w pkt. 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron. 
4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy 
z dnia 26 listopada 1998r. O finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póaniejszymi 
zmianami), przy czym: 
1) wydatki maj>tkowe okreWla uchwała Rady żminy, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 
ustala siC w uchwale budcetowej. 
5.1) Zadania w zakresie budowy dróg finansowane 

bCd> przez budcet gminy lub na podstawie porozumieM 
z innymi podmiotami. 

2) Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych 
bCd> finansowane na podstawie art. 7 ustawy Prawo 
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348). 

6. Prognozowane aródła finansowania przez gminCŚ 
1) dochody własne, 
2) dotacje, 
3) pocyczki preferencyjne, 
4) fundusze Unii Europejskiej, 
5) udział podmiotów gospodarczych. 
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UCHWAŁA Nr XVII/119/11 
 RADY GMINY CHEŁMbA 

 z dnia 19 grudnia 2011 r. 
 

w sprawie okreWlenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz.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, 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 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, 
poz. 1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Źz.U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, 
poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, 
poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), art. 6a 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2006 r. 
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, 
poz., poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. 
Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, 
poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, 
poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paadziernika 
2002 r. o podatku leWnym (Źz.U. Nr 200, poz. 1682, 
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, 
poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, 
poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 

§ 1. OkreWla siC wzory informacji i deklaracji 
podatkowych: 
1) wzór informacji w sprawie podatku od 

nieruchomoWci (1N-1) stanowi zał>cznik Nr 1 do 
Uchwałyś 

2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomoWci 
(DN-1) stanowi zał>cznik Nr 2 do uchwałyś 

3) wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) 
stanowi zał>cznik Nr 3 do niniejszej uchwałyś 

4) wzór deklaracji na podatek rolny (ŹR-1) stanowi 
zał>cznik Nr 4 do uchwałyś 

5) wzór informacji w sprawie podatku leWnego (IL-1) 
stanowi zał>cznik Nr 5 do uchwałyś 

6) wzór deklaracji na podatek leWny (ŹL-1) stanowi 
zał>cznik Nr 6 do uchwały. 
 
§ 2. Traci moc uchwały Nr III/16/2002 Rady 

żminy Chełmca z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie 
okreWlenia wzorów deklaracji podatkowych oraz 
informacji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
z 2002 r. Nr 146, poz. 2817). 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy. 
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Źzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w cycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Janusz IwaMski 

 
  


