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e) kredyty, pocyczki preferencyjne,  
f) obligacje komunalne etc,  

2) potencjalny udział innych inwestorów  
w finansowaniu zadania (w stosunku do 
prognozowanych nakładów z budcetu gminy jako 
całoWci) 

a) inwestorzy indywidualni, którzy bCd> 
partycypować w wykonaniu dróg lokalnych  
i dojazdowych w całoWci lub czCWciowo oraz 
infrastruktury technicznej. 
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UCHWAŁA Nr XLVII/517/2010 
 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA 

z dnia 23 czerwca 2010 r. 
 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami: 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 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, Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz.U. z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954; Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; 
Dz.U. 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r. Nr 225, 
poz. 1635; Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz.U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 Nr 220, 
poz. 1413; Dz.U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124) uchwala siC, 
co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przedmiot planu 
 
§ 1.1. Zgodnie z uchwał> Nr IX/84/2007 Rady 

żminy Białe Błota z dnia 19 czerwca 2007 roku,  
w sprawie przyst>pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Murowaniec”, oraz po stwierdzeniu zgodnoWci projektu 
planu miejscowego z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego żminy Białe Błota”, przyjCtego 
Uchwał> Rady żminy Białe Błota Nr XLVI/504/2010 
z dnia 28 maja 2010 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Murowaniec”, zwany dalej planem miejscowym.  

2. Na plan miejscowy zagospodarowania 
przestrzennego, składaj> siC ustalenia zawarte w treWci 
niniejszej uchwały wraz z nastCpuj>cymi zał>cznikamiŚ  
1) zał>cznik nr 1 – rysunek planu miejscowego w skali 

1:1000 - stanowi>cy czCWć graficzn>ś  
2) zał>cznik nr 2 – rozstrzygniCcie Rady żminy Białe 

Błota 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.  
3. żranice obszaru objCtego planem miejscowym 

okreWlono graficznie na zał>czniku nr 1.  
 
§ 2.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne 

przedstawione na rysunku planu miejscowego s> 
ustaleniami obowi>zuj>cymiŚ  
1) granica obszaru objCtego planemś  
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś  
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
4) przeznaczenie terenów.  

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne wynikaj>  
z przepisów odrCbnychŚ  
1) strefa techniczna od linii elektroenergetycznej;  
2) strefa ochronna bezpoWredniego ujCcia wody.  

3. Pozostałe oznaczenia graficzne, wskazane na 
rysunku planu miejscowego, maj> charakter 
informacyjny.  

 
§ 3. W planie miejscowym okreWlono zakres 

zgodny z art.15 ust. 2 ustawy.  
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ  

1) ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717; 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Dz.U. z 2004 r.  
Nr 141, poz. 1492; Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; 
Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz.U. 2006 r.  
Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; 
Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz.U. z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 Nr 220,  
poz. 1413; Dz.U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124);  

2) obszarze – nalecy przez to rozumieć cały obszar 
objCty planem miejscowymś  

3) terenie – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 
objCtego planem miejscowym o okreWlonym 
przeznaczeniu, wyznaczonego na rysunku planu 
miejscowego liniami rozgraniczaj>cymi oraz 
okreWlonego symbolem terenuś  
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4) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 

numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych 
terenówś  

5) przeznaczeniu – nalecy przez to rozumieć funkcje 
lub formy zagospodarowania, dopuszczone na 
danym terenie;  

6) celu publicznym – nalecy przez to rozumieć cel 
publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomoWciamiś  

7) liniach rozgraniczaj>cych – nalecy przez to 
rozumieć linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania;  

8) działce budowlanej – nalecy przez to rozumieć 
działkC budowlan> w rozumieniu ustawyś  

9) powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to 
rozumieć grunt rodzimy oraz wodC powierzchniow> 
na terenie działki budowlanej, a takce 50% sumy 
nawierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni 
nie mniejszej nic 10 m2, urz>dzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym 
ich naturaln> wegetacjCś  

 10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu 
miejscowego, której nie moce przekroczyć caden 
element budynku;  

 11) intensywnoWci zabudowy – stosunek sumy 
powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji 
budynku lub budynków do powierzchni działki 
budowlanej;  

 12) infrastrukturze technicznej – nalecy przez to 
rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne 
lub nadziemne) urz>dzenia i zwi>zane z nimi 
obiekty budowlane słuc>ce do obsługi obszaru 
objCtego planem miejscowym w zakresie 
komunikacji, zaopatrzenia w wodC, ciepło, energiC 
elektryczn> i paliwa gazowe, odprowadzania  
i podczyszczania Wcieków, usuwania odpadów, 
telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji;  

 13) stanowiskach postojowych – nalecy przez to 
rozumieć stanowiska postojowe dla samochodówś  

 14) wysokoWć zabudowy - wymiar liczony od poziomu 
terenu przy najnicej połoconym wejWciu do budynku 
do najwycej połoconej krawCdzi dachu (kalenicy) 
lub punktu zbiegu połaci dachowychś  

 15) stawce procentowej – nalecy przez to rozumieć 
stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy.  
 
§ 5.1. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie 

terenówŚ  
1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostoj>cejś  
2) MN/MW - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub wielorodzinnej;  
3) IE – teren infrastruktury technicznej - energetyka;  
4) IW – teren infrastruktury technicznej – wodoci>giś  
5) KD-D – teren drogi publicznej klasy dojazdowej.  

2. Źla kacdego z terenów, zakazuje siC przeznaczeM 
innych nic te, które s> dla niego ustalone w planie 
miejscowym.  

 

Rozdział 3 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 
§ 6. W zakresie kształtowania i ochrony ładu 

przestrzennego ustala siCŚ  
1) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych masztów 

nadawczych lub przekaanikowychś  
2) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeM 

betonowych;  
3) zakaz lokalizacji budynków na granicy działki, o ile 

ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczejś  
4) dopuszcza siC nie wiCcej jak jeden budynek 

mieszkalny na działce budowlanejś  
5) nakaz zachowania, okreWlonej przepisami odrCbnymi 

odległoWci zabudowy od Wciany lasuś  
6) nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w planie 

miejscowym, nie dotycz> urz>dzeM i budowli 
infrastruktury technicznej.  

 
Rozdział 4 

Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

 
§ 7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowegoŚ  
1) zakazuje siC lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
wymagaj>cych sporz>dzenia raportu  
o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowisko, za 
wyj>tkiem dróg i inwestycji celu publicznegoś  

2) Źla terenów 1MN, 2MN oraz 1MN/MW ustala siC 
standardy akustyczne jak dla zabudowy 
mieszkaniowej;  

3) gromadzenie i usuwanie odpadów na zasadach 
okreWlonych w gminnych przepisach porz>dkowych, 
a odpadów innych nic komunalne na zasadach 
okreWlonych w przepisach ustawy o odpadachś  

4) cały obszar połocony jest na terenie żłównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Pradolina ToruM 
źberswalde Utwory CzwartorzCdowe nr 138ś  

 
Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, w przypadku wyst>pienia zabytków 
archeologicznych ustala siC rozpoczCcie ratowniczych 
badaM wykopaliskowych i wstrzymanie wszelkich prac 
inwestycyjnych do czasu ich zakoMczenia.  

 
Rozdział 6 

Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

 
§ 9.1. Tereny oznaczone symbolami 1KD-D, 1IE, 

1IW, 2IW wyznacza siC jako inwestycje celu 
publicznego.  

2. W zakresie potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych ustala siCŚ  
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1) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

budowlanych, za wyj>tkiem obiektów sytuowanych 
na czas budowy;  

2) dopuszczenie lokalizacji urz>dzeM technicznych, 
obiektów małej architektury i zieleniś  

3) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczaj>cych 
drogi.  

 
Rozdział 7 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym 

 
§ 10.1. Poza okreWlonymi w ustaleniach 

szczegółowych zasadach i warunkach scalania  
i podziału nieruchomoWci, dopuszcza siC wydzielenia 
maj>ce na celu zwiCkszenie powierzchni działki.  

2. Ustalone w planie miejscowym zasady podziału 
terenu na działki, nie dotycz> wydzieleM geodezyjnych 
dla sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnCtrznych.  

3. Źopuszcza siC wydzielenia dróg wewnCtrznych 
pod warunkiem zachowania szerokoWci minimalnej  
5 metrów.  

 
Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

 
§ 11. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej:  
1) obowi>zuje lokalizacja sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczaj>cych drógś  
2) dopuszcza siC odstCpstwa od ustaleM z pkt 1  

w uzasadnionych przypadkach, wynikaj>cych  
z przyczyn technicznych;  

3) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych Wcieków do 
gruntu, wód powierzchniowych oraz wód 
podziemnych;  

4) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z sieci 
elektroenergetycznych;  

5) zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej;  
6) dopuszcza siC zaopatrzenie w ciepło z kolektorów 

słonecznych oraz innych alternatywnych aródeł 
ciepła lub indywidualnych kotłowni o sprawnoWci 
energetycznej nie mniejszej nic 75%ś  

7) zaopatrzenie w wodC z sieci wodoci>gowejś  
8) odprowadzenie wód deszczowych sieci> kanalizacji 

deszczowej lub powierzchniowo;  
9) odprowadzanie Wcieków do sieci kanalizacji,  

a w przypadku jej braku, dopuszcza siC 
odprowadzenie Wcieków do bezodpływowych 
zbiorników na nieczystoWci ciekłe, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś  

 10) na kacdym terenie dopuszcza siC lokalizacjC 
wolnostoj>cych stacji transformatorowych, 
przepompowni Wcieków, o ile nie naruszy to innych 
ustaleM planu miejscowego oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenów s>siednichś  

 11) zakaz zabudowy kubaturowej w strefie technicznej 
od linii elektroenergetycznej, wskazanej na rysunku 
planu miejscowego;  

 12) w strefie ochronnej bezpoWredniego ujCcia wody 
obowi>zuj> przepisy odrCbneś  

 13) obowi>zuje zapewnienie nie mniej nic 1 miejsca 
postojowego na kacde mieszkanie w zabudowie 
mieszkaniowej, wliczaj>c w to garac.  

 
Rozdział 9 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów 

 
§ 12. Źo czasu realizacji ustaleM planu miejscowego, 

tereny mog> być wykorzystane w sposób 
dotychczasowy.  

 
Rozdział 10 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy 

 
§ 13. Źla terenów 1MN, 2MN, 1MN/MW ustala siC 

stawkC procentow> w wysokoWci 30%.  
 
§ 14. W planie miejscowym nie okreWla siC granic  

i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów odrCbnych, w tym terenów górniczych,  
a takce terenów naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych.  

 
Rozdział 11 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 15.1. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 

miejscowego symbolami 1MN, 2MN, ustala siC 
przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej.  

2. Źla terenów, o których mowa w ust.1, ustala siCŚ  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku 

planu miejscowego;  
2) wysokoWć zabudowy nie wiCksz> nic 9 metrówś  
3) liczbC kondygnacji nie wiCksz> nic 2, w tym 

poddasze ucytkoweś  
4) dachy o k>cie nachylenia połaci od 17 do 45 stopni, 

krytych dachówk> lub materiałem imituj>cym 
dachówkC, w kolorze br>zu lub czerwieniś  

5) intensywnoWć zabudowy działki nie wiCksz> nic 0,5ś  
6) powierzchniC biologicznie czynn> nie mniejsz> nic 

40% powierzchni działkiś  
7) front działki nie mniejszy nic 20 metrówś  
8) powierzchniC działki nie mniejsz> nic 800 metrów 

kwadratowych;  
9) obsługC komunikacyjn> od strony drogi dojazdowej 

1KD-Ź oraz dróg zlokalizowanych poza granic> 
obszaru objCtego planem miejscowym.  
 
§ 16.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem 1MN/MW, ustala siC 
przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub wielorodzinnej.  

2. Źla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala siCŚ  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku 

planu miejscowego;  
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2) wysokoWć zabudowy nie wiCksz> nic 10 metrówś  
3) liczbC kondygnacji nie wiCksz> nic 3, w tym 

poddasze ucytkoweś  
4) dachy o k>cie nachylenia połaci do 40 stopniś  
5) intensywnoWć zabudowy działki nie wiCksz> nic 0,5ś  
6) powierzchniC biologicznie czynn> nie mniejsz> nic 

40% powierzchni działkiś  
7) front działki nie mniejszy nic 20 metrówś  
8) powierzchniC działki nie mniejsz> nic 800 metrów 

kwadratowych;  
9) obsługC komunikacyjn> od strony drogi dojazdowej 

1KD-D.  
 
§ 17.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem 1Iź, ustala siC przeznaczenieŚ 
teren infrastruktury technicznej - energetyka.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala siCŚ  
1) wysokoWć zabudowy nie wiCksz> nic 5 metrówś  
2) mocliwoWć realizacji dachów o k>cie nachylenia 

połaci do 20 stopniś  
3) powierzchniC biologicznie czynn> nie mniejsz> nic 

20% powierzchni działkiś  
4) obsługC komunikacyjn> od strony drogi 

zlokalizowanej poza granic> obszaru objCtego 
planem miejscowym.  
 
§ 18.1. Źla terenów oznaczonych na rysunku planu 

miejscowego symbolami 1IW, 2IW, ustala siC 
przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - 
wodoci>gi.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siCŚ  
1) wysokoWć zabudowy nie wiCksz> nic 5 metrówś  
2) mocliwoWć realizacji dachów o k>cie nachylenia 

połaci do 20 stopniś  
3) powierzchniC biologicznie czynn> nie mniejsz> nic 

20% powierzchni działkiś  
4) intensywnoWć zabudowy działki nie wiCksz> nic 0,8ś  
5) obsługC komunikacyjn> od strony przyległej drogi 

dojazdowej lub dróg zlokalizowanych poza 
obszarem planu.  
 
§ 19.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem 1KD-Ź, ustala siC 
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy dojazdowej.  

2. Źla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala siC 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10 metrów, jak 
na rysunku planu miejscowego.  

 
Rozdział 12 

Przepisy porz>dkowe i koMcowe 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
§ 21. W wyniku uchwalenia niniejszego planu 

przestaje obowi>zywać miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Murowaniec” przyjCty Uchwał> Rady żminy Białe 
Błota Nr XV/180/97 z dnia 14 listopada 1997 r., 
opublikowany w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
Bydgoskiego Nr 3 poz. 7 z 1998 r., w zakresie zgodnym 

z granicami okreWlonymi na rysunku planu 
stanowi>cymi zał>cznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  
 

Wiceprzewodnicz>cy 
Rady Gminy 
Bartosz Lau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 140 – 8090 – Poz. 1184 
 

zał>cznik 
do uchwały nr XLVII/517/2010 

Rady żminy Białe Błota 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 140 – 8091 – Poz. 1184,1185 
 

zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XLVII/517/2010 

Rady żminy Białe Błota 
z dnia 23 czerwca 2010 r. 

 

RozstrzygniCcie Rady Gminy Białe Błota 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 

 
Rady żminy Białe Błota działaj>c 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) ustala: 

 
1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej – drogi dojazdowej, 
nalec>cych do zadaM własnych gminy, bCdzie żmina 
Białe Błota.  

2. `ródłem finansowania inwestycji wymienionych 
w ust. 1 bCd>Ś  
1) Wrodki własne żminy Białe Błotaś  
2) Wrodki zewnCtrzne z uwzglCdnieniem funduszy 

pomocowych;  
3) partnerstwo publiczno-prywatne.  
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UCHWAŁA Nr X/104/2011 

 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
zmieniaj>ca uchwałC w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.)1 oraz art. 173a 
ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  
o szkolnictwie wycszym (Źz.U. Nr 164, poz. 1365,  
z póan. zm.)2 uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
§ 1. W § 3 uchwały nr XLV/625/2010 Rady 

Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2010 r.  
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla 
studentów (Źz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego  
Nr 119, poz. 1543) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) Wredni miesiCczny dochód na jednego członka 
rodziny z trzech miesiCcy poprzedzaj>cych złocenie 
wniosku nie przekracza 80% minimalnego 
wynagrodzenia za pracC, którego wysokoWć ogłaszana 
jest w trybie okreWlonym w przepisach odrCbnych”. 

 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Źzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
i wchodzi w cycie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 
Przewodnicz>cy  
Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 
 
1. Zmiany tekstu jednolitego 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  
i Nr 167, poz. 1759, 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. 

2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Źz.U. z 2006 r. 
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176,  
poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,  
z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278  
i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, 
poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235. 
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