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terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zmianami), 
przy czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania w okresie 
wieloletnim) ustalane s> przez RadC żminy 
w żórznie i corocznie w uchwale budcetowej oraz 
uchwale w sprawie wieloletniego planu 
inwestycyjnego; 

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s> 
w całoWci lub w czCWciŚ Budcet żminy, aródła 
zewnCtrzne (np.Ś fundusze strukturalne Unii 
źuropejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła 

z Żunduszu Ochrony Vrodowiska i żospodarki 
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. 
2. Termin i koszty budowy sieci wodoci>gowej, 

kanalizacji sanitarnej, sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia 
w energiC elektryczn> oraz dróg publicznych zostan> 
okreWlone przez żminC w budcecie oraz wieloletnim 
planie inwestycyjnym. 
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UCHWAŁA Nr XIII/110/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w bNINIź 
 z dnia 29 listopada 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WródmieWcia bnina 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym1), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym2) oraz uchwały 
Nr XLV/391/2010 Rady Miejskiej w bninie z dnia 
28 czerwca 2010 r. sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego WródmieWcia bnina, 
po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
bnin przyjCtym Uchwał> Nr XLVI/401/2010 Rady 
Miejskiej w bninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz 
Uchwał> Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w bninie 
z dnia 30 marca 2011 r., uchwala siC co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Uchwala siC zmianC miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego WródmieWcia bnina 
zatwierdzonego uchwał> XLII/405/2006 Rady Miejskiej 
w bninie z dnia 26 paadziernika 2006r., dla terenu 
połoconego przy ul. Vredniej. 

2. Granice obszaru objCtego uchwał> oznaczono na 
rysunku planu w skali 1:500. 

3. Integralnymi czCWciami uchwały s> nastCpuj>ce 
zał>cznikiŚ 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 zwany dalej 

rysunkiem - stanowi>cy zał>cznik nr 1, 
2) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 

uwag do projektu planu – stanowi>ce zał>cznik nr 2, 
3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania – stanowi>ce 
zał>cznik nr 3. 
4. Uchwała niniejsza jest zgodna z: 

1) uchwał> nr XLV/391/2010 Rady Miejskiej w bninie 
z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przyst>pienia 
do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego WródmieWcia 
bnina, 

2) ze studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy bnin 
przyjCtym uchwał> nr XLVI/401/2010 Rady 
Miejskiej w bninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz 
uchwał> nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w bninie 
z dnia 30 marca 2011 r. 
 
§ 2. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> 

obszary górnicze podlegaj>ce ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych oraz obszary zagrocone 
osuwaniem siC mas ziemnych. 

 
§ 3. Ustala siC zakaz podziałów wtórnych działek 

istniej>cych. Dopuszcza siC scalanie działek zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 4. Na obszarze objCtym planem nie wyznacza siC 

przestrzeni publicznych. 
 
§ 5.1. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 
1) usługach - nalecy przez to rozumieć takie usługi, 

które słuc> zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
ludnoWci, tj.: handel, gastronomiC, kulturC, edukacjC, 
opiekC zdrowotn> i nie wytwarzaj> dóbr 
materialnych, 

2) handlu: nalecy przez to rozumieć usługi handlu 
z wył>czeniem sprzedacy paliw i pojazdów 
mechanicznych, 

3) rozbudowie budynku - nalecy przez to rozumieć 
powiCkszenie powierzchni zabudowy istniej>cego 
budynku, w tym równiec realizacjC przedsionków, 
wykuszy itp., 

4) dobudowie - nalecy przez to rozumieć powiCkszenie 
powierzchni ucytkowej istniej>cego budynku 
poprzez wzniesienie w jego bezpoWrednim 
s>siedztwie i poł>czenie z nim komunikacyjnie 
nowej budowli, 
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5) nadbudowa - nalecy przez to rozumieć powiCkszenie 

powierzchni ucytkowej istniej>cego budynku 
poprzez dodanie dodatkowych kondygnacji, 

6) przebudowie - nalecy przez to rozumieć - 
wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 
których nastCpuje zmiana parametrów ucytkowych 
lub technicznych istniej>cego obiektu budowlanego, 
z wyj>tkiem charakterystycznych parametrów, jak 
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoWć, 
długoWć, szerokoWć b>da liczba kondygnacji, 

7) przedsiCwziCciach mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko - nalecy przez to rozumieć 
przedsiCwziCcia, o których mowa w przepisach 
o ochronie Wrodowiska, 

8) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> przez główn> elewacjC 
budynku, przed któr> mog> być wysuniCte okapy, 
wykusze, ryzality oraz schody zgodnie z warunkami 
okreWlonymi niniejsz> uchwał>, 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, poza któr> nie mog> znajdować siC 
cadne elementy zabudowy, 

 10) wystawce dachowej – nalecy przez to rozumieć 
facjatC, lukarnC lub potocznie nazywany kaferek 
dachowy, 

 11) budynkach wskazanych do rozbiórki – nalecy przez 
to rozumieć obiekty istniej>ce na terenach nie 
bCd>cych terenami publicznymi bCd>ce istotnymi 
elementami dysharmonizuj>cymi w przestrzeni 
miasta, 

 12) dominanta – nalecy przez to rozumieć lokalne 
przewycszenie budynku kształtuj>ce sylwetC 
budynku o wysokich walorach architektonicznych, 

 13) usługi uci>cliwe – usługi mog>ce znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, dla których raport 
oddziaływania na Wrodowisko jest wymagany lub 
moce być wymagany, w rozumieniu przepisów 
odrCbnych. 
 
§ 6.1. Na rysunku planu obowi>zuj> nastCpuj>ce 

oznaczenia graficzne: 
1) granica obszaru objCtego planem, 
2) obowi>zuj>ce linie zabudowy dla kondygnacji 

nadziemnych z wyj>tkiem parteru, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla kondygnacji 

parteru, 
4) budynki ujCte w ewidencji dóbr kultury, 
5) budynki wskazane do rozbiórki, 
6) projektowane dominanty architektoniczne, 
7) przejWcia bramowe. 

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów 
 

§ 7. Na obszarze objCtym planem wyznacza siC 
tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku – 
symbolem U. 

 
§ 8.1. Dla terenów, o których mowa w § 7 ustala siC 

nastCpuj>ce funkcje stanowi>ce o ich przeznaczeniu: 
1) tereny zabudowy usługowej (U), obejmuj> istniej>c> 

i projektowan> zabudowC o funkcji usługowej, 

przeznaczonej głównie na usługi komercyjne typu 
handel, biura lub gastronomia z prawem 
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej, z zakazem 
lokalizacji usług uci>cliwych, 

2) Dla terenów, dla których wyznaczono w niniejszej 
uchwale nowe przeznaczenie, dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób ucytkowania, do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego 
planu. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony ładu przestrzennego 
 

§ 9.1. Na obszarze objCtym planem kształtowanie 
i ochronC ładu przestrzennego nalecy realizować 
poprzez: 
1) zachowanie historycznych linii zabudowy, 
2) zachowanie wartoWciowych architektonicznie 

i historycznie budynków, w tym zachowanie ich 
gabarytów, wysokoWci, formy dachu układu kalenicy 
oraz podziałów otworów okiennych i podziałów 
stolarki okiennej, 

3) utrzymanie zharmonizowanego poziomu dla 
gzymsów i okapów w ramach jednej pierzei ulicy, 

4) utrzymanie wysokoWci parterów usługowych 
zgodnie z zapisami niniejszej uchwały, 

5) poziom posadzki parteru oraz wysokoWci 
kondygnacji parteru nowych budynków nalecy 
lokalizować w nawi>zaniu do istniej>cych 
budynków z zakazem stosowania tzw. wysokich 
parterów, 

6) obowi>zek posadowienia wszystkich kondygnacji 
budynku na obowi>zuj>cej linii zabudowy, 
z wyj>tkiem parteru, z dopuszczeniem wysuniCtych 
wykuszy i loggii na wysokoWci powycej 3,80 m 
ponad istniej>cy chodnik o wysuniCciu przed lico 
elewacji max 0,8 m, i ł>cznej szerokoWci stanowi>cej 
max. 25% szerokoWci elewacji, 

7) zakaz budowy pochylni i schodów do piwnicy dla 
budynków w obrCbie istniej>cych chodników, zakaz 
realizacji schodów wysuniCtych poza lico frontowe 
budynków stanowi>cych pierzeje ulic 

8) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
9) wskazanie do realizacji brakuj>cych chodników 

z wykorzystaniem płyt i kostki kamiennej 
o naturalnej, neutralnej kolorystyce z jednoczesnym 
zakazem stosowania innej nic szara i grafitowa 
kostki betonowej, 

 10) zakaz stosowania betonowych płotów oraz pełnego 
muru, o ile dalsze ustalenia nie stanowi> inaczej, 

 11) zakaz stosowania caluzji zewnCtrznych 
zasłaniaj>cych obramienia okienne w budynkach od 
strony przestrzeni publicznych 

 12) zakaz lokalizacji: noWników reklamowych 
o powierzchni wiCkszej nic 2,0 m2. 

 
Rozdział 4 

Zasady ochrony Wrodowiska przyrodniczego 
 

§ 10.1. Obszar miasta objCty planem, połocony jest 
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
bniMskich. 
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2. OchronC Wrodowiska przyrodniczego na obszarze 
chronionego krajobrazu realizuje siC poprzez: 
1) pełne techniczne uzbrojenie terenu, w tym 

zaopatrzenie w wodC, odbiór Wcieków komunalnych, 
odprowadzenie wód opadowych zgodnie 
z przepisami o Wrodowisku, 

2) zorganizowany system odbioru odpadów 
komunalnych, 

3) zakaz zrzutu Wcieków do naturalnych zbiorników 
wodnych, 

4) zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, dla których raport 
oddziaływania na Wrodowisko jest wymagany lub 
moce być wymagany, w rozumieniu przepisów 
odrCbnych, z wył>czeniem przedsiCwziCć celu 
publicznego, 

5) zakaz likwidowania i oszpecania istniej>cych 
zadrzewieM miejskich i przydrocnych o ile nie 
stanowi> zagrocenia zdrowia i cycia ludzi oraz nie 
stanowi> przeszkody w lokalizacji projektowanych 
budynków zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały, 

6) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcaj>cych rzeabC terenu. 

 
Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
 

§ 11.1. Na obszarze objCtym planem ochrona 
zabytków obejmuje: 
1) układ urbanistyczny miasta ujCty w ewidencji dóbr 

kultury, 
2) budynki ujCte w ewidencji dóbr kultury, 
3) zabytki archeologiczne, nawarstwienia i obiekty 

kulturowe zalegaj>ce pod współczesnym poziomem 
ucytkowym miasta. 
2. Obszar objCty planem stanowi strefC „A” - pełnej 

ochrony konserwatorskiej. 
 
§ 12.1. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach, 

w tym: podziały geodezyjne, zmiany sposobu 
ucytkowania, remonty, modernizacje, adaptacje, 
uzupełnienia zabudowy, kolorystyka i detal 
architektoniczny, wprowadzanie małych form 
architektonicznych, wprowadzanie elementów reklamy 
wizualnej, oWwietlenia ulic, iluminacji obiektów 
zabytkowych oraz prace ziemne wolno prowadzić 
wył>cznie w uzgodnieniu Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

2. Projekty budowlane planowanych inwestycji 
nalecy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków na etapie koncepcji. 

3. Odbudowa i przebudowa, obiektów ujCtych 
w ewidencji dóbr kultury wymaga przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowC, uzyskania 
uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4. Projekty budowlane planowanych inwestycji 
wymagaj> uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony 
archeologicznej i przeprowadzenia badaM 
archeologicznych, wyprzedzaj>cych prace ziemne. 

 

§ 13.1. Dla obszaru strefy ochrony konserwatorskiej 
„A” ustala siCŚ 
1) zachowanie układu historycznej zabudowy 

Wródmiejskiej w istniej>cych, obowi>zuj>cych 
liniach zabudowy, 

2) obowi>zek zachowania historycznych przekrojów 
i szerokoWci ulic, 

3) obowi>zek zachowania historycznego podziału na 
działki budowlane poprzez zachowanie historycznej 
zabudowy oficyn i kształtowanie wnCtrz kwartałów 
mieszkalnych z podkreWleniem linii 
rozgraniczaj>cych poszczególne parcele, 

4) prawo do uzupełnieM zabudowy na pustych 
parcelach stanowi>cych pierzeje istniej>cych ulic 
z dostosowaniem nowej zabudowy do gabarytów 
s>siedniej zabudowy historycznej pod wzglCdem 
skali, geometrii dachów, wysokoWci kondygnacji, 
a w szczególnoWci wysokoWci parteru gdzie 
obowi>zuje zasada kontynuacji gzymsów, 

5) wskazanie do rozbiórki obiektów 
dysharmonizuj>cych i substandardowych, nie 
stanowi>cych obiektów historycznie wartoWciowych 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku, 

6) zachowanie istniej>cej historycznie zieleni i jej 
rewaloryzacja, 

7) zakaz lokalizacji bram garacowych w parterach 
budynków stanowi>cych pierzejC ulicy, 

8) obowi>zek zachowania historycznej zabudowy, jej 
konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji 
realizowany przez remonty konserwatorskie 
z zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego 
pokrycia dachów, detali architektonicznych, stolarki 
i tynków. 
 
§ 14.1. Dla budynków ujCtych w ewidencji dóbr 

kultury ustala siCŚ 
1) zakaz zmiany formy zewnCtrznej budynków 

stanowi>cych pierzejC ulicy, rozumiany jako: zakaz 
rozbudowy, nadbudowy i dobudowy (w tym 
dobudowy przedsionków), z uwzglCdnieniem pkt 2, 

2) dla budynków z płaskim dachem prawo do realizacji 
dachu stanowi>cego rekonstrukcjC jego historycznej 
formy, 

3) obowi>zek renowacji zniszczonych fragmentów 
budynków w formie uzupełnieM brakuj>cych detali 
architektonicznych maj>cy na celu przywrócenie 
budynku do stanu pierwotnego, 

4) zakaz tynkowania, malowania i ocieplania 
z zewn>trz budynków o okładzinach ceglanych, 

5) zakaz stosowania caluzji zewnCtrznych 
zasłaniaj>cych obramienia okienne, 

6) prawo do lokalizacji okien połaciowych na dachach 
z zakazem realizacji wystawek dachowych, o ile nie 
wystCpuj> w oryginalnej formie oraz zakazem krycia 
dachów blach> dachówkopodobn>, 

7) zakaz zmiany podziałów i wielkoWci otworów 
okiennych i drzwiowych, za wyj>tkiem usługowych 
kondygnacji parteru, gdzie dopuszcza siC zmianC 
wielkoWci istniej>cych otworów w celu ich 
powiCkszenia i wypełnienia szkłem, z zachowaniem 
zasady kompozycji i osi symetrii otworów 
okiennych w elewacji na wycszych kondygnacjach, 
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8) w przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

obowi>zek zachowania historycznych podziałów, 
a dla otworów okiennych zakoMczonych łukiem 
zakaz stosowania uproszczeM w postaci prostego 
zakoMczenia stolarki, 

9) dopuszcza siC zmianC podziałów i wielkoWci 
otworów okiennych i drzwiowych kondygnacji 
parteru w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, 

 10) obowi>zek stosowania materiału historycznego 
stolarki oraz jednakowego koloru w ramach jednego 
budynku, 

 11) dopuszcza siC stosowanie współczesnej stolarki 
otworowej z obowi>zkiem odtworzenia 
historycznego detalu istniej>cej stolarki okiennej,  
ze szczególnym uwzglCdnieniem szerokoWci ram, 
słupków i pozostałych elementów odtwarzanego 
okna, 

 12) zakaz lokalizacji na elewacjach frontowych 
elementów szpec>cych tj. okablowania, anten 
satelitarnych, kominów stalowych, skrzynek 
elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych ze 
wskazaniem do umieszczenia wymienionych 
elementów w specjalnie przygotowanych wnCkach 
lub niszach w budynku, 

 13) zakaz ocieplania zewnCtrznego niszcz>cego 
historyczn> elewacjC. 
2. Dla budynków, o których mowa w ust. 1 

dopuszcza siC nastCpuj>ce prace budowlane słuc>ce 
ochronie i zabezpieczeniu zabytków : 
1) odsłoniCcie - rozumiane jako przywrócenie 

obiektowi cech zabytkowych przez wyeliminowanie 
nowszych, działaj>cych destrukcyjnie 
i zakłócaj>cych oryginaln>, historyczn> formC 
architektoniczn> konstrukcji, np. rozbiórkC 
przybudówki lub zdjCcie współczesnych powłok 
tynku, 

2) konserwacja - rozumiane jako prace maj>ce na celu 
doprowadzenie zabytku do postaci najlepiej 
ukazuj>cej jego walory artystyczne i historyczne 
poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 
oryginalnej substancji. 

 
Rozdział 6 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, 
w tym parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy 
 

§ 15.1. Na terenie zabudowy usługowej - U 18 ustala 
siCŚ 
1) zachowanie istniej>cego budynku usługowego przy 

placu WolnoWci, z prawem do adaptacji pomieszczeM 
połoconych na górnych kondygnacjach na 
mieszkania, 

2) zakaz zmiany gabarytu i formy zewnCtrznej 
budynku, o którym mowa w pkt 1, za wyj>tkiem 
prawa przebudowy dachu, 

3) wskazanie dostosowania do wartoWciowej zabudowy 
historycznej, 

4) dla istniej>cych zabudowaM oficynowych 
przyległych bezpoWrednio do budynku, o którym 
mowa w pkt 1, wskazanie do powiCkszenia otworów 

parteru z zachowaniem rytmu okien piCtra 
i obowi>zkiem sytuowania nowych otworów 
okiennych w osiach otworów górnej kondygnacji, 

5) dla dwukondygnacyjnego budynku oznaczonego 
cyfr> 1 na rysunku, zachowanie detalu 
architektonicznego elewacji frontowej, z prawem do 
zwiCkszenia otworów okiennych parteru w sposób 
uporz>dkowany i całoWciowy, z zachowaniem osi 
symetrii istniej>cych otworów okiennych piCtra, 

6) wskazanie do likwidacji istniej>cych budynków 
gospodarczych zgodnie z oznaczeniem na rysunku, 

7) obowi>zek budowy budynków, w granicy działek, 
w zwartej zabudowie usługowej stanowi>cej 
elewacjC ul. Vredniej, o wysokoWci 3-4 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe, 

8) dachy płaskie lub spadziste o k>cie nachylenia 
20-75o, z mocliwoWci> realizacji wystawek 
dachowych, 

9) obowi>zek realizacji w ramach dachu 
projektowanego budynku dominanty 
architektonicznej, proporcjonalnej do zabudowy, 

 10) w przypadku realizacji dachów spadzistych 
obowi>zek realizacji kalenicy równoległej do ulicy, 

 11) prawo do przeznaczenia górnych kondygnacji na 
funkcjC mieszkaln>, 

 12) nakaz realizacji podcieni w elewacji frontowej, 
 13) zapewnienie przejWć pieszych bramowych, 

ogólnodostCpnych zgodnie z rysunkiem planu, 
 14) obowi>zek rozczłonkowania elewacji na segmenty 

odpowiadaj>ce historycznym podziałom, 
 15) max. powierzchnia zabudowy 95%powierzchni 

nieruchomoWci, 
 16) obowi>zek zapewnienia min 5% powierzchni 

biologicznie czynnej, 
 17) obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych w iloWci 

min. 1 miejsca na kacde mieszkanie w promieniu 
500m od granic przedmiotowej nieruchomoWci, 

 18) obsługa komunikacyjna z ul. Vredniej i Placu 
WolnoWci, 

 19) prawo do realizacji niezbCdnej infrastruktury 
technicznej. 

 
Rozdział 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 

 
§ 16.1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 

siC : 
1) zasilanie w energiC elektryczn> z istniej>cych stacji 

elektroenergetycznych na warunkach dostawcy, 
2) odprowadzenie Wcieków sanitarnych poprzez 

istniej>c> i projektowan> sieć kanalizacji sanitarnej 
w ulicach do oczyszczalni Wcieków, 

3) odprowadzenie wód opadowych poprzez istniej>ce 
i projektowane kolektory deszczowe, 

4) usuwanie odpadów poprzez gromadzenie 
w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na 
terenach poszczególnych posesji z wywozem na 
gminne wysypisko odpadów z zachowaniem 
przepisów szczególnych o odpadach i ochronie 
Wrodowiska, 

5) zaopatrzenie w wodC z sieci miejskiej, 
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6) ogrzewanie budynków w oparciu o paliwa nie 

powoduj>ce zanieczyszczeM powietrza 
atmosferycznego. 

 
Rozdział 8 

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenów. 
 

§ 17. Na terenie objCtym planem ustala siC zakaz 
lokalizacji nowych tymczasowych obiektów 
budowlanych z wył>czeniem lokalizacji straganów 
handlowych funkcjonuj>cych czasowo przy okazji 
imprez i Wwi>t. 

 
Rozdział 9 

Przepisy koMcowe 
 

§ 18. Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym dla terenów przeznaczonych do 
zagospodarowania ustala siC nastCpuj>ce stawki 
procentowe słuc>ce naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci dla terenów zabudowy 
usługowej, których wartoWć wzroWnie – 30%. 

 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi bnina. 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>ca Rady 

Halina Rosiak 
 

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 214, poz.1806, 
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 116, poz. 1203 i Nr 102, poz. 1055, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. 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 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 40, poz.230, 
Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz.1281 
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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 2007r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008r. 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 149, poz.996, Nr 155, poz.1043 
i Nr 130, poz.871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz.159 i Nr 153, poz. 901 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr  XIII/110/2011 

Rady Miejskiej w bninie 
z dnia 29 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego WródmieWcia bnina 
 

Lp. TreWć uwagi 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

RozstrzygniCcie Uzasadnienie 

1 dopuszczenie przebudowy 
otworów okiennych 
i drzwiowych na kacdej 
kondygnacji, zwiCkszenie 
pow. zabudowy do max. 95%, 
wykreWlenie obowi>zku 
zapewnienia ogólnodostCpnych 
przejazdów bramowych w 
tekWcie i rysunku planu, 
dopuszczenie wyznaczania 
miejsc postojowych dla terenu 
U 18 na terenie WródmieWcia 
bnina w odl. 500 m, zmiana 
ucywanego pojecia” 
powierzchnia terenu” na pojecie 
„powierzchnia nieruchomoWci 

Teren zabudowy 
usługowej(U 18 

dopuszcza siC 
przebudowC otworów 
okiennych 
i drzwiowych na 
kondygnacji parteru. 
ZastCpuje siC przejazdy 
bramowe przejWciami 
bramowymi. Dopuszcza 
siC realizacjC miejsc 
postojowych zgodnie z 
wnioskiem, dokonuje siC 
zmiany pojCcia ” 
powierzchnia terenu” na 
pojecie „powierzchnia 
nieruchomoWci 

Dopuszczenie przebudowy 
otworów okiennych 
i drzwiowych ograniczonej 
do kondygnacji parteru jest 
przedmiotem uzgodnienia 
z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 
Zast>pienie przejazdów 
bramowych przejWciami 
bramowymi zagwarantuje 
dostCp do przyległych 
nieruchomoWci bez 
uci>cliwoWci zwi>zanej 
z ruchem kołowym. 
Dopuszczenie wyznaczania 
miejsc postojowych dla 
terenu U 18 na terenie 
WródmieWcia bnina w odl. 
500 m, wynika 
z braku mocliwoWci 
zapewnienia tychce na 
przedmiotowej działce 
z uwagi na mały obszar 
działki i jej połocenie 
w Wcisłym centrum miasta. 
Zmiana stosowanego 
pojCcia przyczyni siC do 
uczytelnienia ustaleM 
niniejszej uchwały. 

 
Zał>cznik nr 3 

do uchwały nr  XIII/110/2011 
Rady Miejskiej w bninie 

z dnia 29 listopada 2011 r. 
 
RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w bninie o sposobie 
realizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy, zapisanych w zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego WródmieWcia bnina. 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Rada Miejska w bninie okreWla 
nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
zgodnie z ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 

gminnym nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMcówŚ  

 
§ 1.1. Zamiana lub wykup gruntów przeznaczonych 

na cele publiczne: 
1) Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> tereny 

stanowi>ce przestrzeM publiczn>. 
 
§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowi>Ś 
1) budowa kanalizacji deszczowej oraz realizacja 

kanalizacji sanitarnej, 
2) przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej, 
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3) modernizacja i przebudowa sieci wodoci>gowej, 
4) budowa sieci gazowej. 

 
§ 3.1. Sposób realizacji inwestycji: 

1) Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla przedmiotowego terenu odbywać 
siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentach: 
a) Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy bnin 
przyjCtym uchwał> nr XLVI/401/2010 Rady 
Miejskiej w bninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
oraz uchwał> nr VII/34/2011 Rady Miejskiej 
w bninie z dnia 30 marca 2011r. 

b) Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej przebiegać bCdzie zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym 
m.in. z ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.),, ustaw> z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 ze zm.), ustaw> z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 117 ze zm.), ustaw> z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.). 
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw energii elektrycznej realizowane bCd> 
w sposób okreWlony w art. 7 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

c) Sposób realizacji inwestycji wynikał bCdzie 
z wykorzystania mocliwych do zastosowania 
rozwi>zaM techniczno-technologicznych, 
w sposób gwarantuj>cy wysok> jakoWć 
wykonania. Dopuszcza siC etapow> realizacjC 
inwestycji. 

 
§ 4.1. Zasady finansowania: 

1) Realizacja inwestycji na terenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
przedmiotowego terenu bCdzie finansowana 
z budcetu Gminy bnin z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in. ustaw> 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz 
z ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu drogowego (Dz.U. Nr 267, 
poz. 2251), a takce ustaw> z dnia 28 lipca 2005 r. 
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 ze zm.). 

2) Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 
zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu objCtego planem 
w energiC elektryczn> oraz gaz bCdzie realizowane 
ze Wrodków finansowych przedsiCbiorstw 
posiadaj>cych wymagan> koncesjC oraz na 
podstawie umów z zainteresowanymi odbiorcami na 
warunkach okreWlonych przez gestorów sieci. 
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UCHWAŁA Nr XIII/111/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w bNINIź 
 z dnia 29 listopada 2011 r. 

 
w sprawie okreWlenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoWci za usługi opiekuMcze oraz 
szczegółowych warunków czCWciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równiec tryb ich pobierania 
 

Na podstawie art. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362 z póan. zm.1)) uchwala siC co nastCpujeŚ 

 
§ 1.1. Ustalić stawkC za jedn> godzinC usług 

opiekuMczych Wwiadczonych przez Miejski OWrodek 
Pomocy Społecznej w bninie w wysokoWci 21,00 zł. 

2. Ustalić wysokoWć odpłatnoWci za Wwiadczon> 
pomoc w formie usług opiekuMczych według tabeli 
stanowi>cej zał>cznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. DecyzjC o przyznaniu Wwiadczenia usług 

opiekuMczych oraz o wysokoWci odpłatnoWci wydaje 
Dyrektor Miejskiego OWrodka Pomocy Społecznej 
w bninie lub inna osoba upowacniona zarz>dzeniem 
Burmistrza bnina w oparciu o wniosek osoby 
zainteresowanej lub jej opiekuna wraz 
z zaWwiadczeniem lekarskim okreWlaj>cym potrzebC 
Wwiadczenia usług opiekuMczych. 

 

§ 3. Dochód na osobC w rodzinie stanowi>cy 
podstawC do ustalenia wysokoWci odpłatnoWci za 
Wwiadczone usługi opiekuMcze ustalany jest na 
podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r, 
o pomocy społecznej. 

 
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 

wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika 
socjalnego, Dyrektor Miejskiego OWrodka Pomocy 
Społecznej moce podj>ć decyzjC o czCWciowym lub 
całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatnoWci na 
WciWle okreWlony czas za Wwiadczone usługi opiekuMcze 
w przypadku, gdy c>danie zwrotu wydatków na 
udzielone Wwiadczenie w całoWci lub czCWci stanowiłoby 
dla osoby zobowi>zanej nadmierne obci>cenie lub tec 
niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. 

 
§ 5.1. Opłata za usługi opiekuMcze ustalana jest 

miesiCcznie na podstawie kart pracy opiekunek 
i wpłacana jest przez osobC uzyskuj>c> pomoc w formie 
usług opiekuMczych lub jej opiekuna, na rachunek 


