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2. Słuchacz, który w rac>cy sposób lekcewacy 
postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminów  
i instrukcji obowi>zuj>cych w Szkole podlega karom.  

3. Słuchacz, o którym mowa w ust. 2 moce być 
ukarany:  
1) upomnieniem prowadz>cego zajCcia - indywidualnie 

lub na forum; 
2) upomnieniem dyrektora Szkoły - indywidualnie lub 

na forum; 
3) nagan> pisemn> udzielon> przez dyrektora Szkoły  

z ostrzeceniem o skreWleniu z listy słuchaczyś 
4) skreWleniem z listy słuchaczy. 

4. Tryb odwołania siC od kar wymienionych  
w ust. 3 pkt 1-3:  
1) słuchacz ma prawo odwołania siC od kary do 

dyrektora Szkoły, podaj>c pisemne uzasadnienie,  
w ci>gu trzech dni od daty powiadomieniaś  

2) odwołanie powinno zostać rozpatrzone w ci>gu  
7 dni przez radC pedagogiczn>ś  

3) decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.  
5. Przy wymierzaniu kar stosuje siC zasadC 

stopniowania, z wyj>tkiem przewinieM szczególnie 
rac>cych. 

6. W przypadku szkody materialnej, słuchacz jest 
zobowi>zany do jej naprawienia lub zadoWćuczynienia 
poszkodowanemu.  

7. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałC 
upowacniaj>c> dyrektora Szkoły do skreWlenia 
słuchacza z listy słuchaczy w przypadku:  
1) kradziecy mienia osoby fizycznej lub Szkołyś  
2) celowego niszczenia mienia osób fizycznych lub 

Szkołyś  
3) nieusprawiedliwionej nieobecnoWci na zajCciach 

przez co najmniej 60 godzin;  

4) przebywania na terenie Szkoły w stanie 
nietrzeawym lub pod wpływem narkotyków b>da 
innych Wrodków odurzaj>cych lub posiadania, 
przechowywania lub rozprowadzania alkoholu, 
narkotyków i innych Wrodków odurzaj>cychś  

5) ucycia przemocy wobec pracownika Szkoły, 
nauczyciela lub słuchacza.  
8. Słuchacz moce być skreWlony z listy słuchaczy 

przez dyrektora Szkoły po zasiCgniCciu opinii 
samorz>du słuchaczy. 

9. Słuchaczowi przysługuje prawo do odwołania siC 
od decyzji o skreWleniu z listy do Kuratora OWwiaty  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za 
poWrednictwem dyrektora Szkoły. 
 

Rozdział 8 
Postanowienia koMcowe 

 
§ 40. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacjC 

zgodnie z odrCbnymi przepisami. 
 
§ 41. Szkoła ucywa pieczCci zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami. 
 
§ 42. Zasady prowadzenia przez SzkołC gospodarki 

finansowej i materiałowej okreWlaj> odrCbne przepisy. 
 
§ 43. W sprawach nie uregulowanych niniejszym 

Statutem, zastosowanie maj> przepisy ustawy z dnia  
7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty, przepisy ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, przepisy 
ustawy – Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze do 
w/w ustaw.  
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UCHWAŁA Nr L/413/2010 

 RADY MIEJSKIEJ w LIPNIE 
 z dnia 27 lipca 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmuj>cym obszar pomiCdzy  
ul. 22- go Stycznia i rzek> MieM na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 
1041, 1042. 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca  
2003 roku 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, 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 oraz  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75 poz. 474) oraz art. 18 
ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
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, Nr 116,  
poz. 1203, 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142  
i poz. 146), po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lipna”, uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 

ŹZIAŁ I 
Przepisy ogólne. 

 
Rozdział ń 

Obszar, przedmiot i cel planu oraz definicje pojCć 
ucytych w planie. 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna  
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w zakresie obejmuj>cym obszar pomiCdzy ul. 22- go 
Stycznia i rzek> MieM na działkach o numerach 
ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. 
działki 1041, 1042  

 
§ 2. Przedmiotem ustaleM planu jest zakres 

obowi>zkowy wynikaj>cy z art. 15 ust. 2 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
§ 3.1. Integraln> czCWci> planu, o którym mowa  

w § 1 jest rysunek miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000, 
zwany dalej rysunkiem planu, stanowi>cy zał>cznik do 
niniejszej uchwały, przedstawiaj>cy graficznie ustalenia 
planu, w tym granice obszaru objCtego planem.  

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ  
1) granice obszaru objCtego planemś  
2) przeznaczenie terenów, oznaczone numerem 

porz>dkowym i symbolem literowymś  
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowaniaŚ WciWle 
okreWloneś  

4) linie zabudowy nieprzekraczalne.  
 
§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 

jest:  
1) ustalenie przeznaczenia terenówś  
2) okreWlenie zasad zagospodarowania poszczególnych 

terenów tak, aby umocliwić kształtowanie ładu 
przestrzennego w sposób zapewniaj>cy ochronC 
Wrodowiska i zdrowia ludzi w granicach planuś  

3) ustanowienie powszechnie obowi>zuj>cego  
w granicach planu prawa gminnego, stanowi>cego 
miCdzy innymi podstawC do uproszczenia procedury 
uzyskiwania pozwoleM na budowC.  
 
§ 5.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa oŚ  
1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia planu,  

o których mowa w § 1ś  
2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

uchwałCś  
3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć czCWć 

graficzn> ustaleM planu, na mapie w skali 1Ś1000ś  
4) terenie - nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 

planu wyznaczon> na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, o okreWlonym rodzaju 
przeznaczenia podstawowego, oraz ewentualnie 
przeznaczenia uzupełniaj>cego i dopuszczalnego, 
posiadaj>c> symbol (składaj>cy siC z cyfr i liter)  
i przypisane do niego ustalenia;  

5) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które jako główne 
powinno dominować na terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczaj>cymi. Nie wyklucza ono 
mocliwoWci lokalizacji w obrCbie terenu 
przeznaczenia uzupełniaj>cego, a nawet 
dopuszczalnego;  

6) dopuszcza siC - nalecy przez to rozumieć mocliwoWć 
działaM lub lokalizacji obiektów budowlanych  
i urz>dzeM okreWlonych w ustaleniach planuś  

7) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu, WciWle okreWlonej - nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczaj>c> podziały obszaru 
objCtego planem na tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś  

8) linii rozgraniczaj>cej tereny o tym samym 
przeznaczeniu, lub o tych samych zasadach 
zagospodarowania WciWle okreWlonej - nalecy przez to 
rozumieć liniC podziału obszaru objCtego planem  
w obrCbie jednego terenu, wyznaczon> istniej>cymi 
podziałami geodezyjnymiś  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> teren na którym 
dopuszcza siC wznoszenie budynków, w tym 
odsuniCcie linii zabudowy od drogi, na odległoWć 
okreWlon> w uchwaleś (okreWlona odległoWć nie 
dotyczy takich detali architektonicznych budynku 
jak gzyms, okap, zadaszenia nad wejWciami, schody 
zewnCtrzne itp. ...)ś  

 10) wysokoWci zabudowy - nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć mierzon> od poziomu terenu 
projektowanego do najwycszego punktu gzymsu nad 
ostatni>, pełn> kondygnacj> przy budynkach  
z dachami o spadkach do 20% lub kalenicy dachu 
przy budynkach z dachami o spadkach powycej 
20%. Do wysokoWci zabudowy nie wlicza siC 
instalacji i urz>dzeM technicznych budynku np. 
kominów, instalacji odgromowych, anten itp. ...ś  

 11) drogach wewnCtrznych - nalecy przez to rozumieć 
wydzielone działki geodezyjne, umocliwiaj>ce 
skomunikowanie terenów i działek z drog> 
publiczn>, stanowi>ce własnoWć lub współwłasnoWć 
osób fizycznych lub prawnych, o dostCpnoWci 
ograniczonej - udostCpnione dla ruchu pieszego  
i samochodowego na okreWlonych przez właWciciela 
lub współwłaWcicieli warunkach;  

 12) symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC z cyfr  
i ducych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu;  

 13) zaleca siC - nalecy przez to rozumieć sugestiC 
zastosowania siC do ustaleM niewi>c>cych, 
wprowadzonych ze wzglCdów funkcjonalnych, 
estetycznych, ochronnych itp…  

 14) przepisach szczególnych i odrCbnych - nalecy przez 
to rozumieć przepisy z ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia do dysponowania 
terenem, wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych.  
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 Polskich Norm  
i przepisów odrCbnych, obowi>zuj>cymi w dniu 
podjCcia niniejszej uchwały.  
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ŹZIAŁ II 
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów. 

 
Rozdział 2 

Tytuł 
 
§ 6.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U”ustala siC przeznaczenie podstawowe – 
wolnostoj>ca zabudowa usług handlu o powierzchni 
sprzedacy nie przekraczaj>cej 2000 m2, z wył>czeniem 
usług handlu paliwami.  

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1, ustala siCŚ  
1) realizacjC jednego budynkuś  
2) wykonanie dróg wewnCtrznych i parkingów 

niezbCdnych dla obsługi terenuś  
3) wykonanie niezbCdnej infrastruktury technicznejś  
4) rozbiórkC istniej>cych budynków – zgodnie  

z rysunkiem planu,  
5) budowC wjazdu na ulicC 22-go Stycznia  

w uzgodnieniu z właWciwym zarz>dc> drogi,  
6) obowi>zek zapewnienia co najmniej 2 miejsc 

parkingowych na kacde 100 m2 powierzchni 
sprzedacy.  
3. Dla fragmentu terenu posiadaj>cego mniej 

korzystne warunki budowlane z uwagi na 
uwarunkowania ekofizjograficzne zaleca siC 
przeprowadzenie badaM geotechnicznych okreWlaj>cych 
szczegółowe warunki zabudowy.  

4. Na terenie o którym mowa w ust. 1, zaleca siC 
wykonanie zieleni urz>dzonej.  

5. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi 
publicznej, gminnej ul. 22-go Stycznia.  

 
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U”, ustala siC nastCpuj>c> zasadC ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy w czCWci działki 

wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.  
 
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U” ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony 
Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowegoŚ  
1) ustala siC obowi>zek ochrony walorów 

krajobrazowych oraz istniej>cego drzewostanuś  
2) ustala siC obowi>zek zachowania co najmniej 20% 

powierzchni działki budowlanej jako powierzchni 
biologicznie czynnej;  

3) Zabrania siC grodzenia nieruchomoWci przyległych 
do powierzchniowych wód publicznych  
w odległoWci mniejszej nic 1,5 m od linii brzegu,  
a takce zakazywania lub uniemocliwiania 
przechodzenia przez ten obszar;  

4) ustala siC obowi>zek umocliwienia dostCpu do wody 
na potrzeby wykonywania robót zwi>zanych  
z utrzymywaniem wódś  

5) ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko,  
z wył>czeniem budowy i modernizacji dróg  
i infrastruktury technicznej.  
 
§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U” ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ  
1) ustala siC ochronC konserwatorsk> krajobrazu 

kulturowo-przyrodniczego oraz strefy ekspozycji 
obszaru historycznej struktury przestrzennej miasta 
Lipno:  
a) nakaz utrzymania istniej>cego ukształtowania 

terenu, układu wodnego i szaty roWlinnej,  
b) zakaz zabudowy terenów połoconych w dolinie 

rzeki MieM,  
c) dopuszcza siC kształtowanie nowej zabudowy 

wolnostoj>cej jednorodzinnej wzdłuc ulicy  
22 Stycznia - do 9 m wysokoWci licz>c od 
powierzchni gruntu do najwycszego punktu 
kalenicy  

d) zakaz wprowadzania grupowych nasadzeM 
drzew,  

2) Ustala siC obowi>zek niezwłocznego wstrzymania 
prac ziemnych i powiadomienia właWciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
Burmistrza w przypadku odkrycia w trakcie prac 
budowlanych, nieujawnionych reliktów kultury 
materialnej tj. wykopalisk archeologicznych lub 
przedmiotu, w stosunku do którego istnieje 
przypuszczenie, ce jest on zabytkiem.  

3) Dokumentacje projektowe zwi>zane  
z zagospodarowaniem terenu w obrCbie ww. Stref 
wymagaj> opinii i uzgodnienia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.  
 
§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U” ustala siC nastCpuj>ce zasady z zakresu 
obrony cywilnej i ochrony przeciwpocarowejŚ  
1) parametry dróg wewnCtrznych zgodne  

z wymaganiami obrony cywilnej oraz ochrony 
przeciwpocarowejś  

2) 2) zaopatrzenie w wodC do celów gaWniczych  
z hydrantów naziemnych projektowanych.  
 
§ 11. Na terenie o którym mowa w ust. 1Ś ustala siC 

nastCpuj>ce wymagania wynikaj>ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznychŚ  
1) w obrCbie terenów komunikacji, ogólnodostCpnej, 

ustala siC zasadC wykorzystywania systemu dróg  
w ich liniach rozgraniczaj>cych, jako podstawowych 
korytarzy podziemnej i w uzasadnionych sytuacjach 
nadziemnej infrastruktury technicznej,  
z zachowaniem wymogów przepisów odrCbnych.  
 
§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U” ustala siC nastCpuj>ce parametry  
i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
1) przykrycie budynku dachem dwu lub 

wielospadowym o spadkach mieszcz>cych siC  
w granicach od 20 do 45 stopni;  

2) zalecenie przykrycia dachu dachówk> ceramiczn>ś  
3) ograniczenie wysokoWci zabudowy usługowej do 

jednej kondygnacji nadziemnej o ł>cznej wysokoWci 
nie wiCcej nic 9,0 mś  
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4) obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy 

wyznaczona w odległoWci 6 m od drogi gminnej  
ul. 22 Stycznia;  

5) obowi>zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony rzeki MieM wyznaczona zasiCgiem 1% wody 
powodziowej (woda stuletnia).  

6) ustala sie wskaanik liczby miejsc postojowych  
w iloWci minimum 1 miejsce parkingowe na 100 m2 
powierzchni handlowej,  

7) zapewnić miejsca parkingowe dla osób 
niepełosprawnych.  
 
§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U” nie wyznacza siC granic i sposobów 
zagospodarowania terenów podlegaj>cych ochronie.  

 
§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U”, nie wystCpuje potrzeba ustanawiania 
szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakazów 
zabudowy.  

 
§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U” nie wystCpuje potrzeba ustanawiania  
w trybie procedury wynikaj>cej z przepisów odrCbnych 
obowi>zku scalania nieruchomoWci i ich ponownego 
podziału na działki w obrCbie wyznaczonych terenów.  

 
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U” nie wystCpuje potrzeba ustanowienia 
granic i sposobu zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie.  

 
§ 17.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U” ustala siC nastCpuj>ce zasady 
gospodarowania istniej>c> infrastruktur> techniczn>Ś  
1) istniej>c> napowietrzn> liniC elektroenergetyczn>  

15 kV nalecy adaptować do nowego 
zagospodarowania terenu. Ewentualna przebudowa 
elementów sieci moce nast>pić kosztem i staraniem 
inwestorów na warunkach podanych przez gestora 
sieci;  

2) dla elektroenergetycznych linii napowietrznych  
15 kV obowi>zuje strefa techniczna odległoWci od 
zabudowy po 6,5 m w obie strony od linii, 
wykluczaj>c sytuowanie obiektów przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi i nasadzeM zieleni wysokiejś  

3) przy opracowaniu projektu budowlanego nalecy 
uwzglCdnić istniej>c> infrastrukturC 
telekomunikacyjn> od której nalecy zachować 
odległoWci zgodne z obowi>zuj>cymi normami. 
Wszystkie ewentualne kolizje z istniej>c> sieci> TP 
S.A. winny być wyeliminowane w oparciu  
o obowi>zuj>ce normy i przepisy na koszt inwestora.  
2. Ustala siC mocliwoWć modernizacji oraz 

wykorzystanie istniej>cych a takce realizacji nowych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej,  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś  

3. Ustala siC nastCpuj>ce warunki, zasady  
i standardy przył>czenia do sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej:  

1) wodoci>gi - obowi>zuje docelowo podł>czenie do 
miejskiej sieci wodoci>gowej celem doprowadzenia 
wody dla celów bytowo sanitarnych,  
z uwzglCdnieniem systemu hydrantów 
przeciwpocarowych w iloWci wynikaj>cej  
z przepisów odrCbnych,  

2) kanalizacja sanitarna - obowi>zuje docelowo 
wykonanie kolektorów sanitarnych i wł>czenie ich 
w system kanalizacji z odprowadzeniem Wcieków do 
miejskiej oczyszczalni Wciekówś  

3) elektroenergetyka – obowi>zuje zaopatrzenie  
w energiC elektryczn> na warunkach gestora sieci,  

4) gospodarka odpadami – obowi>zek dostosowania 
rozwi>zaM gospodarki odpadami stałymi i wł>czenia 
jej w miejski system oczyszczania i wywozu na 
miejskie składowisko odpadów.  
 
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „1U” dopuszcza siC do czasu przeznaczenia 
terenów na cele okreWlone w niniejszym planie, 
tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz>dzenia 
oraz ucytkowania w formie ucytkowania 
dotychczasowego.  

 
§ 19. Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

podstawC do okreWlenia jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%.  

 
§ 20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem „3 ZZ” ustala siC obszar bezpoWredniego 
zagrocenia powodzi>.  

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 
zagospodarowanie obszaru podlega ograniczeniom 
wynikaj>cym z przepisów szczególnych – ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2005 r.  
nr 239, poz. 2019 z póan. zm.).  

 
DZIAŁ III 

Przepisy koMcowe. 
 
§ 21.1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Lipno.  
2. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

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

3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega 
publikacji na stronie internetowej gminy.  

5. Z dniem podjCcia niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXIII/173/08 Rady Miejskiej w Lipnie  
z dnia 27 czerwca 2008 roku.  
 

Przewodnicz>ca Rady 
Maria Turska 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr L/413/2010 

Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia 27 lipca 2010 r. 
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zał>cznik nr 2  
do uchwały nr L/413/2010  

Rady Miejskiej w Lipnie  
z dnia  27.07.2010 r.  

  
PROżNOZA SKUTKÓW ŻINANSOWYCH 

UCHWALENIA MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA 
MIASTA LIPNA w ZAKRźSIź OBźJMUJ=CYM 

ŹZIAŁKI O Nr ń74/ń, ń74/2, ń75, ń77/ń, ń77/2 
ZLOKALIZOWANE PRZY ULICY 22 – go 

STYCZNIA 
 

1. Podstawa prawna opracowania 
PodstawC prawn> stanowi art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wraz z póaniejszymi zmianami (Dz.U.  
z dnia 10 maja 2003 r). Zgodnie z tym aktem prawnym 
burmistrz zobowi>zany jest do sporz>dzenia prognozy 
skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Prognoza 
uwzglCdnia równiec art. 36 przedmiotowej ustawy 
odnosz>cy siC do wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
spowodowanej zmian> funkcji terenu. 

2. Cel opracowania 
Celem opracowania jest szacunkowe okreWlenie 

skutków finansowych realizacji ustaleM miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
okreWlonego w tytule. Skutki finansowe to wydatki jakie 
musi ponieWć budcet gminy na realizacjC niezbCdnej 
infrastruktury technicznej obejmuj>cej drogi, sieć 
wodoci>gow> i kanalizacyjn> wraz z niezbCdnymi do 
ich funkcjonowania urz>dzeniami. Skutki finansowe to 
równiec korzyWci dla budcetu, bezpoWrednie i poWrednie. 
Pierwsze z nich zwi>zane s> z podatkami od 
nieruchomoWci i działalnoWci gospodarczej 
mieszkaMców, którzy zainwestuj> na nowo 
wyznaczonych terenach oraz wpływy wynikaj>ce ze 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci wskutek zmiany 
funkcji terenu. KorzyWci poWrednie obejmuj> efekty 
ogólnego rozwoju miasta, powstawanie nowych miejsc 
pracy, zmniejszanie siC ubóstwa mieszkaMców, 
rozbudowa infrastruktury technicznej finansowana  
z Wrodków pozabudcetowych oraz napływ kapitału 
zewnCtrznego. 

3. Metoda opracowania 
Przedmiotowy plan ma charakter specyficzny, 

poniewac jest sporz>dzony pod potrzeby konkretnej 
inwestycji, zwi>zanej z handlem i usługami. Realizacja 
całego przedsiCwziCcia prowadzona bCdzie przez 
prywatnego inwestora, który zobowi>zał siC pokryć 
wszystkie koszt zwi>zane z budow> niezbCdnej 
infrastruktury technicznej. 
W zwi>zku z tym nie było potrzeby analizowania 
kosztów, jakie musiałby w tym zakresie ponieWć budcet 
miasta. 
AnalizC dochodów bezpoWrednich budcetu oparto na 
obowi>zuj>cych stawkach podatków od nieruchomoWci 
oraz aktualnych wolnorynkowych cenach gruntów 
rolnych i budowlanych. 

W czCWci wnioskowej wymieniono równiec 
spodziewane korzyWci, których nie mocna na tym etapie 
analizy skwantyfikować, posiadaj>cych jednak 
znaczenie dla ogólnego rozwoju miasta Lipna i całego 
powiatu.  

4. WysokoWć kosztów jakie poniesie budcet gminy 
w zwi>zku z realizacj> ustaleM planu. 
Sporz>dzenie czCWci technicznej projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego wzi>ł na siebie 
inwestor. Podobnie sytuacja wygl>da z realizacj> planu, 
gdzie wszystkie koszty zwi>zane z inwestycjami 
towarzysz>cymi oraz wł>czeniem całego obiektu  
w system infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 
miasta inwestor wzi>ł równiec na siebie. 
Dlatego tec koszty jakie poniesie budcet miasta 
zwi>zane bCd> tylko z obsług> administracyjn> 
procedury sporz>dzania planu. Jest to jednak wymóg 
ustawowy a ponadto wspomniane koszty nalecy 
traktować jako czCWć ogólnych kosztów, jakie wynikaj> 
z funkcjonowania administracji UrzCdu Miejskiego  
w Lipnie.  
W zwi>zku z tym mocna uznać, ce opracowanie 
przedmiotowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz jego realizacja nie bCdzie siC 
praktycznie wi>zać z cadnymi dodatkowymi wydatkami 
budcetowymi. 

5. Dochody budcetu zwi>zane z realizacj> 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

5.1 Jednym z pierwszych wpływów do budcetu 
miasta bCdzie jednorazowa opłata, zwi>zana ze 
wzrostem wartoWci gruntu po zmianie jego funkcji  
z terenów budownictwa mieszkaniowego na usługowe. 
Dotyczyć to bCdzie gruntów o powierzchni około  
0,3 ha, obejmuj>cych zabudowC oraz tereny 
komunikacyjne, przy ogólnej powierzchni działki 
objCtej planem wynosz>cej 1, 1749 ha. Aktualnie cena  
1 metra kwadratowego gruntów budowlanych 
(budownictwo mieszkaniowe) na terenie miasta Lipno 
kształtuje siC na poziomie 40 zł za metr kwadratowy. 
Natomiast 1 metr kwadratowy terenów przeznaczonych 
pod funkcje usługowe kosztuje Wrednio 120 złotych. 
Rócnica ceny wynosi zatem 80 złotych, stanowi>c 
jednoczeWnie w tym przypadku wzrost wartoWci 
wynikaj>cy ze zmiany funkcji. Zakładaj>c, ce zgodnie  
z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r, Rada Miejska 
uchwali jednorazow> opłatC w wysokoWci 30% kwoty 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci da to wartoWć 24 zł za 
metr kwadratowy. W efekcie, uwzglCdniaj>c tC wartoWć 
oraz wspomnian> wczeWniej powierzchniC terenu, 
otrzymamy sumC w wysokoWci 72000 zł, która 
jednorazowo zasili budcet miasta  

5.2 Kolejnym dochodem o charakterze stałym bCd> 
wpływy podatkowe od nowych nieruchomoWci. Zgodnie 
z przeznaczeniem w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego s> to tereny o funkcji 
usługowej. Planuje siC tutaj budowC obiektu 
handlowego o powierzchni ucytkowej wynosz>cej 
minimum 800 m2. W zwi>zku z tym mocna przyj>ć, ce 
roczna wysokoWć podatku, przyjmuj>c opłatC w kwocie 
19,01 zł za jeden metr kwadratowy wg stawek na rok 
2008, w odniesieniu do wspomnianego obiektu 
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wyniesie 15208 zł. Podatek od nieruchomoWci 
gruntowych, przy uwzglCdnieniu stawki na rok 2008  
w wysokoWci 0,71 zł za metr kwadratowy, wyniesie przy 
powierzchni działki 0,3 ha około 2130 zł. Dla 
pozostałego terenu objCtego planem o powierzchni  
0,87 ha, mocna przyj>ć stawkC w wysokoWci 0,35 zł za 
metr kwadratowy. Roczny podatek w tym przypadku 
wyniesie 3045 zł. Bazuj>c na wysokoWci stawek 
podatkowych za 2008 rok mocna przyj>ć, ce roczne 
wpływy podatkowe do budcetu miasta z tytułu realizacji 
przedmiotowego planu, wynios> 20383 zł. 
Nalecy nadmienić, ce obecne wpływy z podatku 
kształtuj> siC na poziomie 4112 zł. Zatem rócnica, 
bCd>ca dodatkowym rocznym dochodem, wyniesie 
16271 złś rzeczywiste roczne dochody z tego tytułu, 
bCd> w nastCpnych latach warunkowane lokaln> 
polityk> podatkow> samorz>du miasta Lipna 

6. Wnioski 
Powycsza analiza wykazała, ce realizacja planu nie 
bCdzie siC wi>zać z wydatkami budcetowymi. 
ZwiCkszeniu natomiast ulegn> wpływy podatkowe, 
których wysokoWć bCdzie regulowana kacdorazowo przy 
pomocy rocznych stawek uchwalanych przez RadC 
Miejsk> w Lipnie. 

Ponadto nalecy oczekiwać, ce oprócz bezpoWrednich 
korzyWci finansowych, uruchomione zostan> równiec 
inne czynniki, daj>ce dodatkowe efekty o wymiarze 
społecznym i ekonomicznym takie jakŚ 
- Pobudzenie aktywnoWci społecznej i gospodarczej 

mieszkaMców Lipna,  
- Napływ kapitału zewnCtrznego,  
- Powstawanie nowych miejsc pracy w okresie 

realizacji inwestycji budowlanych i drogowych,  
- Powstanie nowych miejsc pracy zwi>zanych  

z funkcjonowaniem nowego obiektu (10-12 etatów),  
- Uporz>dkowanie zabudowy i poprawa estetyki 

centralnej czCWci miasta, połoconej w rejonie rzeki 
MieM,  

- Wzrost znaczenia funkcji usługowej miasta  
i zwiCkszenie liczby osób korzystaj>cych z oferty 
handlowej Lipna,  

- Podniesienie konkurencyjnoWci miasta,  
- Promocja miasta jako przyjaznego dla inwestorów 
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