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UCHWAŁA Nr XV/92/11 

 RADY MIEJSKIEJ GRUDZI=DZA 
 z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, 
Nauczycielsk>, terenami produkcyjnymi i zabudow> mieszkaniow>  
 

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 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), 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 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113), 
po stwierdzeniu, ce nie narusza ustaleM Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Grudzi>dza uchwalonego 
uchwał> Nr LIII/911/98 Rady Miejskiej Grudzi>dza 
z dnia 17 czerwca 1998 r., zmienionego uchwał> 
Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej Grudzi>dza z dnia 
25 kwietnia 2007 r., oraz uchwał> Nr VII/31/11 Rady 
Miejskiej Grudzi>dza z dnia 30 marca 2011 r., Rada 
Miejska uchwala, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmuje teren ograniczony ulicami 
Kustronia, Nauczycielsk>, terenami produkcyjnymi 
i zabudow> mieszkaniow>, wyznaczony rysunkiem 
planu stanowi>cym jego integraln> czCWć, oznaczonym 
jako zał>cznik nr 1. 

2. Rysunek planu obowi>zuje zgodnie 
z umieszczonymi na nim objaWnieniami, okreWlaj>cymi 
treWć zastosowanych symboli i oznaczeM. 

3. Rysunek planu wykonany jest na mapie 
sytuacyjno-wysokoWciowej w skali 1Ś1000. 

4. Integraln> czCWci> rysunku planu jest wyrys 
ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Grudzi>dza. 

 

§ 2. Poza rysunkiem planu integraln> czCWci> 
uchwały jest Zał>cznik nr 2, zawieraj>cyŚ 
1) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 
 
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) dachu płaskim – rozumie siC przez to dach o k>cie 
pochylenia połaci dachowej nie wiCkszym nic 15o; 

2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC, poza któr> nie moce 
być wysuniCte podstawowe lico zewnCtrznej Wciany 
budynku; 

3) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, na której ma obowi>zek być 
usytuowane podstawowe lico zewnCtrze Wciany 
budynkuś za spełnienie wymogu lokalizacji budynku 
w obowi>zuj>cej linii zabudowy uznaje siC 
stycznoWć lica Wciany z wyznaczon> lini> zabudowy 
na odcinku co najmniej 75% szerokoWci elewacji 
frontowej; 

4) miejscu postojowym – nalecy przez to rozumieć 
miejsce o wymiarach zapewniaj>cych parkowanie 
samochodu osobowego; 

5) obszarze planu – nalecy przez to rozumieć obszar 
bCd>cy przedmiotem ustaleM niniejszej uchwałyś 

6) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia tekstowe 
i graficzne miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zawarte w niniejszej uchwale; 

7) lico budynku - nalecy przez to rozumieć pionow> 
płaszczyznC elewacji bez uwzglCdnienia wystroju 
elewacji (w szczególnoWci elewacji frontowych) 
detalami architektonicznymi, które wystaj> poza ni>, 
jak na przykładŚ schody zewnCtrzne, balustrady, 
gzymsy, ryzality, lizeny, przypory, pilastry, 
wykusze, balkony, okapy, parapety, lub jej nie 
przekraczaj>, jak na przykładŚ nisze, loggie, arkady, 
portale i okna, itp.; 

8) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC wszystkich budynków mierzon> po 
zewnCtrznym obrysie murów w poziomie parteruś 

9) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
inne przepisy prawa w zakresie prawa budowlanego, 
ochrony Wrodowiska, ochrony zabytków i opiece nad 
zabytkami, prawa wodnego, dróg publicznych, 
gospodarki nieruchomoWciami, ochrony gruntów 
rolnych i leWnych i innych reguluj>cych zasady 
działaM inwestycyjnych na danym terenieś 
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 10) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC, która obejmuje minimum 
60% powierzchni całkowitej obiektów i minimum 
60% powierzchni terenu; 

 11) przeznaczeniu uzupełniaj>cym - nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC, która nie koliduje 
z przeznaczeniem podstawowym, uzupełnia lub 
wzbogaca podstawowe funkcje terenu i obejmuje nie 
wiCcej nic 40% powierzchni całkowitej obiektów 
i nie wiCcej nic 40% powierzchni terenuś 

 12) terenie - nalecy przez to rozumieć teren 
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, który został wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi, posiada 
oznaczenie - symbol literowy i numer porz>dkowy 
oraz przypisane ustalenia zawarte w niniejszej 
uchwale; 

 13) usługach - nalecy przez to rozumieć wszelkiego 
rodzaju usługi, w tym handel detaliczny 
(o powierzchni sprzedacy nie wiCkszej nic 2000 m2) 
i handel hurtowy; 

 14) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
parametr okreWlaj>cy dopuszczalny, zewnCtrzny, 
pionowy gabaryt projektowanych budynkówś 
wysokoWć wyracona jest w metrach, mierzona od 
poziomu terenu przy najnicej połoconym wejWciu do 
budynku lub jego czCWci, znajduj>cym siC na 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do 
górnej powierzchni najwycej połoconego stropu, 
ł>cznie z gruboWci> izolacji cieplnej i warstwy j> 
osłaniaj>cej, bez uwzglCdniania wyniesionych ponad 
tC płaszczyznC maszynowni dawigów i innych 
pomieszczeM technicznych, b>da do najwycej 
połoconego punktu stropodachu lub konstrukcji 
przekrycia budynku znajduj>cego siC bezpoWrednio 
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 
ludzi; 

 15) zabudowie – nalecy przez to rozumieć budynki lub 
zespoły budynków, zlokalizowane na wyznaczonych 
w planie terenach. 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne 
 

§ 4.1. Plan obejmuje ł>cznie obszar o powierzchni 
ok. 1,32 ha. 

2. Ustalenia ogólne maj> zastosowanie do całego 
obszaru objCtego planem o ile nie s> sprzeczne 
z ustaleniami szczegółowymi okreWlonymi w Rozdziale 3. 

3. Dla obszaru objCtego planem ustala siC 
nastCpuj>ce funkcjeŚ 
1) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynówś 
2) U – tereny zabudowy usługowejś 
3) KDX – teren komunikacji pieszej. 

4. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 
w odległoWci 1,5 m od granicy lub bezpoWrednio przy 
granicy z działk> s>siedni>. 

5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 
siC parametrów geometrycznych dla wydzielanych 
działek. 

§ 5. ObjaWnienie oznaczeM dotycz>cych 
przeznaczenia terenów ucytych na rysunku planuŚ 
1) skala rysunku planu okreWlona w formie liczbowej 

i liniowej; 
2) granice obszaru objCtego planemś 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania oznaczone 
lini> ci>gł> – poprowadzone po Wladzie granic 
geodezyjnych; 

4) oznaczenie terenów, składaj>ce siC z liczb i liter, 
które okreWlaj>Ś 
a) kolejny porz>dkowy numer terenu wydzielonego 

liniami rozgraniczaj>cymi – oznaczenie cyfrowe, 
b) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe 

zgodnie z § 4 ust. 2, 
c) jeceli w symbolu terenu wystCpuj> dwie funkcje 

przedzielone myWlnikiem, to funkcja znajduj>ca 
siC po myWlniku jest przeznaczeniem 
uzupełniaj>cymś 

5) obowi>zuj>ce linie zabudowyś 
6) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7) oznaczenia innych elementów zagospodarowania 

przestrzennego terenu, w tym elementów 
informacyjnych. 
 
§ 6. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> 

tereny lub obiekty wymagaj>ce ustaleniaŚ 
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

(w tym równiec stanowiska archeologiczne) oraz 
dóbr kultury współczesnejś 

2) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych wskazanych w ustaleniach 
Studium; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów (miCdzy innymi 
z zakresu: ochrony przyrody, prawa geologicznego 
i górniczego), w tymŚ 
a) terenów górniczych, a takce naraconych na 

niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych, 

b) ochrony obszarów uzdrowiskowychś ochrony 
gruntów rolnych i leWnych, 

c) stanowi>ce tereny zamkniCteś 
4) sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenówś 

5) granic obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 
scaleM i podziałów nieruchomoWci wraz 
z okreWleniem szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoWci. 
 
§ 7.1. Cały obszar planu znajduje siC w strefie 

ochrony poWredniej ujCcia wody dla m. Grudzi>dza. 
2. Dla tego obszaru obowi>zuj> ustalenia 

wynikaj>ce z Rozporz>dzenia Nr 1/2008 Dyrektora 
RZGW w GdaMsku z dnia 27.03.2008 r. w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujCcia wód 
podziemnych w Grudzi>dzu. 

 
§ 8. W przypadku odkrycia, w trakcie realizacji 

inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub 
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wykopaliska archeologicznego, osoby prowadz>ce 
roboty budowlane i ziemne s> zobowi>zane 
zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace 
mog>ce je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 
powiadomić właWciwy organ ochrony zabytków. 

 
§ 9. Zasady rozwi>zaM systemu infrastrukturyŚ 

1) nakazuje siC przył>czenia do miejskiej sieci 
wodoci>gowej i kanalizacji sanitarnej budynków 
wyposaconych w instalacje wodno-kanalizacyjne; 

2) wody opadowe i roztopowe nalecy zagospodarować 
z zachowaniem przepisów obowi>zuj>cych w tym 
zakresie, przy czym w pierwszej kolejnoWci nalecy 
rozpatrywać ich zagospodarowanie na terenie 
własnej nieruchomoWci (szczególnie wody nie 
wymagaj>ce oczyszczenia), a w przypadkach 
technicznie i ekonomicznie uzasadnionych 
(szczególnie wody wymagaj>ce oczyszczenia) 
nalecy odprowadzić je do miejskiego systemu 
kanalizacji (otwartego lub zamkniCtego)ś 

3) nowe sieci infrastruktury technicznej nalecy 
lokalizować w pasach drogowych jako podziemne, 
a w przypadku braku takiej mocliwoWci, na terenach 
s>siednich w uzgodnieniu z właWcicielem lub 
zarz>dzaj>cym terenem, przy czym w pierwszej 
kolejnoWci nalecy rozpatrywać lokalizacjC wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cych z terenami komunikacyjnymi 
oraz w granicach wewnCtrznych ci>gów 
komunikacyjnych; 

4) nakaz budowy sieci wodoci>gowej stanowi>cej 
jednoczeWnie aródło wody do celów 
przeciwpocarowychś 

5) w całym obszarze planu dopuszcza siC lokalizacjC 
stacji transformatorowych i przepompowni, a takce 
innych niezbCdnych obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury w tym z zakresu ł>cznoWci publicznejś 

6) przył>czenie do sieci infrastruktury technicznej na 
warunkach uzyskanych od dysponentów tych sieciś 

7) nakazuje siC wykorzystanie jako aródeł ciepła 
i chłodu urz>dzeM i systemów energooszczCdnych 
i niskoemisyjnych, wykorzystuj>cych miCdzy 
innymi odnawialne aródła energii, paliwa gazowe 
lub system miejskiej sieci centralnego ogrzewania; 

8) miejsca czasowego gromadzenia odpadów stałych 
nalecy dodatkowo izolować od strony s>siedniej 
zabudowy mieszkalnej poprzez ekrany 
z cywopłotów lub pn>czy. 
 
§ 10. Dla całego obszaru objCtego planem ustala siC 

stawkC procentow> w wysokoWci 30%, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy. 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów funkcjonalnych 
 

§ 11.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 1 P-U. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynówś 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – tereny zabudowy 
usługowej. 
3. W terenie zakazuje siC realizacji inwestycji 

zaliczanych do przedsiCwziCć mog>cych zawsze 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi w tym zakresie. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) udział powierzchni zabudowy do działki budowlanej 

nie wiCkszy nic 70%ś 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej do działki 

budowlanej nie mniejszy nic 10%ś 
3) parametry zabudowy: 

a) maksymalna wysokoWć budynków do 10 m, 
b) dachy płaskie z dopuszczeniem innych rodzajów 

dachów nad czCWciami budynków stanowi>cymi 
nie wiCcej nic 10% powierzchni zabudowy 
obiektu; 

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu; 

5) zakaz realizacji ogrodzeM pełnych oraz 
posiadaj>cych przCsła wykonane z prefabrykatów 
betonowych (za wyj>tkiem elementów 
drobnowymiarowych, za które uznaje siC 
prefabrykat o powierzchni nie wiCkszej nic 0,25 m2). 
5. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 

1) dostCpnoWć komunikacyjna z ulicy Nauczycielskiej 
i ewentualnie poprzez teren 1P-U z ulicy Kustronia; 

2) lokalizacja zjazdów na warunkach uzgodnionych 
z zarz>dc> drogi, w rejonie miejsc wskazanych na 
rysunku planu, przy czym dopuszcza siC wskazanie 
innych miejsc o ile zachowane zostan> warunki 
techniczne oraz bezpieczeMstwo ruchu wynikaj>ce 
z przepisów odrCbnychś 

3) nalecy zapewnić miejsca parkingowe w granicach 
terenu w liczbie minimum 10 do maksimum 
30 miejsc, a bez ograniczeM - w przypadku 
urz>dzenia miejsc parkingowych w garacu 
wielostanowiskowym. 
 
§ 12.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

2U. 
2. Teren zabudowy usługowej w tym handlu. 
3. W ramach ustalonego przeznaczenia terenu 

zakazuje siC lokalizacji usług rzemiosła wykonywanego 
na powierzchni całkowitej wiCkszej nic 1000 m2 oraz 
inwestycji zaliczanych do przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi w tym zakresie. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) udział powierzchni zabudowy do działki budowlanej 

nie wiCkszy nic 40%ś 
2) udział powierzchni biologicznie czynnej do działki 

budowlanej nie mniejszy nic 10%ś 
3) parametry zabudowy: 

a) spadek połaci nie wiCkszy nic 15º - wysokoWć 
budynków nie wiCcej nic 10,0 m, 

b) spadek połaci wiCkszy nic 15º - wysokoWć 
budynków nie wiCcej nic 12,0 m, 
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c) dopuszcza siC dachy o spadku nie wiCkszym nic 
30º, z dopuszczeniem stosowania innych 
spadków na powierzchni nie wiCkszej nic 10% 
rzutu dachu danego obiektu; 

4) maksymalne nieprzekraczalne oraz obowi>zuj>ce 
linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

5) od dróg publicznych ustala siC zakaz realizacji 
ogrodzeM pełnych oraz posiadaj>cych przCsła 
wykonane z prefabrykatów betonowych 
(za wyj>tkiem elementów drobnowymiarowych, za 
które uznaje siC prefabrykat o powierzchni nie 
wiCkszej nic 0,25 m2). 
5. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 

1) dostCpnoWć komunikacyjna z ulic Kustronia 
i Nauczycielskiej; 

2) lokalizacja zjazdów na warunkach uzgodnionych 
z zarz>dca drogi, w rejonie miejsc wskazanych na 
rysunku planu, przy czym dopuszcza siC wskazanie 
innych miejsc o ile zachowane zostan> warunki 
techniczne oraz bezpieczeMstwo ruchu wynikaj>ce 
z przepisów odrCbnychś 

3) nalecy zapewnić miejsca parkingowe w granicach 
terenu: 
a) w liczbie minimum 30 do maksimum 60 miejsc - 

dla obiektów o funkcji usługowej, 
b) bez ograniczeM - w przypadku urz>dzenia miejsc 

parkingowych w garacu wielostanowiskowym, 
c) bez ograniczeM - w przypadku urz>dzenia 

ogólnodostCpnego parkingu strzeconego. 
 
§ 13.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

3KDX. 
2. Teren na poszerzenie przestrzeni chodnika 

i zapewnienia tak zwanego trójk>ta widocznoWci. 
3. Zakaz lokalizacji obiektów pogarszaj>cych 

widocznoWć dla ucytkowników dróg. 
4. Dopuszcza siC całkowite utwardzenie 

nawierzchni. 
 

Rozdział IV 
Przepisy przejWciowe i koMcowe 

 
§ 14. W granicach niniejszego planu trac> moc 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod nazw> „Lotnisko Przemysłowe” - 
Uchwała Nr XXVII/9/01 Rady Miejskiej Grudzi>dza 
z dnia 28 lutego 2001 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
z 2001 r. Nr 29, poz.481). 

 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Grudzi>dza. 
 

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

2. Uchwała o której mowa w ust. 1, podlega 
publikacji na stronie internetowej UrzCdu Miejskiego 
w Grudzi>dzu. 

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Arkadiusz Goszka 
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Zał>cznik 
do uchwały nr XV/92/11 

Rady Miejskiej Grudzi>dza 
z dnia 28 wrzeWnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcia wymagane przez ustawC z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 

 
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 póan. zm.) 
Rada Miejska Grudzi>dza rozstrzyga, co nastCpujeŚ 

 
 
 
 
 
 
 

1. Do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego 
ulicami Kustronia, Nauczycielsk>, terenami 
produkcyjnymi i zabudow> mieszkaniow> 
w Grudzi>dzu, nie wniesiono uwag w trybie przepisów 
art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasady ich finansowania. 

Na terenie objCtym planem nie przewiduje siC 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
swym zakresem obejmowałyby obszar w/w planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
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UCHWAŁA Nr XII/49/2011 

 RADY GMINY GRUDZI=DZ 
 z dnia 29 wrzeWnia 2011 r. 

 
w sprawie opłat za Wwiadczenia udzielane przez przedszkole gminne prowadzone przez gminC Grudzi>dz 
 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 
1991 r. o systemie oWwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, 
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
§ 1. Ustala siC odpłatnoWć wnoszon> przez rodziców 

lub opiekunów prawnych dzieci, korzystaj>cych 
ze WwiadczeM udzielanych przez przedszkole gminne 
prowadzone przez gminC Grudzi>dz za opiekC, naukC 
oraz wychowanie, Wwiadczonych w wymiarze 
przekraczaj>cym 5 godzin dziennie. 

 
§ 2 1. Opłata, o której mowa w § 1 wynosi 

miesiCcznie:  
1) 80,- zł słownieŚ osiemdziesi>t złotych, gdy dzienny 

pobyt dziecka w przedszkolu przekracza o jedn> 
godzinC piCciogodzinny dzienny wymiar okreWlony 
w § 1. 

2) 130,- zł słownieŚ sto trzydzieWci złotych, gdy 
dzienny pobyt dziecka w przedszkolu przekracza 
o wiCcej nic jedn> godzinC piCciogodzinny dzienny 
wymiar okreWlony w § 1. 
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 obowi>zuj> od 

roku przedszkolnego 2011/2012. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Grudzi>dz. 
 
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/174/2009 Rady 

Gminy w Grudzi>dzu z dnia 3 czerwca 2009 r. 
w sprawie opłat za Wwiadczenia prowadzonego przez 
GminC Grudzi>dz Przedszkola Publicznego. 

 
§ 5. Uchyla siC uchwałC Nr X/39/2011 Rady Gminy 

Grudzi>dz z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniaj>cej 
uchwałC w sprawie opłat za Wwiadczenia prowadzonego 
przez GminC Grudzi>dz Przedszkola Publicznego. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>ca Rady 

Hanna Guzowska 
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