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UCHWAŁA Nr LIII/444/10 

 RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE 
z dnia 4 listopada 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicŚ RzemieWlniczej, 
Grzybowej, Jagodowej, JarzCbinowej i Przemysłowej we wsi ZamoWć, gmina Szubin. 
 

Na podstawie 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, 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142  
i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 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 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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r.  
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675,  
Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996  
i Nr 155, poz. 1043) uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego 
do ulicŚ RzemieWlniczej, Grzybowej, Jagodowej, 
JarzCbinowej i Przemysłowej we wsi ZamoWć, gmina 
Szubin, zwanym dalej „planem”, stwierdzaj>c zgodnoWć 
z ustaleniami studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Szubin zatwierdzonego uchwał> nr XVIII/180/2000 
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20.09.2000 r. 

2. Integraln> czCWci> uchwały s>Ś 
1) zał>cznik nr 1 - czCWć graficzna planu, zwana dalej 

„rysunkiem planu”ś 
2) zał>cznik nr 2 - rozstrzygniCcie Rady Miejskiej  

w Szubinie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu; 

3) zał>cznik nr 3 - rozstrzygniCcie Rady Miejskiej  
w Szubinie 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. Granice obszaru objCtego planem okreWla 

rysunek w skali 1:1000. 
 
 
 

Rozdział 2 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 2.1. W planie ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie 

terenówŚ 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone na rysunku planu symbolem: 1MN, 
2MN, 3MN; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN/U; 

3) teren cmentarza oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZC; 

4) teren zieleni urz>dzonej oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZP; 

5) teren lasu oznaczony na rysunku planu symbolem 
ZL; 

6) tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 
4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD; 

7) tereny dróg wewnCtrznych oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KW, 2KW; 

8) tereny parkingu oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1KP, 2KP. 
 
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) „infrastrukturze technicznej” – nalecy przez to 
rozumieć wybudowane pod ziemi>, na ziemi albo 
nad ziemi> sieci lub urz>dzenia wodoci>gowe, 
kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe  
i telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

2) „kanale technologicznym” – nalecy przez to 
rozumieć ci>g osłonowych elementów obudowy, 
studni kablowych oraz innych obiektów lub 
urz>dzeM słuc>cych umieszczaniu lub eksploatacji 
urz>dzeM infrastruktury technicznej drogowej, 
energetycznej i telekomunikacyjnej, zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

3) „materiały drobnowymiarowe” – nalecy przez to 
rozumieć kostkC brukow>, płyty chodnikowe itp.ś 

4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczaj>c> najmniejsz> odległoWć 
sytuowania Wciany zewnCtrznej budynku od linii 
rozgraniczaj>cej terenuś 

5) „obowi>zuj>cej linii zabudowy” – nalecy przez to 
rozumieć linie, w których nakazuje siC usytuowanie 
zewnCtrznej, najblicszej w stosunku do ulicy, Wciany 
budynku, bez uwzglCdniania balkonów, loggii, 
tarasów, schodów zewnCtrznych, pochylni i ramp 
wystaj>cych poza obrys budynku nie wiCcej nic  
1,3 m; 
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6) „terenie” – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 

planu, wyznaczon> na rysunku planu lini> 
rozgraniczaj>c>, o okreWlonym przeznaczeniu, 
oznaczony na rysunku planu symbolem. 
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala siCŚ 
1) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów 

budowlanych i urz>dzeM, które wpływaj> 
negatywnie na ład przestrzenny, a w tymŚ 
a) wolnostoj>cych reklam, 
b) tymczasowych obiektów budowlanych,  

z wyj>tkiem zaplecza budów, 
c) ogrodzeM o przCsłach pełnych oraz 

prefabrykowanych betonowych i celbetowych, 
d) nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, 
e) obiektów budowlanych o wysokoWci powycej  

12 m z wył>czeniem inwestycji celu publicznego 
z zakresu ł>cznoWci publicznej, zgodnych  
z przepisami odrCbnymiś 

2) obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne linie zabudowy, 
których usytuowanie okreWla rysunek planu. 
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siCŚ 
1) zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych zawsze 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, okreWlonych 
w przepisach odrCbnychś 

2) segregacjC odpadów w miejscach ich powstawania  
i gromadzenie oraz zagospodarowanie zgodnie  
z obowi>zuj>cym w tym zakresie gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrCbnymiś 

3) odprowadzanie Wcieków w postaci wód opadowych  
i roztopowych z dróg do kanalizacji deszczowejś 

4) zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych w obrCbie działki zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

5) odprowadzanie Wcieków bytowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem do czasu jej 
realizacji, gromadzenia Wcieków w szczelnych, 
bezodpływowych zbiornikach na nieczystoWci oraz 
ich wywóz do oczyszczalni Wcieków, zakaz 
lokalizacji przydomowych oczyszczalni Wciekówś 

6) zaopatrzenie w wodC do celów bytowych z sieci 
wodoci>gowejś 

7) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych  
z zastosowaniem kotłów posiadaj>cych atest 
bezpieczeMstwa ekologicznego zasilanych energi> 
elektryczn> lub paliwami takimi jakŚ gaz, olej 
opałowy lekki oraz paliwa stałe charakteryzuj>ce siC 
niskimi wskaanikami emisji albo alternatywne 
aródła energiiś 

8) na terenach oznaczonych symbolem MN i MN/U 
obowi>zuj>ce dopuszczalne poziomy hałasu, 
okreWlone w przepisach odrCbnych, jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

9) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych 
wskutek prowadzenia robót budowlanych na terenie 
działki lub poza ni> w sposób niepogarszaj>cy stanu 
Wrodowiska. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siC obowi>zek w przypadku natrafienia na obiekt 
archeologiczny uzgodnienia dalszego działania  
z Wojewódzkim Oddziałem Słucby Ochrony Zabytków. 

 
§ 7. W zakresie wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznej nie podejmuje siC 
ustaleM. 

 
§ 8. W zakresie granic i sposobów 

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

 
§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci nie podejmuje siC 
ustaleM. 

 
§ 10. W zakresie szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczeM w ich 
ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala siC dla linii 
Wredniego napiCcia SN strefC oddziaływania – linii 
elektroenergetycznych SN o szerokoWci 15,0 m, w której 
obowi>zuj> ograniczenia okreWlone w przepisach 
odrCbnych. 

 
§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala siCŚ 
1) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> z sieci 

infrastruktury technicznej; 
2) dla infrastruktury elektroenergetycznej: 

a) zakłada siC utrzymanie w istniej>cej formie  
i przebiegu, linie SN oraz nn napowietrzne  
i kablowe. Ewentualne przebudowa lub 
skablowanie istniej>cych linii napowietrznych 
SN i nn odbywać siC bCdzie na wniosek 
zainteresowanej strony, jej kosztem i na 
warunkach gestora sieci. Do czasu likwidacji lub 
przebudowy napowietrznych linii SN i nn nalecy 
zagwarantować gestorowi dostCp do linii w celu 
jej obsługi i konserwacji, 

b) w przypadku istniej>cych linii napowietrznych 
niskiego napiCcia przewidzianych do zachowania 
(do czasu ich zucycia gospodarczego) dopuszcza 
siC mocliwoWć zasilenia obiektów przył>czem 
napowietrznym na warunkach gestora sieci, 

c) realizacja sieci uzbrojenia elektroenergetycznego 
mocliwa bCdzie pod warunkiem wyprzedzaj>cej 
realizacji zadaM publicznych (drogi, ulice, ci>gi 
piesze), 

d) termin realizacji uzbrojenia elektroenergetycznego 
uzalecniony bCdzie od zainteresowania 
inwestorów oraz mocliwoWci zarezerwowania 
Wrodków finansowych przez gestora sieci 
(umieszczenie w planie inwestycji); 
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3) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

z zakresu ł>cznoWci publicznej, jeceli taka inwestycja 
jest zgodna z przepisami odrCbnymi, 

4) obsługC komunikacyjn> terenów z istniej>cych  
i projektowanych dróg publicznychś 

5) dopuszczenie realizacji kanałów technologicznych  
w liniach rozgraniczaj>cych dróg podczas 
rozbudowy układu drogowego, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

6) dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczaj>cych drógś 

7) dopuszczenie przebudowy urz>dzeM 
elektroenergetycznych na drodze usuniCcia kolizji tj. 
kosztem i staraniem podmiotów wnioskuj>cych na 
podstawie warunków technicznych uzyskanych  
u operatora. 
 
§ 12. W zakresie sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania  
i ucytkowania terenów nie podejmuje siC ustaleM. 

 
§ 13. W zakresie terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych oraz słuc>cych organizacji imprez 
masowych nie podejmuje siC ustaleM. 

 
§ 14. W zakresie stawki procentowej o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
siC nastCpuj>ce w wysokoWciŚ 
1) 30% dla terenów MN, MN/U, ZLś 
2) 1% dla terenów KP, ZC, ZP, KDD, KW. 
 

Rozdział 3 
Zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce na obszarze 

objCtym planem 
 
§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnejŚ 1MN, 2MN ustala siCŚ 
1) minimaln> powierzchniC nowo wydzielanych 

działek 650 m2; 
2) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy, 

nadbudowy i rozbiórki istniej>cych budynków 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrCbnymiś 

3) dla budynku mieszkalnego: 
a) wolnostoj>cy, 
b) do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 

poddasze ucytkowe, 
c) dach stromy o nachyleniu od 22o do 45o, kryty 

dachówk> lub materiałem dachówopodobnym, 
d) maksymaln> wysokoWć do okapuŚ 5,0 m, a do 

głównej kalenicyŚ 10 mś 
4) dla garacuŚ 

a) dopuszczenie budowy tylko jednego na działce, 
b) maksymaln> powierzchniC zabudowy 40 m2, 
c) maksymaln> wysokoWć do 5,0 m, 
d) dach o nachyleniu od 22o do 45o, 
e) dopuszczenie ł>czenia z budynkiem 

mieszkalnym, 
f) dopuszczenie lokalizacji bezpoWrednio przy 

granicy nieruchomoWci w przypadku bdowy 
takich budynków po obu stronach granicy 
nieruchomoWci jako blianiaczych, 

g) zakaz lokalizowania garacy dla samochodów  
o noWnoWci powycej 3,5 tś 

5) maksymaln> powierzchniC zabudowyŚ 25% 
powierzchni działkiś 

6) minimaln> powierzchniC terenu biologicznie czynn>Ś 
60% z wył>czeniem zieleni projektowanej na 
dachach budynków oraz wypełnieM  
w nawierzchniach acurowychś 

7) nakaz zapewnienia na kacdej działce minimum 
dwóch miejsc postojowych dla samochoów 
osobowych, w tym miejsca w garacuś 

8) poziom parteru budynku mieszkalnego nie wycszy 
nic 0,5 m nad terenem oraz poziom posadzki garacy 
nie wycszy nic 0,5 m nad terenem; 

9) dopuszczenie realizowania kondygnacji 
podziemnych. 
 
§ 16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnejŚ 3MN ustala siCŚ 
1) minimaln> powierzchniC nowo wydzielanych 

działek 1000 m2; 
2) dopuszczenie lokalizowania wył>cznie jednego 

wolnostoj>cego budynku mieszkalnego  
i garacowego na działceś 

3) pozostałe warunki jak w § 15. 
 
§ 17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej MN/U ustala siCŚ 
1) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usługowej, które mog> 
wystCpować ł>cznie lub samodzielnie w ramach 
działki/budynkuś 

2) minimaln> powierzchniC nowo wydzielanych 
działek 800 m2; 

3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy i rozbiórki istniej>cych budynków 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrCbnymiś 

4) dla budynku mieszkalno-usługowegoŚ 
a) maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne  

w tym poddasze ucytkowe, 
b) dach stromy o nachyleniu od 22o do 45o, kryty 

dachówk> lub materiałem dachówopodobnym, 
c) maksymaln> wysokoWćŚ 12,0 mś 

5) dla garacuŚ 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60 m2, 
b) dach stromy o nachyleniu od 22o do 45o, 
c) maksymaln> wysokoWć do 5,0 m, 
d) mocliwoWć ł>czenia z budynkiem mieszkalno-

usługowym, 
e) zakaz budowy garacu dla samochodów powycej 

3,5 t; 
6) ł>czn> powierzchniC zabudowy nie przekraczaj>c> 

30% powierzchni działkiś 
7) minimaln> powierzchniC biologicznie czynn> 45%ś 
8) maksymaln> powierzchniC lokalu usługowo-

handlowego 200 m2; 
9) nakaz zapewnienia na działce miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych w iloWci minimum 
jedno miejsce postojowe na kacde 25 m2 
powierzchni ucytkowej funkcji usługowej w tym 
minimum jedno miejsce postojowe dla osób 
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niepełnosprawnych oraz minimum dwóch miejsc 
postojowych dla funkcji mieszkalnej, oprócz garacu. 
 
§ 18. Dla terenu cmentarza ZC ustala siCŚ 

1) minimaln> powierzchniC cmentarza 1,5 haś 
2) dopuszczenie lokalizacji kaplicy, domu 

pogrzebowego: 
a) maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna, 
b) dach stromy o nachyleniu od 22o do 45o, 
c) maksymalna wysokoWć 8,0 mś 

3) dopuszczenie lokalizacji znaków kultu religijnego, 
grobowców, nagrobków i obiektów małej 
architektury; 

4) dopuszczenie budowy ci>gów pieszych  
o maksymalnej szerokoWci 4,0 m i nawierzchni>  
z materiałów drobnowymiarowychś 

5) dopuszczenie realizacji powierzchni biologicznie 
czynnych, w formie zieleni wysokiej i niskiej – 
drzew liWciastych i iglastych, krzewów i trawnikówś 

6) nakaz realizacji wejWć wył>cznie z terenów 1KP  
i 2KP. 
 
§ 19. Dla terenu zieleni urz>dzonej ZP ustala siCŚ 

1) nakaz realizacji powierzchni biologicznie czynnych, 
pełni>cych rolC skwerów w formie zieleni wysokiej  
i niskiej – drzew liWciastych i iglastych, krzewów  
i trawnikówś 

2) dopuszczenie budowy ci>gów pieszych  
o maksymalnej szerokoWci 4,0 m i nawierzchni>  
z materiałów drobnowymiarowychś 

3) dopuszczenie realizacji obiektów małej architektury 
w tym ławki, latarnie, formy rzeabiarskie itp.ś 

4) teren ogólnodostCpny. 
 
§ 20. Dla terenu lasu ZL ustala siCŚ 

1) nakaz realizacji powierzchni biologicznie czynnych, 
w formie zieleni wysokiej i niskiej – drzew 
liWciastych i iglastychś 

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych. 
 
§ 21. Dla terenów drógŚ 

1) publicznych dojazdowych 1KDD, 5KDD ustala siC 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 15,0 m; 

2) publicznych dojazdowych 2KDD ustala siC 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 20,0 m  
z dopuszczeniem realizacji parkingów wzdłuc terenu 
zieleni publicznej ZP; 

3) publicznych dojazdowych 6KDD ustala siC 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 mś 

4) publicznych dojazdowych 3KDD, 4KDD, 7KDD, 
8KDD ustala siC zachowanie istniej>cych szerokoWci 
pasa drogi w liniach rozgraniczaj>cychś 

5) wewnCtrznej 1KW ustala siC szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 7,0 mś 

6) wewnCtrznej 2KW ustala siC szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 10,0 m. 
 
§ 22. Dla terenów parkingów 1KP i 2KP ustala siCŚ 

1) nakaz realizacji parkingu dla terenu ZC; 

2) nakaz realizacji nawierzchni z materiałów 
drobnowymiarowych; 

3) nakaz realizacji nawierzchni odrócniaj>cych 
kolorem miejsca postojowe od komunikacji kołowej 
i ci>gów pieszychś 

4) nakaz zagospodarowania zieleni> wysok> i nisk> 
powierzchni nieutwardzonych. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 
§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Szubina. 
 
§ 24. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady 
Marek Domcała 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118 – 6883 – Poz. 988 
 

zał>cznik nr 1 
do uchwały nr LIII/444/10 
Rady Miejskiej w Szubinie 

z dnia 4 listopada 2010 r. 

 
 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118 – 6884 – Poz. 988,989 
 

zał>cznik nr 2 
do uchwały nr LIII/444/10 
Rady Miejskiej w Szubinie 

z dnia 4 listopada 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w Szubinie  
o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przyległego do ulic: 

RzemieWlniczej, Grzybowej, Jagodowej, 
JarzCbinowej i Przemysłowej we wsi ZamoWć, gmina 

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

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
Rada Miejska w Szubinie rozstrzyga, co nastCpujeŚ 

 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu przyległego do ulicŚ 
RzemieWlniczej, Grzybowej, Jagodowej, JarzCbinowej  
i Przemysłowej we wsi ZamoWć, gmina Szubin, 
wyłoconego do publicznego wgl>du w dniach od  
05 lipca 2010 r. do 04 sierpnia 2010 r., została 
wniesiona jedna uwaga, któr> rozpatrzono pozytywnie 
w całoWci. 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr LIII/444/10 
Rady Miejskiej w Szubinie 

z dnia 4 listopada 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w Szubinie  
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego terenu 
przyległego do ulic: RzemieWlniczej, Grzybowej, 
Jagodowej, JarzCbinowej i Przemysłowej we wsi 

ZamoWć, gmina Szubin, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

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

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.),  

art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorz>dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  
z 2001 roku. Nr. 142, poz 1591 z póan. zm.) i art. 111 
ust. 2 pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, 
poz. 148 z póan. zm.) 

 
Rada Miejska w Szubinie rozstrzyga co nastCpujeŚ 

1) Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, zapisane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
przyległego do ulicŚ RzemieWlniczej, Grzybowej, 
Jagodowej, JarzCbinowej i Przemysłowej we wsi 
ZamoWć obejmuj> realizacjC nastCpuj>cych 
inwestycji: 
a) przebudowC oraz rozbudowC istniej>cych  

i realizacjC nowych dróg, 
b) budowC, rozbudowC oraz przebudowC sieci 

wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej. 

2) Zadania wymienione w pkt 1 bCd> realizowane 
etapowo, z wyodrCbnieniem w I etapie sieci 
wodoci>gowej i sieci kanalizacji sanitarnej. 
Zadania inwestycyjne, o których mowa  

w rozstrzygniCciu, finansowane bCd> zgodnie  
z zasadami i zapisami okreWlonymi w wieloletnich 
planach inwestycyjnych i finansowych gminy Szubin, 
wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodoci>gowych i urz>dzeM kanalizacyjnych oraz 
strategi> rozwoju gminy Szubin. 
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UCHWAŁA Nr VI/20/2011 

 RADY GMINY CZERNIKOWO 
z dnia 22 lutego 2011 r. 

 
w sprawie budcetu na 2011 r. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o, samorz>dzie gminnym 
//Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zm./ ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzaj>ce ustawC  
o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze 
zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  
art. 222, art. 235, art. 242, art. 258 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U.  

Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Rada Gminy uchwala, 
co nastCpuje 

 
§ 1. Ustala siC kwotC dochodów budcetowych na 

2011 rok w wysokoWci 31.729.226 zł z tego: 
- dochody biec>ce 22.678.326 zł 
- dochody maj>tkowe 9.050.900 zł 
zgodnie z zał>cznikiem Nr 1 


