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UCHWAŁA Nr XVI/66/2011 

 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 
 z dnia 26 paadziernika 2Ńńń r. 

 
w sprawie wyracenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa ucytkowania 
wieczystego w prawo własnoWci nieruchomoWci. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1 oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 
ucytkowania wieczystego w prawo własnoWci 
nieruchomoWci (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459)2 
uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
§ 1. Wyraca siC zgodC na udzielenie 90% bonifikaty 

od opłaty z tytułu przekształcenia prawa ucytkowania 
wieczystego w prawo własnoWci nieruchomoWci 
bCd>cych własnoWci> żminy Miasto żolub-DobrzyM, 
zabudowanych na cele mieszkaniowe albo 
przeznaczone pod tego rodzaju zabudowC oraz 
nieruchomoWci rolnych. 

 
§ 2. Bonifikata, o której mowa w § 1 nie 

przysługuje osobom fizycznym i prawnym bCd>cym 
właWcicielami lokali przeznaczonych na inne cele nic 
mieszkaniowe. 

 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/251/2005 Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada  
2005 roku w sprawie wyracenia zgody na udzielanie 
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

ucytkowania wieczystego w prawo własnoWci 
nieruchomoWci. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dnia 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miasta 

Jarosław Zakrzewski 
 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wŚ (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.,  
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675). 
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wŚ (Dz.U. z 2007 r., 
Nr 191, poz. 1371, z 2009 r., Nr 206, poz. 1590, z 2010 r., Nr 21,  
poz. 109 i z 2011 r., Nr 187, poz. 1110) 
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UCHWAŁA Nr XVI/69/2011 

 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYL 
 z dnia 28 paadziernika 2Ńńń r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Lisewo, 
obejmuj>cego działki ń93/ń, ń93/2 i ń93/3. 
 

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 póan. zm.)1 oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)2, po stwierdzeniu 
zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-
DobrzyM przyjCtym uchwał> Nr XIX/114/2000 Rady 
Gminy Golub-DobrzyM z dnia 27 kwietnia 2000 r. 
uchwala siC, co nastCpuje:  

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi 

Lisewo, obejmuj>cego działki 193/1, 193/2 i 193/3, 
zwany dalej planem. 

1. Integraln> czCWci> uchwały s>: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowi>cy zał>cznik 

nr 1 do uchwałyś 
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
uchwałyś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w palnie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych, stanowi>ce 
zał>cznik nr 3 do uchwały. 
 
§ 2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granice opracowania planu; 
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2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem 

porz>dkowym i symbolem literowymś 
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) strefa ochronna od cieku wodnego. 

 
§ 3.1. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia zawarte 
w czCWci tekstowej i graficznej uchwałyś 

2) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć zał>cznik 
graficzny nr 1, wykonany na mapie sytuacyjno-
wysokoWciowej w skali 1Ś 1000, stanowi>cy obraz 
graficzny ustaleM zawartych w tekWcie uchwałyś 

3) obszarze planu - nalecy przez to rozumieć obszar 
znajduj>cy siC w granicach planu, bCd>cy 
przedmiotem ustaleM uchwałyś 

4) terenie - nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 
objCtego palnem o okreWlonym przeznaczeniu  
i zasadch zagospodarowania, który został 
wyznaczony na rysunku palnu liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

5) ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)ś 

6) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
akty prawa lokalnego i miejscowego obowi>zuj>ce 
na dzieM realizacji inwestycji okreWlonych uchwał>ś 

7) powierzchni biologicznie czynnej - nalecy przez to 
rozumieć grunt rodzimy oraz wodC powierzchniow> 
na terenie działki budowlanej, a takce 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni 
nie mniejszej nic 10,0 m2 urz>dzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym 
im naturaln> wegetacjCś 

8) infrastrukturze technicznej - nalecy przez to 
rozumieć obiekty budowlane, liniowe lub sieciowe, 
takie jak wodoci>gi, kanalizacja Wciekowa, linie 
elektroenergetyczne itd. wraz z urz>dzeniami do ich 
obsługiś 

9) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalecy przez to rozumieć liniC wyznaczon> na 
rysunku planu, poza któr> nie nalecy realizować 
obiektów budowlanychś linia ta dotyczy wył>cznie 
budynków i budowli, nie odnosi siC do powierzchni 
zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz ogrodzeM, małej 
architektury, urz>dzeM infrastruktury technicznej,  
a takce elementów budynków takich jak schody, 
balkony, wykusze, pomieszczenia garacowe, 
podcienie itp.; 
2. PojCcia wystCpuj>ce w uchwale, nie wyjaWnione 

w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie z definicjami 
przyjCtymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz z definicjami wynikaj>cymi  
z Polskich Norm i przepisów odrCbnych, 
obowi>zuj>cych w dniu podjCcia uchwały. 

 
§ 4. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenia terenu: 

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) ZL - teren leWnyś 

3) KDD - droga dojazdowa; 
4) KDW - drogi wewnCtrzne. 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) lokalizacja zabudowy kubaturowej wył>cznie  

w obrCbie czCWci działki ograniczonej 
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem 
okreWlonych odległoWci od granic działek, a takce od 
granicy lasu zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

2) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury ogrodowej 
(np. oczek wodnych, fontann); 

3) nie dopuszcza siC wykonania ogrodzeM pełnych  
z prefabrykatów betonowych. 
 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) ograniczyć do niezbCdnego minimum prace trwale 

zniekształcaj>ce rzeabC terenuś 
2) obowi>zuje zasada zagospodarowania zieleni> tych 

powierzchni działek, które nie s> przeznaczone pod 
zabudowC i utwardzenieś 

3) chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniami 
antropogenicznymi przez prowadzenie prawidłowej 
gospodarki wodno - Wciekowej i odpadamiś 

4) obszar planu znajduje siC w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś 

5) ustala siC strefC ochronn> dla cieku wodnego 
zlokalizowanego poza obszarem opracowania  
z zakazem lokalizacji obiektów budowlanych  
z wyj>tkiem obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) uwzglCdnić pozostałe recimy ochronne 
obowi>zuj>ce na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny DrwCcy, wynikaj>ce z przepisów 
odrCbnych, w tym: 
a) zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
b) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewieM 

Wródpolnych, przydrocnych i nadwodnych, jeceli 
nie wynikaj> one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeMstwa ruchu drogowego, 

c) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 
jeceli słuc> innym celom nic ochrona przyrody. 

 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na całym obszarze objCtym planem, w przypadku 

odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, 
który posiada cechy zabytku lub wykopaliska 
archeologicznego, osoby prowadz>ce roboty 
budowlane i ziemne s> zobowi>zane wstrzymać 
wszelkie roboty mog>ce uszkodzić lub zniszczyć 
odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy ucyciu 
dostCpnych Wrodków ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym 
właWciwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeWli nie jest to mocliwe Wójta żminy 
Golub-DobrzyMś 
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2) na terenach w granicach opracowania planu nie 

odnotowano wystCpowania stanowisk 
archeologicznych o wartoWci kulturowej ani 
obiektów zabytkowych podlegaj>cych ochronie. 
 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: 
- na obszarze objCtym planem nie znajduj> siC obszary 

przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji 
zawartej w ustawie.  
 
§ 9. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci: 
- nie dotyczy. 

 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) dla nowoprojektowanych obiektów budowlanych 

wymaga siC zachowania normatywnych odległoWci 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś 

2) w granicach planu wyznacza siC tereny oznaczone 
symbolem 1ZL i 3KDD oraz strefC ochronn> dla 
cieku wodnego wyznaczon> na rysunku planu  
z zakazem zabudowy; 

3) zakaz zabudowy nie dotyczy obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej. 
 
§ 11. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodC: 
- ustala siC obowi>zek wł>czenie projektowanej 

zabudowy do sieci wodoci>gowej. 
2. W zakresie gospodarki Wciekami sanitarnymi: 

1) nakazuje siC podł>czenie nowej zabudowy do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej; 

2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza 
siC korzystanie z zbiorczych lokalnych oczyszczalni 
Wciekówś 
3. W zakresie elektroenergetyki: 

1) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC 
układu elektroenergetycznegoś 

2) sieci elektroenergetyczne nalecy realizować  
w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cych  
i projektowanych drógś 

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siC 
realizacje w/w sieci poza liniami rozgraniczaj>cymi 
drógś 

4) ustala siC zasilanie terenów planu poprzez 
projektowan> sieć n/n i S/N, na podstawie 
warunków technicznych przył>czenia okreWlonych 
przez zarz>dcC sieciś 

5) w zalecnoWci od potrzeb dopuszcza siC realizacjC 
parterowej stacji transformatorowej na wydzielonej 
do tego celu działce z terenu oznaczonego 
symbolem 2MN; 

6) lokalizacja projektowanej stacji transformatorowej 
przy granicy z terenem 3KDD; 

7) w obszarze 2MN dopuszcza siC realizacje stacji 
transformatorowych słupowych. 
4. W zakresie zasilania w ciepło: 

- ustala siC obowi>zek projektowania i realizacji  
w obiektach budowlanych niskoemisyjnych aródeł 
energii cieplnej - nie przekraczaj>cych 
dopuszczalnych norm lub bezemisyjnych aródeł 
energii cieplnej. 
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

- zaopatrzenie w gaz z indywidualnych aródeł. 
6. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 

- dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC 
obiektów i urz>dzeM z zakresu ł>cznoWci publicznej. 
7. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) odpady komunalne nalecy gromadzić  
w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej 
posesji, w miejscu do tego przeznaczonym. Odpady 
nalecy wywozić na składowisko odpadów, zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi oraz 
uchwalonymi przepisami lokalnymi; 

2) gospodarowanie innymi odpadami zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 
8. W zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy 

systemów komunikacji: 
1) powi>zania zewnCtrzne komunikacyjne s> 

realizowane poprzez istniej>ce drogi gminne  
i projektowane drogi wewnCtrzneś 

2) dopuszcza siC wydzielanie dodatkowych dróg 
wewnCtrznych nie wyznaczonych na rysunku planu 
w zalecnoWci od potrzeb właWciciela gruntówś 

3) szerokoWć dróg w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rysunku planu; 

4) w ramach poszczególnych terenów i działek, nalecy 
zapewnić odpowiedni> liczbC miejsc parkingowych 
lub garacowych, zapewniaj>c> potrzeby w zakresie 
parkowania i postoju samochodówŚ 
- obowi>zek zapewnienia minimum dwa miejsca 

postojowe na jedno mieszkanie w obrCbie 
własnej posesji dla terenów w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

9. W terenach 2MN, 3KDD, 4KDW, 5 KDW 
dopuszcza siC lokalizacjC sieci infrastruktury 
technicznej wraz z urz>dzeniami towarzysz>cymi takie 
jak sieci wodoci>gowe, kanalizacyjne, kablowe  
i napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje 
transformatorowe, obiekty i urz>dzenia z zakresu 
ł>cznoWci publicznej, przepompownie Wcieków i inne. 

10. W przypadku realizacji infrastruktury 
technicznej dopuszcza siC sytuowanie obiektów  
i urz>dzeM poza liniami zabudowy okreWlonymi na 
rysunku planu z bezpoWrednim dostCpem do drogi. 

11. WłaWciciele działki, na których znajduj> siC 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
zobowi>zani s> do umocliwienia słucbom technicznym 
stałego dostCpu do tych obiektów i urz>dzeM. 

 
§ 12. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>: 

1) tereny górnicze, naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagrocone osuwaniem siC mas 
ziemnych; 

2) nieruchomoWci uznane za niezbCdne na cele 
obronnoWci paMstwa oraz obiekty wacne  
i szczególnie wacne dla bezpieczeMstwa i obronnoWci 
paMstwa okreWlone odrCbnymi przepisamiś 

3) obszary wymagaj>ce przekształceM i rekultywacjiś 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 254 – 14223 – Poz. 2460 
 
4) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia procesu 

scalania i podziałuś 
5) obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy  

i infrastruktury technicznej; 
6) obszary słuc>ce realizacji imprez masowychś 
7) obszary przestrzeni publicznej wyznaczone  

w Studium. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 13. Ustalenia szczegółowe odnosz>ce siC do 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1ZL. 

1. PrzeznaczenieŚ teren leWny. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) istniej>cy las do zachowaniaś 
2) prace pielCgnacyjne i wycinka drzewostanu według 

planu urz>dzenia lasuś 
3) zakazuje siC lokalizacji zabudowy. 

3. Zasady podziału nieruchomoWci: 
1) minimalna powierzchnia działki - nie ustala siCś 
2) minimalna szerokoWć frontu działki - nie ustala siC. 

4. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji - dostCp 
do terenu z drogi gminnej połoconej poza granicami 
opracowania planu. 

5. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów: 
- do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie. 
6. Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
§ 14. Ustalenia szczegółowe odnosz>ce siC do 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2MN. 

1. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) parametry zabudowy funkcji mieszkalnej: 

a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 11,0 m, do 
dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 
poddasze ucytkowe), 

b) geometria dachu - dachy wysokie, dwu- lub 
wielospadowe, k>t nachylenia głównych połaci 
dachu od 30° do 45°, 

c) obowi>zuje stosowanie pokrycia ceramicznego 
lub naWladuj>cego ceramiczne, w odcieniach 
koloru czerwonego lub br>zowegoś 

2) parametry zabudowy gospodarczej, garacowej  
i gospodarczo - garacowej: 
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 8,0 m - do 

dwóch kondygnacji nadziemnych, 
b) geometria dachu - dachy dwu- lub 

wielospadowe, k>t nachylenia głównych połaci 
dachu minimum 12°; 

3) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) nakaz pozostawienia min. 50% powierzchni 
biologicznie czynnej na kacdej wydzielonej działceś 

5) obszar przeznaczony pod zabudowC, dojWcia, 
dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone 
nawierzchnie, nie powinien przekraczać 40% 
powierzchni działki. 
3. DostCpnoWć komunikacyjna: 

- dla terenu oznaczonego symbolem 2MN z drogi 
gminnej zlokalizowanej poza granicami 
opracowania, poprzez teren 3KDD i drogi 
wewnCtrzne 4KDW, 5KDWś 
4. Zasady podziału nieruchomoWci: 

1) minimalna powierzchnia działki 1000 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu działki 25,0 mś 
3) dopuszcza siC ł>czenie wydzielonych działek, w celu 

realizacji jednej inwestycji na wiCkszej powierzchni, 
pod warunkiem zachowania ustaleM podjCtych  
w uchwale. 
5. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów: 
- do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie. 
6. Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 30%. 

 
§ 15. Ustalenia szczegółowe odnosz>ce siC do 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3KDD. 

1. Przeznaczenie: publiczna droga dojazdowa. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) teren przeznaczony na poszerzenie drogi gminnej; 
2) szerokoWć terenu w liniach rozgraniczaj>cych 

zgodnie z rysunkiem planu; 
3) dostCpnoWć do drogi nieograniczonaś 
4) obowi>zuj> ustalenia § 11 pkt 8. 

3. Zasady podziału nieruchomoWci: 
- nie ustala siC. 

4. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów: 
- do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie terenu 
objCtego planem. 
5. Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
§ 16. Ustalenia szczegółowe odnosz>ce siC do 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem: 4KDW, 
5KDW. 

1. PrzeznaczenieŚ drogi wewnCtrzne. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie 

z rysunkiem planu; 
2) obowi>zuj> ustalenia § 11 pkt 8. 
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3. Zasady podziału nieruchomoWci: 
- nie ustala siC. 

4. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów: 
- do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie terenu 
objCtego planem. 
5. Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Golub - DobrzyM. 
 
§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego  
i na stronie internetowej gminy. 

 
§ 19. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy  

Rady Gminy  
Sławomir Izajasz 

 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały 
w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,  
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 oraz  
z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777  
i Nr 149, poz. 887 
2. Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały wŚ Dz.U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, 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. 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,  
z 2011 r. Nr 32, poz. 159. 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XVI/69/2011 

Rady Gminy Golub-DobrzyM 
z dnia 28 paadziernika 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XVI/69/2011 

Rady Gminy Golub-DobrzyM 
z dnia 28 paadziernika 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu miejscowego. 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze wsi Lisewo, obejmuj>cego 
działki 193/1, 193/2 i 193/3 wraz z prognoz> 
oddziaływania na Wrodowisko został wyłocony do 
publicznego wgl>du w dniach od 29 sierpnia 2011 r. do 
20 wrzeWnia 2011 r. Dyskusja publiczna nad przyjCtymi 
w projekcie planu rozwi>zaniami została zorganizowana 
w dniu 15 wrzeWnia 2011 r. Termin, w którym osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadaj>ce osobowoWci prawnej mogły wnosić 
uwagi dotycz>ce projektu planu upłyn>ł dnia  
5 paadziernika 2011 r. 

W ustawowym terminie do projektu planu uwagi nie 
wpłynCły. 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XVI/69/2011 

Rady Gminy Golub-DobrzyM 
z dnia 28 paadziernika 2011 r. 

 
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. 

 
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.) 
okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji oraz zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy. 

 
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców nalec>, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) do zadaM 
własnych gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj>: 
1) budowC kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci>gowejś 
2) budowC sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia w energiC 

elektryczn>. 
 
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 

w § 1: 
1) realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in.Ś ustaw>  
o gospodarce nieruchomoWciami, ustaw> Prawo 
Budowlane, ustaw> o zamówieniach publicznych, 

ustaw> o samorz>dzie gminnym, ustaw>  
o gospodarce komunalnej i ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiskaś 

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej (w tym stacje 
transformatorowe) lub ciepła realizowane bCd>  
w sposób okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2003 r.  
Nr 153, poz. 1504 z póan. zm.)ś 

3) inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji realizowane bCd> na podstawie ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodC i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków 
(Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póan. zm.)ś 

4) realizacja pozostałych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej bCdzie przedmiotem 
umowy zainteresowanych stron zgodnie  
z przepisami prawa. 
 
§ 3.1. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie 
miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia  
29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
Nr 157, poz. 1240 z póan. zm.) oraz ustawy z dnia  
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du 
terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526), przy 
czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

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

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s>  
w całoWci lub w czCWci budcet żminy, aródła 
zewnCtrzne (np.: fundusze strukturalne Unii 
źuropejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła  
z Funduszu 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 drogi publicznej zostan> 
okreWlone przez żminC w budcecie oraz wieloletnim 
planie inwestycyjnym. 
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