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W przedmiotowym  projekcie planu (wywołanym 
uchwał> nr 502/09 RMT z dnia 5 marca 2009 r.), po 
analizie wszystkich uwarunkowaM, przede wszystkim 
Wrodowiskowch (w sporz>dzonym w paadzierniku  
2009 r. na potrzeby planu opracowaniu 
ekofizjograficznym tereny leWne wskazane s> do 
maksymalnej ochrony ze wzglCdu ich unikalny 
charakter w skali miasta  i duce walory krajobrazowe)  
i społecznych, utrzymano dotychczasowe przeznaczenie 
i zasady zabudowy i zagospodarowania nieruchomoWci 
36/38. WiCkszoWć obszaru działki (ok. 85%) stanowi 
grunt leWny, reprezentuj>cy fragment monokulturowych 
lasów sosnowych  o unikalnych walorach. W projekcie 
planu wyznaczono nieprzekraczaln> liniC zabudowy  na 

obszarze sklasyfikowanym w rejestrze gruntów jako B, 
który obecnie jest terenem zabudowanym budynkiem 
mieszkalnym. Pozostały teren działki, sklasyfikowany 
jako Ls, połocony jest poza wyznaczonym obszarem 
zabudowy. Jest wiCc to zgodne z obowi>zuj>cym 
stanem faktycznym i prawnym - w stosunku do planu 
obowi>zuj>cego nie uległo zmianie przeznaczenie 
podstawowe dla działki nr 36/38, nie został równiec 
ograniczony obszar zabudowy wynikaj>cy  
z wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
 
 
 

 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 208/11 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 24 listopada 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie  
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

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 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi 
zm.), okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy: 
 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

przewidziane do realizacji na obszarze objCtym 
opracowaniem planu obejmuj>Ś 
- przebudowC Szosy ChełmiMskiej (symbol terenu 

42.03-KD(G)1) na odcinku od ul. Owsianej do 
granicy administracyjnej miasta - w klasie ulicy 
głównej o przekroju dwujezdniowym i długoWci  
w planie ok. 1,3 km, polegaj>c> na dobudowie 
drugiej jezdni, z poszerzeniami o dodatkowe 

pasy ruchu w obrCbie skrzycowaM, wraz  
z ewentualnymi odpowiednimi zabezpieczeniami 
technicznymi zmniejszaj>cymi uci>cliwoWć  
w stosunku do innych funkcji, 

- budowC i przebudowC ulic zbiorczych, lokalnych 
i dojazdowych wraz z niezbCdn> infrastruktur>  
(kanalizacj> deszczow> i oWwietleniem) -  
o ł>cznej długoWci w planie ok. 12 km. 

 
2. Sposób realizacji inwestycji - zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym 
m.in. z ustawami: Prawo budowlane, Prawo 
zamówieM publicznych, Prawo ochrony Wrodowiska, 
Prawo energetyczne, ustaw> o drogach publicznych, 
ustaw> o gospodarce nieruchomoWciami. 

 
3. Finansowanie inwestycji- z budcetu miasta, przy 

wykorzystaniu Wrodków pozyskanych ze aródeł 
zewnCtrznych. 
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UCHWAŁA Nr XIV/78/2011 
 RADY GMINY ŁYSOMICE 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 
 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce 
strukturalnej Kamionki Małe 
 

Na podstawie 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 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 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, 
poz. 901) oraz 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,  
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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, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113), po 
stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łysomice” Rada Gminy uchwala, 
co nastCpuje 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.  Uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice  
w jednostce strukturalnej Kamionki Małe – zwan> dalej 
zmian> planu. 

 
§ 2.  Integraln> czCWci> zmiany planu, o którym 

mowa w § 1, jest rysunek zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice  
w jednostce strukturalnej Kamionki Małe, w skali 
1:1000, zwany dalej rysunkiem zmiany planu, 
stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
przedstawiaj>cy graficzne ustalenia zmiany planu,  
w tym granice obszaru objCtego zmian> planu. 

 
§ 3.1.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

zmiany planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami zmiany 
planu: 
1) granica obszaru objCtego zmian> planuś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

oraz o rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
3) przeznaczenie terenów oznaczone numerem 

porz>dkowym i symbolem literowymś 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) wymiarowanie. 

2.  Ustala siC mocliwoWć ł>czenia przeznaczeM dla 
terenów oznaczonych podwójnym symbolem funkcji 
np. MN/UT z preferencj> dla tego przeznaczenia, 
którego oznaczenie literowe wprowadzono na 
pierwszym miejscu. 

 
§ 4.  Przedmiotem ustaleM zmiany planu jest zakres 

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

 
§ 5.1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa oŚ 

1) zmianie planu – nalecy przez to rozumieć ustalenia 
zmiany mpzp stanowi>ce treWć niniejszej uchwałyś 

2) terenie – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru  
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

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

4) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewacać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, 
uzupełniaj>ce lub wzbogacaj>ce przeznaczenie 
podstawowe i nie koliduj>ce z nimś 

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

7) powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to 
rozumieć niezabudowan> i nieutwardzon> 
powierzchniC terenu pokryt> roWlinnoWci> (naturaln> 
b>da urz>dzon>) oraz powierzchniC cieków  
i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych; 

8) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć pas 
zwartej zieleni wielopiCtrowej o szerokoWci 
minimalnej 2 m, oddzielaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku zmiany 
planu, której nie moce przekraczać Wciana budynku 
w kierunku linii rozgraniczaj>cej s>siaduj>cych 
terenów, z wył>czeniemŚ pilastrów, ganków, 
gzymsów, balkonów, zadaszeM, podziemnych czCWci 
budynków, schodów zewnCtrznych, obiektów małej 
architektury, itp.; 

 10) drodze wewnCtrznej – nalecy przez to rozumieć 
wydzielon> geodezyjnie działkC umocliwiaj>c> 
skomunikowanie terenów i działek z drog> 
publiczn> – stanowi>c> własnoWć lub współwłasnoWć 
osób fizycznych lub prawnych, udostCpnion> do 
ruchu pieszego i samochodowego na okreWlonych 
przez właWciciela lub zarz>dcC warunkachś 

 11) przedsiCwziCciach mog>cych zawsze i potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko – nalecy przez 
to rozumieć przedsiCwziCcia wymagaj>ce 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko i przedsiCwziCcia, dla których 
obowi>zek sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko moce być wymagany – zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami, z wył>czeniem sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

 12) zakazie lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych – nalecy przez to rozumieć zakaz, 
który nie dotyczy obiektów budowlanych 
stanowi>cych zaplecze budowy, niezbCdnych  
w okresie prowadzenia robót budowlanychś 

 13) zachowaniu warunku widocznoWci w obrCbie 
skrzycowania – nalecy przez to rozumieć 
zachowanie trójk>ta widocznoWci, a takce zakaz 
nasadzeM drzew, krzewów cywopłotów i budowy 
ogrodzeM utrudniaj>cych widocznoWć na 
skrzycowaniuś 

 14) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych. 
2.  PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie  
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z definicjami przyjCtymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz z definicjami wynikaj>cymi  
z Polskich Norm i przepisów odrCbnych, 
obowi>zuj>cych w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce poszczególnych 
terenów 

 
§ 6.  Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany 

planu symbolem 1 MN/UT/ ustala siCŚ 
1.  przeznaczenie: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usługami turystykiś 

b) dopuszczalneŚ mocliwoWć realizacji 
wolnostoj>cej zabudowy garacowej i zabudowy 
nieuci>cliwej działalnoWci gospodarczej, 
zwi>zanej z obsług> ruchu turystycznego, 
urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architektury, 

2.  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 

budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia  
i innych elementów zagospodarowania terenu, 

b) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze 
tymczasowym, 

c) zakaz budowy ogrodzeM pełnych z nakazem 
stosowania ogrodzeM prostych, lekkich, 
zastCpowania lub uzupełniania ogrodzeM 
cywopłotami, 

d) dopuszcza siC reklamC wizualn> zwi>zan> 
jedynie z prowadzon> działalnoWci>ś 

3.  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

zawsze i potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko (nie dotyczy komunikacji oraz sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej), 

b) obowi>zek ochrony wód podziemnych przed ich 
zanieczyszczeniem, 

c) przy realizacji zabudowy nalecy wprowadzić 
ograniczenie prowadzenia prac ziemnych 
naruszaj>cych w sposób trwały rzeabC terenu, 

d) dla terenu obowi>zuj> standardy akustyczne jak 
dla terenów mieszkaniowo-usługowych  
w rozumieniu przepisów odrCbnychś 

4.  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5.  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6.  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) minimalna powierzchnia projektowanej działki 

budowlanej – 1000 m2 
b) minimalna szerokoWć projektowanej działki 

budowlanej – 25 m 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie  
z rysunkiem zmiany planu, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% 
powierzchni terenu, 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
50% powierzchni terenu, 

f) zabudowa zwi>zana z przeznaczeniem 
podstawowym wył>cznie do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), 
zabudowa gospodarcza i garacowa do jednej 
kondygnacji, 

g) maksymalna wysokoWć zabudowy zwi>zana  
z przeznaczeniem podstawowym – do 9 m,  
a zabudowy gospodarczej do 5 m, z wyj>tkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznej, 

h) maksymalne nachylenie połaci dachowych – do 
45º, 

i) kolorystyka jasna – pastelowa, jednolita dla 
wszystkich budynków, 

j) zapewnić niezbCdn> iloWć miejsc parkingowych – 
min. 2 miejsca, w przypadku usług turystyki -  
w iloWci nie mniejszej nic liczba pokoi 
noclegowych; 

7.  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – granice terenów 
podlegaj>cych ochronie zgodnie z rysunkiem 
zmiany planu - obowi>zuj> zakazy wynikaj>ce  
z połocenia terenu w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Doliny DrwCcyś 

8.  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9.  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna z przyległej drogi publicznej i drogi 
wewnCtrznej na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych  

i przeciwpocarowych z istniej>cej sieci – zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właWciciela sieci, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej 
lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład źnergetyczny, 

c) odprowadzenie Wcieków do istniej>cego systemu 
gminnej kanalizacji sanitarnej, 

d) dopuszcza siC odprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji 
(dojazdów, miejsc postojowych), po 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami odrCbnymi – do gruntu, 

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

f) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
dotycz>cych gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiska, 
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g) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej – jako podziemnych, z wyj>tkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznejś 

 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej zmiany planu - 
ucytkowanie dotychczasoweś 

 12.  stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30%. 
 
§ 7.  Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany 

planu symbolem 2 MN ustala siCŚ 
1. przeznaczenie: 

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

b) dopuszczalneŚ mocliwoWć realizacji 
wolnostoj>cej zabudowy garacowej, urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury, 

2.  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 

budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia  
i innych elementów zagospodarowania terenu, 

b) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze 
tymczasowym, 

c) zakaz budowy ogrodzeM pełnych z nakazem 
stosowania ogrodzeM prostych, lekkich, 
zastCpowania lub uzupełniania ogrodzeM 
cywopłotami, 

3.  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

zawsze i potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko (nie dotyczy komunikacji oraz sieci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej), 

b) obowi>zek ochrony wód podziemnych przed ich 
zanieczyszczeniem, 

c) przy realizacji zabudowy nalecy wprowadzić 
ograniczenie prowadzenia prac ziemnych 
naruszaj>cych w sposób trwały rzeabC terenu, 

d) obowi>zek wprowadzenia zieleni izolacyjnej od 
strony drogi powiatowej, (biegn>cej poza 
obszarem planu), 

e) obowi>zuj> standardy akustyczne jak dla 
terenów mieszkaniowych w rozumieniu 
przepisów odrCbnychś 

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5.  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6.  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) minimalna powierzchnia projektowanej działki 

budowlanej – 1000 m2 

b) minimalna szerokoWć projektowanej działki 
budowlanej – 23 m, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie  
z rysunkiem zmiany planu, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% 
powierzchni terenu, 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
60% powierzchni terenu, 

f) zabudowa zwi>zana z przeznaczeniem 
podstawowym wył>cznie do dwóch kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), 
zabudowa gospodarcza i garacowa do jednej 
kondygnacji, 

g) maksymalna wysokoWć zabudowy zwi>zana  
z przeznaczeniem podstawowym – do 9 m,  
a zabudowy gospodarczej do 5 m, z wyj>tkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznejś 

h) maksymalne nachylenie połaci dachowych – do 
45º, 

i) kolorystyka jasna pastelowa, jednolita dla 
wszystkich budynkówś 

j) zapewnić niezbCdn> iloWć miejsc parkingowych – 
min. 2 miejsca na kacdej działceś 

7.  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – granice terenów 
podlegaj>cych ochronie zgodnie z rysunkiem 
zmiany planu - obowi>zuj> zakazy wynikaj>ce  
z połocenia terenu w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Doliny DrwCcy 

8.  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9.  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi 

publicznej, (w tym równiec z drogi publicznej 
połoconej poza obszarem objCtym zmian> planu)  
i drogi wewnCtrznej na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogiś 

 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC dla celów bytowych  

i przeciwpocarowych z istniej>cej sieci – zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właWciciela sieci, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej 
lub projektowanej sieci elektroenergetycznej na 
warunkach wydanych przez właWciwy miejscowo 
Zakład źnergetyczny, 

c) odprowadzenie Wcieków do istniej>cego systemu 
gminnej kanalizacji sanitarnej, 

d) dopuszcza siC odprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych z utwardzonych materiałami 
nieprzepuszczalnymi powierzchni komunikacji 
(dojazdów, miejsc postojowych), po 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym 
przepisami odrCbnymi – do gruntu, 

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  
z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych – 
do gruntu zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

f) zaopatrzenie w energiC ciepln> z własnych aródeł 
odpowiadaj>cych przepisom odrCbnym 
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dotycz>cych gospodarki energetycznej i ochrony 
Wrodowiska, 

g) nalecy uwzglCdnić istniej>ce na terenie sieci 
infrastruktury technicznej z zachowaniem 
wymagaM przepisów odrCbnych, 

h) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej – jako podziemnych, z wyj>tkiem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWci publicznejś 

 11.  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej zmiany planu - 
ucytkowanie dotychczasoweś 

 12.  stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której nowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 30%. 
 
§ 8.  Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany 

planu symbolem 3 KD-D ustala siC 
1.  przeznaczenie: 

a) podstawowe – komunikacja – poszerzenie 
istniej>cej, publicznej drogi dojazdowejś 

b) dopuszczalne – sieci i rz>dzenia infrastruktury 
technicznej, lokalizacja urz>dzeM zwi>zanych  
z obsług> drogi dojazdowej oraz zjazdów, 
parkowanie wzdłucneś 

2.  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 

3.  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4.  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5.  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6.  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) północna czCWć osiowego poszerzenia istniej>cej 

drogi gminnej, do szerokoWci min. 10,0 m  
w liniach rozgraniczaj>cych, 

b) zachowanie warunku widocznoWci w obrCbie 
skrzycowaM z drog> wewnCtrzn> i drog> 
powiatow>, 

c) jezdnia o nawierzchni utwardzonej szerokoWci co 
najmniej 6 m; 

7.  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – obowi>zuj> 
zakazy wynikaj>ce z połocenia terenu w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś 

8.  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9.  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – obsługa terenów 
przyległych, istniej>cymi i projektowanymi 
zjazdami, na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC 
drogi; 

 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 

 11.  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie terenówś 

 12.  stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 9.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 4 KDW ustala siCŚ 
1.  przeznaczenie: 

a) podstawowe – teren komunikacji – droga 
wewnCtrzna, 

b) dopuszczalne – obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2.  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji noWników reklamowychś 

3.  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4.  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej- nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5.  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

6.  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 

minimalna 10 m, 
b) zachowanie warunku widocznoWci w obrCbie 

skrzycowania z drog> gminn> 3KD-D, 
7.  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – obowi>zuj> 
zakazy wynikaj>ce z połocenia terenu w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcyś 

8.  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWleniaś 

9.  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – nawierzchnia 
dróg z materiałów niepyl>cych, umocliwiaj>ca 
infiltracjC wód opadowychś 

 10.  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 

 11.  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie terenówś 

 12.  stawkC procentow> stanowi>c> podstawC do 
okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 

 
 

Rozdział 3 
Przepisy koMcowe 

 
§ 10. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany planu w czasie jego 
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wyłocenia do publicznego wgl>du – stanowi zał>cznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 11. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowi 
zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

żminy Łysomice. 
 
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy Łysomice. 

 
§ 14. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Roman Wojda 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XIV/78/2011 

Rady Gminy Łysomice 
z dnia 28 listopada 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XIV/78/2011 

Rady Gminy Łysomice 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 
Na podstawie art. 17 pkt 14, 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 oraz 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, Nr 153, 
poz. 901) przedkłada siC Radzie żminy w Łysomicach 
listC uwag. 
 
Do przedmiotowego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie zgłoszono uwag. 
 
 

 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XIV/78/2011 

Rady Gminy Łysomice 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 
.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 oraz  
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, 
Nr 153, poz. 901) okreWla siC nastCpuj>cy sposób 

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

§ 1.  Na przedmiotowym obszarze inwestycje  
z zakresu infrastruktury technicznej bCd> realizowane 
przez podmioty inwestycyjne zgodnie z zawartymi 
porozumieniami. 
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UCHWAŁA Nr XVI/84/11 

 RADY POWIATU w MOGILNIE 
 z dnia 28 listopada 2011 r. 

 
w sprawie wysokoWci opłat za usuniCcie i przechowywanie pojazdu usuniCtego z drogi oraz wysokoWci kosztów 
powstałych w razie odst>pienia od usuniCcia pojazdu.  
 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorz>dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.  
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230  
i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz  
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 
Dz.U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,  
Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,  
poz. 1400 Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701,  
z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99,  
poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238,  

z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, 
poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, 
Nr 223, poz. 1461 i 1462, i Nr 234, poz. 1573 i 1574,  
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, 
Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, 
Nr 98, poz. 817, Nr 114, poz. 956 i Nr 168, poz. 1323,  
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122,  
poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, 
poz. 1228, Nr 219, poz. 1443 Nr 225, poz. 1466  
i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151,  
Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106 poz. 622  
i Nr 171, poz. 1016), w zwi>zku z obwieszczeniem 
Ministra Żinansów z dnia 12 wrzeWnia 2001 r. w sprawie 
ogłoszenia obowi>zuj>cych w 2012 r. maksymalnych 
stawek opłat za usuniCcie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu strzeconym (Monitor 
Polski Nr 82, poz. 830) Rada Powiatu w Mogilnie 
uchwala, co nastCpujeŚ  


