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5. Przygotowanie i zamieszczenie na stronie 
internetowej UrzCdu żminy Jecewo informacji  
z przebiegu i wyników konsultacji. 

6. PrzyjCcie przez RadC żminy uchwały 
przyjmuj>cej Program. 

 
Rozdział ń2 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA 
KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA 

OFERT O OTWARTYCH KONKURSACH 
OFERT. 

 
1. Do oceny złoconych w ramach otwartych 

konkursów ofert na wykonanie zadaM publicznych 
zwi>zanych z realizacj> zadaM samorz>du żminy  
w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalnoWci pocytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 9, poz. 873 z póan. zm.) zostan> powołane 
komisje konkursowe. 

2. W skład komisji wchodz>Ś 
1) przedstawiciele organu wykonawczego, 
2) przedstawiciele organizacji pozarz>dowych,  

z wył>czeniem osób reprezentuj>cych organizacje 
pozarz>dowe bior>ce udział w konkursie, których 

zgłosiły organizacje pozarz>dowe w trakcie naboru 
do komisji, 
3. Komisja konkursowa moce działać bez udziału 

osób skazanych przez organizacje pozarz>dowe 
wymienione w art. 3 ust. 3 jeceliŚ 
1) cadna organizacja nie wskace osób do składu 

komisji konkursowej lub 
2) wskazane osoby nie wezm> udziału w pracach 

komisji konkursowej lub 
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej 

osoby podlegaj> wył>czeniu. 
4. W pracach komisji mog> równiec uczestniczyć  

z głosem doradczym osoby posiadaj>ce specjalistyczn> 
wiedzC w dziedzinie obejmuj>cej zakres zadaM 
publicznych, których konkurs dotyczy. 

5. Imienne składy Komisji, wraz ze wskazaniem 
przewodnicz>cego Komisji, okreWlone zostan> w drodze 
zarz>dzenia Wójta żminy. 

6. Prace komisji odbywaj> siC w oparciu  
o „Regulamin pracy komisji konkursowej” do oceny  
i rozpatrzenia ofert w zwi>zku z otwartym konkursem 
ofert na wykonanie zadaM publicznych. 
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UCHWAŁA Nr XII/94/11 

 RADY żMINY D=BROWA CHEŁMILSKA 
 z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Czemlewo i Czarce  
w rejonie skrzycowania drogi powiatowej nr ń6ŃńC D>browa ChełmiMska-Kokocko i drogi gminnej nr 050501C 
Nowy Dwór-żzin w gminie D>browa ChełmiMska. 
 

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 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 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,  
poz. 146 i Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) 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 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) 
Rada żminy D>browa ChełmiMska uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 

§ 1.1. Uchwala siC miejscowy planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru czCWci wsi 
Czemlewo i Czarce w rejonie skrzycowania drogi 
powiatowej Nr 1601C D>browa ChełmiMska-Kokocko  
i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin, po 
stwierdzeniu zgodnoWci przyjCtych rozwi>zaM  
z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy D>browa 
ChełmiMska, zwany dalej planem. 

2. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 
1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, 

zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego czCWci wsi Czemlewo i Czarce  
w rejonie skrzycowania drogi powiatowej Nr 1601C 
D>browa ChełmiMska-Kokocko i drogi gminnej  
Nr 050501C Nowy Dwór-żzin w żminie D>browa 
ChełmiMska, opracowany w skali 1Ś1000, 
stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie Rady żminy D>browa ChełmiMska 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwałyś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasady ich finansowania, stanowi>ce zał>cznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 
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3. żranicC obszaru objCtego planem przedstawia 
rysunek. 

 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały mowa jest oŚ 
1) działce – nalecy przez to rozumieć działkC 

budowlan> w rozumieniu przepisów o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC okreWlaj>c> dopuszczaln> minimaln> 
odległoWć Wciany budynku od linii rozgraniczaj>cej 
terenu; 

3) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC zabudowy, na której musi znajdować 
siC nie mniej nic 60% długoWci elewacji frontowej 
budynku; 

4) ogrodzeniu acurowym – nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej od 
strony ulic wynosi najwycej 30%ś 

5) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
sumC powierzchni rzutów wszystkich budynków na 
działce lub terenie, mierzon> po zewnCtrznym 
obrysie Wcian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys wystCpuje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej; 

6) reklamie – nalecy przez to rozumieć noWnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi  
i zamocowaniami, niebCd>cy szyldem, tablic> 
informacyjn> lub znakiem w rozumieniu przepisów 
o znakach i sygnałach drogowychś 

7) szyldzie – nalecy przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiCbiorcy, ich 
siedzib lub miejsc wykonywania działalnoWciś 

8) tablicy informacyjnej – nalecy przez to rozumieć 
element systemu informacji gminnej, informacji 
turystycznej, przyrodniczej, edukacji ekologicznej, 
itp.; 

9) terenie – nalecy przez to rozumieć powierzchniC  
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
stanowi>c> najmniejsz> wydzielon> liniami 
rozgraniczaj>cymi jednostkC ustaleM planu, 
oznaczon> numerem i symbolem literowym, dla 
której obowi>zuj> ustalenia szczegółoweś 

 10) zadrzewieniach i zakrzewieniach – nalecy przez to 
rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a takce ich 
skupiska, wraz z zajmowanym terenem  
i pozostałymi składnikami jego szaty roWlinnejś 

 11) zieleni izolacyjno-krajobrazowej – nalecy przez to 
rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie 
zimozielone formowane w kształcie pasów lub 
szpalerów, wzdłuc linii rozgraniczaj>cych tereny. 
 
§ 3. Na obszarze objCtym planem ustala siC 

nastCpuj>ce przeznaczenie terenówŚ 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 6MN; 

2) tereny lasów i zalesieM, oznaczone na rysunku 
symbolem 1ZL/RL, 2ZL/RL; 

3) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, 
oznaczony na rysunku symbolem E; 

4) tereny dróg wewnCtrznych, oznaczone na rysunku 
symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW; 

5) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
symbolami 1KD-Z, 2KD-D. 
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala siC zakaz lokalizacji, budowania  
i rozbudowywania obiektów budowlanych i urz>dzeM, 
które wpływaj> negatywnie na ład przestrzenny,  
a w tym: 
1) reklam przesłaniaj>cych istotne elementy i detale 

architektoniczne elewacji budynków, 
2) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyj>tkiem 

urz>dzeM zaplecza budów lokalizowanych  
w bezpoWrednim s>siedztwie terenu budowy, 

3) ogrodzeM pełnych z elementów prefabrykowanych. 
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony Wrodowiska, 

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

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko oraz 
przedsiCwziCciach mog>cych potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu przepisów 
odrCbnych, z wyj>tkiem lokalizacji przedsiCwziCć 
inwestycji celu publicznego; 

2) ochronC powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

3) selektywne gromadzenie odpadów w wyznaczonych 
miejscach na terenie kacdej posesji oraz 
zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrCbnymiś 

4) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, 
pozyskanych podczas procesów budowlanych  
w granicach planu, dla ukształtowania terenów 
zieleni na obszarze planu lub usuwanie ich na 
miejsce wskazane przez odpowiednie słucby gminne 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) zagospodarowanie zieleni> wszystkich powierzchni 
wolnych od utwardzenia zgodnie przepisami 
odrCbnymi przy uwzglCdnieniu wymaganych 
planem elementów urz>dzenia dróg, widocznoWci  
i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

6) wykorzystanie istniej>cych zadrzewieM do 
zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej 
na terenach mieszkaniowych; 

7) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 
na terenach poprzez powierzchniowe odprowadzanie 
do gruntu w granicach nieruchomoWci,  
z uwzglCdnieniem § 16 pkt 11ś 

8) nakaz w przypadku naruszenia urz>dzeM 
melioracyjnych bezzwłocznego odtworzenia lub 
przebudowania przeciCtych ci>gów w sposób 
gwarantuj>cy ich dalsz> eksploatacjC, w uzgodnieniu 
z właWciwym terenowo organem administracji 
rz>dowej i samorz>dowejś 

9) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN dopuszczalne 
poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
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§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siC dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, obowi>zek uzyskania pozwolenia na 
prowadzenie prac archeologicznych przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowC, jeceli wymagaj> tego przepisy 
odrCbne. 

 
§ 7. W zakresie wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych ustala siCŚ 
1) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych; 
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej 

architektury wykonanych z drewna, cegły 
ceramicznej kamienia lub metalu; 

3) tereny dróg publicznych jako obszary przestrzeni 
publicznych, dla których nakazuje siC ogóln> 
dostCpnoWć. 
 
§ 8.1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN ustala siC 
nastCpuj>ce parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) sytuowanie budynków z uwzglCdnieniem 

obowi>zuj>cych i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem oraz odległoWci od 
granic lasów zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w układzie wolnostoj>cymś 

3) lokalizacja garacu jako wbudowanego, 
przylegaj>cego do budynku mieszkalnego lub 
wolnostoj>cego o powierzchni nie wiCkszej nic  
45 m2; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% 
powierzchni działkiś 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% 
powierzchni działkiś 

6) maksymalna wysokoWć zabudowy 2 kondygnacje – 
9m do najwycszego punktu połaci dachowejś 

7) stosowanie dachów stromych o k>cie nachylenia 
głównych połaci dachowych od 35o do 45o dla 
obiektów dwukondygnacyjnych, oraz 20o do 30o dla 
budynków parterowychś 

8) sytuowanie kalenicy budynków mieszkalnych  
o dachach dwuspadowych prostopadle do 
obowi>zuj>cych linii zabudowyś 

9) dla przekryć lukarn i ryzalitów stosowanie dowolnej 
geometrii dachu; 

 10) pokrycie dachu – blacha, dachówka lub materiał 
dachówkopodobnyś 

 11) lokalizacja zieleni izolacyjno-krajobrazowej na 
terenie 5MN wysokoWć szerokoWci nie mniejszej nic 
2m; 

 12) wysokoWć ogrodzeniaŚ 
a) działek od strony drogi – nie wiCcej nic 1,50 m, 

w tym w czCWci powycej wysokoWci 0,40 m 
wył>cznie ogrodzenia acurowe, 

b) nie wymienionego w lit. a – nie wiCcej nic 1,80 mś 
 13) w zakresie zasad podziału działek minimalna 

szerokoWć frontu wynosiŚ 
a) dla zabudowy wolnostoj>cej - 20m, 

 14) podział na działki o powierzchni nie mniejszej nic 
1000 m2 z dopuszczeniem dla działek 
narocnikowych minimalnej powierzchni 800 m2; 

 15) dopuszcza siC podział na działki zgodnie  
z oznaczeniem na rysunku; 

 16) zapewnienie co najmniej dwóch stanowisk 
postojowych dla pojazdów samochodowych na 
działceś 

 17) obsługa komunikacyjnaŚ 
a) terenu 1MN z terenu dróg wewnCtrznych 

1KDW, 2KDW i 3KDW, 
b) terenu 2MN z terenu drogi publicznej 2KD-D  

i dróg wewnCtrznych 3KDW i 4KDW, 
c) terenu 3MN z terenu dróg wewnCtrznych 

4KDW, 5KDW i 6KDW, 
d) terenu 4MN i 5MN z terenu dróg wewnCtrznych 

7KDW i 8KDW, 
e) terenu 6MN z terenu dróg wewnCtrznych 

6KDW, 7KDW i 8KDW, 
 18) dopuszczenie skablowania lub przełocenia na tereny 

dróg, istniej>cych, napowietrznych linii 
elektroenergetycznych na terenach 1MN, 3MN, 
5MN, 6MN; 

 19) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu działek 
od strony terenu drogi lub na elewacji budynku na 
wysokoWci kondygnacji parteru tablic 
informacyjnych o ł>cznej powierzchni do 1 m2. 

 20) strefC trudnych warunków gruntowych na terenach 
5MN i 6MN zgodnie z rysunkiem planu. 
2. Zasady wydzielania działek budowlanych,  

o których mowa w ust. 1 pkt 13-15 nie dotycz> 
wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury 
technicznej na terenach oraz wydzielenia działek pod 
drogi wewnCtrzne i w celu regulacji granic miedzy 
s>siaduj>cymi nieruchomoWciami. 

 
§ 9. Na terenach lasów i zalesieM, oznaczonych na 

rysunku symbolami 1ZL/RL, 2ZL/RL ustala siC 
nastCpuj>ce zasady zagospodarowania terenu: 
1) nakaz zachowania gruntów leWnych jako 

powierzchni leWnej trwale zadrzewionejś 
2) nakaz utrzymania właWciwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanychś 
4) nakaz stosowania do nowych zalesieM rodzimych 

drzew i krzewów oraz stosowania roWlin 
okrywowych, charakterystycznych dla danego 
siedliska; 

5) zakaz wykorzystywania obcych geograficznie  
i siedliskowo gatunków drzew i krzewów do 
zalesieMś przy czym obce gatunki mog> stanowić 
jedynie domieszkC jako element krajobrazowy i nie 
mog> być ekspansywneś 

6) dopuszczenie lokalizacji podziemnych sieci 
infrastruktury technicznej wył>cznie wzdłuc dróg. 
 
§ 10. Dla terenu infrastruktury technicznej 

elektroenergetyki, oznaczonego na rysunku symbolem E 
ustala siC nastCpuj>ce warunki zabudowy i zasady 
zagospodarowania: 
1) lokalizacjC wolno stoj>cej małogabarytowej stacji 

transformatorowej; 
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2) wysokoWć budynków nie wiCksz> nic 2,5 mś 
3) stosowanie dachów płaskich lub stromychś 
4) powierzchniC zabudowy nie wiCksz> nic 80% 

powierzchni terenu; 
5) powierzchniC zieleni na terenie – nie mniej nic 10% 

powierzchni terenu; 
6) dopuszczenie lokalizacji dojWcia i dojazduś 
7) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej; 
8) dopuszczenie lokalizacji szyldów wył>cznie na 

elewacjach stacji transformatorowych, przy czym: 
a) powierzchnia jednego szyldu nie moce być 

wiCksza nic 0,80 m², 
b) powierzchnia ł>czna szyldów nie moce być 

wiCksza nic 3 m²ś 
9) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeM, przy czym: 

a) wysokoWć ogrodzeM nie moce być wiCksza nic 2 m, 
b) ogrodzenia nalecy wykonać jako acurowe  

w czCWci powycej wysokoWci 0,40 mś 
 10) zakaz wydzielania nowych działek budowlanychś 
 11) obsługa komunikacyjna z terenu drogi 2KD-D. 

 
§ 11. Na terenach dróg wewnCtrznych, oznaczonych 

na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW ustala siCŚ 
1) sytuowanie dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej 

nawierzchni, 
2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej, 
3) dopuszczenie wyznaczania stanowisk postojowych  

i miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów, pod warunkiem zapewnienia przejWcia  
i przejazdu. 
 
§ 12. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na 

rysunku symbolem 1KD-Z, 2KD-D ustala siCŚ 
1) 1KD-Z - drogC kasy zbiorczej, 
2) 2KD-D - drogC kasy dojazdowej, 
3) sytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu, 
4) na terenie 1KD-Z dopuszczenie usytuowania 

przystanków autobusowych w formie zatok oraz 
obiektów i urz>dzeM zwi>zanych z obsług> ruchu 
pasacerów w przypadku wyznaczenia trasy 
komunikacji zbiorowej, 

5) na terenie 1KD-Z zakaz wyznaczania stanowisk 
postojowych, 

6) na terenie 1KD-D dopuszczenie wyznaczania 
stanowisk postojowych i miejsc na pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów, pod warunkiem 
zapewnienia przejWcia i przejazdu; 

7) dopuszczenie sytuowania innych nic wymienione  
w pkt 3, elementów infrastruktury transportowej, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, 

8) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej. 
 
§ 13. W zakresie granic i sposobów 

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

1) zasady zagospodarowania okreWlone w planie; 
2) obowi>zek wykonania odpowiednich badaM 

geologiczno-incynierskich decyduj>cych  
o posadowieniu budynków na terenie 4MN i 5MNś 

3) ograniczenia wynikaj>ce z lokalizacji obszaru planu 
w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych 
ChełmiMskiego i NadwiWlaMskiego zgodnie  
z Rozporz>dzeniem Nr 19/2005 Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 wrzeWnia 2005 r. 
 
§ 14. W planie: 

1) nie wyznacza siC terenów wymagaj>cych wszczCcia 
postCpowania scalania i podziału nieruchomoWci  
w rozumieniu przepisów odrCbnychś 

2) nie okreWla siC szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoWci w rozumieniu 
przepisów odrCbnych. 
 
§ 15. Nie podejmuje siC ustaleM w zakresie 

szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczeM w ich ucytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy. 

 
§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala siCŚ 
1) szerokoWć dróg w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie 

z rysunkiem; 
2) zachowanie ci>głoWci powi>zaM jezdni dróg 

publicznych i dróg wewnCtrznych oraz sieci 
infrastruktury technicznej z infrastruktur> poza 
granicami planu; 

3) stosowanie parametrów jezdni i innych elementów 
infrastruktury transportowej zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, 

4) uwzglCdnienie wymagaM technicznych 
wynikaj>cych z oWwietlenia terenów dróg oraz 
lokalizacji istniej>cych i planowanych urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

5) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy istniej>cych 
sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

6) zapewnienie dostCpu do sieci infrastruktury 
technicznej; 

7) lokalizacjC nowych sieci infrastruktury technicznej 
na terenach dróg, w szczególnoWci sieciŚ 
wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej; 

8) zaopatrzenie w wodC pitn> wył>cznie z istniej>cej 
sieci wodoci>gowejś 

9) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 
 10) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  

z terenów dróg publicznych powierzchniowo przez 
rowy przydrocne lub przez dreno kolektory 
gwarantuj>ce zachowanie prawidłowych stosunków 
wodnych, do czasu wybudowania kanalizacji 
deszczowej; 

 11) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw 
płynnych, gazowych i stałych z charakteryzuj>cych 
siC niskimi wskaanikami emisji oraz wykorzystanie 
alternatywnych aródeł energiiś 
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 12) odprowadzenie Wcieków bytowych i komunalnych 
tymczasowo do zbiorników bezodpływowych do 
czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej; 

 13) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych  
i roztopowych, z mocliwoWci> ich wtórnego 
wykorzystania do celów bytowo-gospodarczych  
w obszarze własnej działkiś 

 14) dopuszczenie lokalizacji nowych linii 
elektroenergetycznych i stacji transformatorowych; 

 15) zapewnienie dostCpu dla słucb energetycznych do 
sieci i urz>dzeM elektroenergetycznych na obszarze 
planu; 

 16) dopuszczenie skablowania sieci energetycznych; 
 17) zachowanie strefy wolnej od zabudowy o szerokoWci 

5m od osi linii elektroenergetycznych sn w obu 
kierunkach z zastrzeceniem, ic nieobowi>zuje ona  
w przypadku skablowania linii; 

 18) przył>czenie budynków do sieci 
elektroenergetycznej na warunkach okreWlonych 
przez gestora sieci, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

 19) dopuszczenie lokalizacji nowych linii 
telekomunikacyjnych. 
 
§ 17. Nie okreWla siC innych nic dotychczasowe 

sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenów, 
do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwał>. 

 
§ 18. Dla terenu objCtego planem ustala siC 30% 

stawkC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Wójtowi żminy D>browa ChełmiMska. 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

 
Przewodnicz>cy  

Rady Gminy  
Józef Hentrich 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XII/94/11 

Rady żminy D>browa ChełmiMska 
z dnia 24 listopada 2011 r. 
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zał>cznik nr 2  
do uchwały nr XII/94/11 

Rady żminy D>browa ChełmiMska 
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady żminy D>browa ChełmiMska 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego czCWci wsi Czemlewo i Czarce  
w rejonie skrzycowania drogi powiatowej Nr ń6ŃńC 

D>browa ChełmiMska-Kokocko i drogi gminnej  
Nr Ń5Ń5ŃńC Nowy Dwór-żzin w żminie D>browa 

ChełmiMska. 
 

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, póan. zm.) Rada 
żminy D>browa ChełmiMska rozstrzyga, co nastCpujeŚ 
 

§ 1. W zwi>zku z nie złoceniem uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci wsi Czemlewo i Czarce w rejonie skrzycowania 
drogi powiatowej Nr 1601C D>browa ChełmiMska-
Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-
żzin w żminie D>browa ChełmiMska, Rada żminy 
D>browa ChełmiMska nie rozstrzyga o sposobie ich 
rozpatrzenia. 
 
 

zał>cznik nr 3  
do uchwały nr XII/94/11 

Rady żminy D>browa ChełmiMska 
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady żminy D>browa ChełmiMska 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi 
Czemlewo i Czarce w rejonie skrzycowania drogi 

powiatowej Nr ń6ŃńC D>browa ChełmiMska-
Kokocko i drogi gminnej Nr Ń5Ń5ŃńC Nowy Dwór-
żzin w żminie D>browa ChełmiMska, które nalec> 

do zadaM własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) Rada 
żminy D>browa ChełmiMska rozstrzyga co nastCpujeŚ 
 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bCd> właWciwe przedsiCbiorstwa,  
w kompetencji których lecy rozwój sieciŚ wodoci>gowej 
i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazoci>gowej  
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie 
przepisów odrCbnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane bCd> zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie  
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrCbnych. 

2. Za podstawC przyjCcia do realizacji zadaM 
okreWlonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
stanowić bCd> zapisy Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego gminy D>browa ChełmiMska. 

3. OkreWlenie terminów przyst>pienia i zakoMczenia 
realizacji tych zadaM, ustalone bCdzie według kryteriów 
i zasad przyjCtych przy konstruowaniu Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego gminy D>browa ChełmiMska. 

4. Inwestycje realizowane mog> być etapowo  
w zalecnoWci od wielkoWci Wrodków przeznaczonych na 
inwestycje. 
 

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej okreWlonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bCdzie odbywać siC poprzezŚ 
1) Wydatki z budcetu gminy,  
2) Współfinansowanie Wrodkami zewnCtrznymi, 

poprzez budcet gminy – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych,  
b) dotacji samorz>du województwa,  
c) dotacji i pocyczek z funduszy celowych,  
d) kredytów i pocyczek bankowych,  
e) innych Wrodków zewnCtrznych. 

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieM o charakterze cywilno – prawnym lub  
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – 
„PPP”, a takce właWcicieli nieruchomoWci. 
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UCHWAŁA Nr XIV/103/11 

 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE 
 z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
w sprawie okreWlenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoWci za usługi opiekuMcze  
i specjalistyczne usługi opiekuMcze oraz zasady czCWciowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatnoWci oraz trybu ich 
pobierania. 
 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. - o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 


