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UCHWAŁA Nr XXVIII/115/08 
 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY 

 z dnia 28 listopada 2008 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 963 połoconej w miejscowoWci Mrocza. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  
Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz  
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Źz.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, Nr 214,  
poz. 18076, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128) uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mrocza uchwalonego uchwał>  
nr XXVII/20/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia  
25 lutego 2005 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu działki 963 
połoconej w miejscowoWci Mrocza. 

2. Integraln> czCWć uchwały stanowiŚ 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>cznik nr 1 do 

uchwałyś 
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako 
zał>cznik nr 2 do uchwałyś 

3) ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy wraz z zasadami 
ich finansowania, jako zał>cznik nr 3 do uchwały. 

 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na terenach 

objCtych planem przepisy prawa miejscowego 
dotycz>ce przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
poszczególnych terenów oraz okreWla konieczne dla 
osi>gniCcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy  
i warunki. 

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mog> 
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleM 
rysunku stanowi>cego zał>cznik do uchwały. 

 
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz 

ustaleM przepisów zawartych w niniejszej uchwale, maj> 
zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami 
wykonawczymi i odrCbnymi. 
 

§ 4. Kacdy teren wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 
tereny o rócnym przeznaczeniu okreWlony jest 
symbolem, w którym litery oznaczaj> przeznaczenie 
poszczególnych terenów według oznaczeM legendy 
rysunku planu. 

§ 5. Na rysunku planu obowi>zuj>Ś 
1) granica obszaru objCtego planemś  
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) strefa ochrony archeologicznej; 
5) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania. 
 

Rozdział 2 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 6.1. Ustalenia ogólne obowi>zuj> dla wszystkich 

terenów w granicach obszaru objCtego planem, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej. 

2. Przeznaczenie terenówŚ 
1) w granicach planu wyznacza siC terenyŚ 

a) zabudowy mieszkaniowej, o symbolu – M,  
b) dróg publicznych, o symbolu – KD; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów 
niezwi>zanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu i jego obsług>, w tym produkcyjnych, 
magazynowo-składowych (np. handlu hurtowego), 
obiektów warsztatowych, a takce innych funkcji 
powoduj>cych szkodliwe (trwałe lub czasowe) 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska i ludzi. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie  

z liniami zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu, 
w sposób umocliwiaj>cy zharmonizowanie obiektów 
z otaczaj>cym krajobrazemś 

2) ogrodzenie działek acurowe - zaleca siC cywopłoty. 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
1) obowi>zuje zagospodarowanie terenu prowadz>ce 

do utrzymania i ochrony wartoWci przyrodniczych  
i rócnorodnoWci form krajobrazowych, w tym:  
a) zachowanie istniej>cych form ukształtowania 

terenu,  
b) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnychś 

2) usuwanie drzew i krzewów, wymagaj>ce jest 
stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu  
i moce nast>pić jedynie w przypadkuŚ uzasadnionej 
wycinki o charakterze pielCgnacyjnym, realizacji 
docelowego układu drogowego i inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, zagrocenia 
bezpieczeMstwa ludzi i mienia. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) na terenie objCtym planem, zgodnie z rysunkiem 

planu, obowi>zuje strefa archeologiczna „W”, na 
obszarze strefy wszelka działalnoWć inwestycyjna 
musi być poprzedzona badaniami archeologicznymi 
prowadzonymi na koszt inwestora, zakres prac 
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archeologicznych okreWlony zostanie przy uzgodnieniu 
projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytkówś 

2) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na 
obiekt zabytkowy prace ziemne nalecy wstrzymać 
do momentu wykonania i udokumentowania badaM 
archeologicznych. 
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznychŚ wymagana szczególna dbałoWć 
o wysok> jakoWć estetyczn> elementów wyposacenia 
przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej architektury, 
oWwietlenia, w zakresie wykonania nawierzchni, itp. 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakoWci 

architektoniczno-estetycznej, zgodnie, z zasadami 
okreWlonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach 
szczegółowychś 

2) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej wynosi 60%. 
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówŚ na terenie objCtym 
planem nie wystCpuj> tereny podlegaj>cych ochronie. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 
1) podziału na działki budowlane dokonywać mocna 

wył>cznie zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi 
tereny o rócnym przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podziału 
wewnCtrznego terenów o tym samym przeznaczeniu. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg przeznaczone 

s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, 
lokalizacji Wciecek rowerowych i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwi>zanej 
z utrzymaniem i obsług> komunikacjiś 

3) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic i skrzycowaM 
(jezdnie, chodniki, Wciecki rowerowe, pasy postojowe) 
nalecy opracować w projektach budowlanych 
inwestycji; 

4) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów 
sieci w uzgodnieniu z zarz>dc> drogiś 

5) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodC - 
zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej 
na warunkach okreWlonych przez gestora sieciś 

6) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnejŚ 
a) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do gminnej 

sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora 
sieci; 

7) z terenów obiektów parkingów i terenów komunikacji, 
do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej, 
dopuszcza siC odprowadzanie wód opadowych do 
gruntu po uprzednim podczyszczeniu; 

8) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz - 
obsługa zabudowy z przewidywanej rozdzielczej 
sieci gazowej Wredniego ciWnienia gazu ziemnegoś 

9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln> - dopuszcza siC wykorzystanie urz>dzeM 

zasilanych gazem, energi> elektryczn> lub innych 
paliw ekologicznych, w tym pochodz>cych ze aródeł 
energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych 
wartoWci emisji spalin do atmosfery, okreWlonych  
w przepisach odrCbnych i szczególnychś 

 10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej 

wolno stoj>cej,  
b) lokalizacja stacji na geodezyjnie wydzielonej 

działce o wymiarach 8 x 8 metrów z dostCpem 
do drogi publicznej,  

c) dla zasilania stacji wybudować odcinki linii 
kablowej Wredniego napiCcia (SN) z linii 
kablowej relacji stacja „ŁabCdzkiego” – stacja 
„Oczyszczalnia”, przebiegaj>cej w ulicy Nakielskiej,  

d) utrzymuje siC przebieg napowietrznej linii 
Wredniego napiCcia, zasilaj>cej stacje transformatorow> 
„Piekarnia” i przebiegaj>cej wzdłuc projektowanej 
drogi KŹ, w południowej czCWci obszaru,  

e) istniej>ca na terenie stacja transformatorowa 
słupowa „Nakielska” – do demontacu,  

f) docelowo likwidacja napowietrznej linii SN 
przebiegaj>cej na osi północ-południe  
i odgałCzienie do stacji „Nakielska”, 

g) oWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej; 

 11) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

kanalizacje teletechniczn> na warunkach 
okreWlonych przez wybranego gestora sieci,  

b) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
telefonicznych,  

c) w zakresie telefonii komórkowej obowi>zuje 
zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowychś 

 12) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnychŚ 
a) gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych, 

przenoWnych pojemnikach - wywóz odpadów  
z pojemników w sposób zorganizowany na 
miejsce wskazane przez Urz>d Miasta i Gminy,  

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi  
i szczególnymi. 

11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) zabrania siC wznoszenia tymczasowych obiektów 

budowlanych; 
2) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

ucytkowanie terenów na dotychczas obowi>zuj>cych 
zasadach. 
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny 

słuc>ce organizacji imprez masowychś nie przewiduje siC. 
13. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci: 
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych – 0%; 
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

niepublicznych – 30%. 
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Rozdział 3 
Zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce na 
poszczególnych terenach objCtych planem 

 
§ 7. Teren oznaczony symbolem M przeznacza siC 

na cel zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1) wysokoWć budynków mieszkalnych do piCciu 

kondygnacji; 
2) dachy o nachyleniu 5°do 30°ś  
3) obowi>zuje wydzielenie miejsc parkingowych  

w iloWci nie mniejszej nic iloWci projektowanych 
mieszkaMś 

4) dopuszcza siC budowC wolno stoj>cego 
wielostanowiskowego budynku garacowego  
o architekturze nawi>zuj>cej do budynku mieszkalnego 
z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeM gospodarczych, 
wysokoWć budynków maksymalnie 5 mś 

5) zakaz lokalizacji garacy o konstrukcji blaszanejś 
6) na poziome pierwszej kondygnacji budynków 

mieszkalnych dopuszcza siC usytuowanie pomieszczeM 
nieuci>cliwych usług pod warunkiem, ce prowadzona 
działalnoWć usługowa nie bCdzie uci>cliwa dla 
mieszkaMców; 

7) szerokoWć wewnCtrznych ci>gów pieszo-jezdnych 
minimum 6 m; 

8) dopuszcza siC jednoprzestrzenne zagospodarowanie 
ci>gów pieszo-jezdnych;  

9) minimum 60% powierzchni działki biologiczne 
czynna (zieleM ucytkowa lub ozdobna). 

 
§ 8. Teren oznaczony symbolem KŹ przeznacza siC 

na cel drogi publicznej: 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych  

i urz>dzeM technicznych zwi>zanych z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsług> ruchu, a takce urz>dzeM 
zwi>zanych z potrzebami zarz>dzania ruchemś 

2) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM infrastruktury 
technicznej niezwi>zanych z podstawow> funkcj> 
drogi; 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków, budowli  
i urz>dzeM z wył>czeniem urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, niezwi>zanych z podstawowym 
przeznaczeniem terenu; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zagospodarowania 
terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 

12 m – jak na rysunku planu,  
b) ulica jednojezdniowa z dwustronnym chodnikiem,  
c) dopuszcza siC budowC jezdni,  
d) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi – odwodnienia, oWwietlenia itp., 
na warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu  
z gestorami sieci. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Mrocza. 

§ 10. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej gminy oraz w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
§ 11. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Romuald RosiMski 
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zał>cznik nr 2 
 do uchwały nr XXVIII/115/08 

 Rady Miejskiej w Mroczy 
 z dnia 28 listopada 2008 r. 

 
Lista nieuwzglCdnionych uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki nr 963 połoconej  

w miejscowoWci Mrocza 
 

Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,  
z 2006 r. Nr 45, poz. 319) przedkłada siC Radzie 
Miejskiej w Mroczy listC nieuwzglCdnionych uwag 
umieszczonych w ponicszym wykazie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. TreWć Uwag 
Ustalenia projektu planu dla 

nieruchomoWci, której dotyczy 
uwaga 

Uzasadnienie 
nieuwzglCdnienia uwagi 

Zgłaszaj>cy uwagC 
z dat> wpływu 

uwagi 

     

 
NIE WNIESIONO UWAG DO WW. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  

PRZESTRZENNEGO 
 

 
zał>cznik nr 3 

 do uchwały nr XXVIII/115/08 
 Rady Miejskiej w Mroczy 
 z dnia 28 listopada 2008 r. 

 
RozstrzygniCcie 

O sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki nr 963 połoconej  
w miejscowoWci Mrocza 
 

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, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Mroczy 
okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które zgodnie z ustaw> z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym nalec> do zadaM własnych gminy  
i słuc> zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców. 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowi>Ś 
a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym, 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, oWwietleniem, 
Wcieckami rowerowymi, zieleni> towarzysz>c>  
i odpowiednim zabezpieczeniem technicznym 
zmniejszaj>cym uci>cliwoWć komunikacyjna w stosunku 
do innych funkcji w rozumieniu przepisów ochrony 
Wrodowiskaś modernizacja istniej>cych zjazdów, budowa 

nowych poł>czeM komunikacyjnych z terenu objCtego 
planem miejscowym, realizacja dróg dojazdowych 
publicznych, prace zwi>zane z utrzymaniem  
i modernizacj> terenu dróg publicznych oraz parkingów 
zrealizowanych w liniach rozgraniczaj>cych tych dróg, 
perspektywiczna budowa oWwietleM drogowych  
i realizacja małej architektury zwi>zanej z funkcj> drogow>, 

b) urz>dzenia elektroenergetyczneś budowa linii 
kablowych nn dla obsługi projektowanych inwestycji 
oraz adaptacja istniej>cych linii elektroenergetycznych, 
budowa i modernizacja projektowanej stacji 
transformatorowej wolno stoj>cej,  

c) sieci i urz>dzenia wodno-kanalizacyjne oraz 
gazowe; utrzymanie istniej>cych i projektowanych 
sieci wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych wraz  
z budow> infrastruktury technicznej niezbCdnej do 
wykonania projektowanych podł>czy w przypadku 
realizacji projektowanych inwestycji budowlanych,  

d) sieć telekomunikacyjnaś podł>czenie projektowanych 
obiektów budowlanych do istniej>cej linii 
telekomunikacyjnej. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

a) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki nr 963 połoconej  
w miejscowoWci Mrocza, odbywać siC bCdzie 
zgodnie z załoceniami okreWlonymi w studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mrocza,  

b) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
przebiegać bCdzie zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami i normami, w tym m. in. ustaw> z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieM publicznych 
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(Źz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póan. zm.), ustaw> 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z póan. zm.), ustaw> z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115 z póan. zm.), ustaw> z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony Wrodowiska (Źz.U. z 2006 r. Nr 129, 
poz. 902 z póan. zm.), Inwestycje w zakresie przesyłania 
i dystrybucji paliw i energii elektrycznej realizowane 
bCd> w sposób okreWlony w art. 7 ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625 z póan. zm.). Sposób realizacji 
inwestycji wynikał bCdzie z wykorzystania mocliwych 
do zastosowania rozwi>zaM techniczno-technologicznych 
gwarantuj>cych wysok> jakoWć wykonania inwestycji. 
Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
3. Zasady finansowania: 

Realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz  
z zakresu zieleni urz>dzonej publicznej bCdzie 
finansowana przez budcet gminy z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 
m.in. ustaw> z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póan. 
zm.) oraz z ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r.  
o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego 
(Źz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z póan. zm.). 

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych zwi>zanych 
z zaopatrzeniem terenu objCtego planem w energiC 
elektryczn> bCdzie realizowana ze Wrodków finansowych 
przedsiCbiorstwa energetycznego posiadaj>cego wymagan> 
koncesje oraz na podstawie umów z zainteresowanymi 
odbiorcami energii na warunkach okreWlonych przez 
gestorów sieci. 

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji finansowane bCd> na podstawie art. 15  
ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Źz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póan. zm.) 
ze Wrodków budcetu miasta z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
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UCHWAŁA Nr XXII/144/2008 
 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE 

 z dnia 19 grudnia 2008 r. 
  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Janikowie.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz.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, 
Nr 214, poz. 1806, 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. 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) uchwala siC, co 
nastCpuje: 
 

§ 1. Nadać nazwC WCdkarska ulicy połoconej  
w Janikowie i oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działkiŚ nr 32, nr 2/3 i nr 2/11 w obrCbie 1 i 2 
stanowi>ce własnoWć gminy Janikowo. 

  
§ 2. Integraln> czCWci> niniejszej uchwały jest 

zał>cznik graficzny. 
  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszeniu w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 

Przewodnicz>cy 
 Rady Miejskiej  

Roman Jaszcz 
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