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UCHWAŁA Nr XXXII/146/2009 
 RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM 

 z dnia 26 czerwca 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy LubieM Kujawski dla obszaru 
obejmuj>cego czCWć wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnychŚ 232/6, 232/24-
232/54 oraz fragmentem działki 232/61. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420) oraz art. 20 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 oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. ń4ń3) uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

Źział I 
Obszar, przedmiot i cel planu oraz definicje pojCć 

ucytych w planie 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
STUDIUM UWARUNKOWAL i KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA i GMINY LUBIEL KUJAWSKI, przyjCtego 
uchwał> nr XXIX/ń57/Ń2 Rady Miasta i Gminy LubieM 
Kujawski z dnia 21 lutego 2002 r., uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy LubieM Kujawski dla obszaru obejmuj>cego 
czCWć wsi Kaliska oznaczonego działkami 
geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 
232/24-232/54 oraz fragmentem działki 232/6ń. 

2. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w skali 1:1000, zwany dalej 
rysunkiem planu, przedstawiaj>cy graficznie 
ustalenia planu, w tym granice obszaru objCtego 
planem, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 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. 

 

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w § 1 jest w czCWci zmian> planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
LubieM Kujawski – przyjCtego uchwał> nr X/56/2003 
Rady Miasta i Gminy LubieM Kujawski z dnia 3Ń lipca 
2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
LubieM Kujawski dotycz>ce przeznaczenia na cele 
budowlane pod rócne funkcje dla wybranego obszaru 
obejmuj>cego tereny rolne połoconego we wsi Kaliskaś 
w obowi>zuj>cym miejscowym planie przeznaczonego 
pod lotnisko symbol 12 KL (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.  
Nr 110, poz. 1534). 
 

§ 3. Przedmiotem ustaleM planu jest zakres 
obowi>zkowy wynikaj>cy z art. ń5 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 4. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ  
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) przeznaczenie terenów, oznaczone numerem 

porz>dkowym i symbolem literowymś 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowaniaŚ WciWle 
okreWloneś 

4) linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym 
przeznaczeniu – działki geodezyjneś 

5) linie zabudowy nieprzekraczalne. 
 

§ 5. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest: 
1) ustalenie przeznaczenia terenówś 
2) okreWlenie zasad zagospodarowania poszczególnych 

terenów tak, aby umocliwić kształtowanie ładu 
przestrzennego w sposób zapewniaj>cy ochronC 
Wrodowiska i zdrowia ludzi w granicach planuś 

3) ustanowienie powszechnie obowi>zuj>cego  
w granicach planu prawa gminnego, stanowi>cego 
miCdzy innymi podstawC do uproszczenia procedury 
uzyskiwania pozwoleM na budowC. 

 
§ 6.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa oŚ 
1) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu,  

o których mowa w § ńś 
2) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

uchwałCś 
3) rysunku plany – nalecy przez to rozumieć czCWć 

graficzn> ustaleM planu, na mapie w skali ńŚńŃŃŃś 
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4) terenie – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 

planu wyznaczon> na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, o okreWlonym rodzaju 
przeznaczenia podstawowego, lub ewentualnie 
przeznaczenia uzupełniaj>cego i dopuszczalnego, 
posiadaj>c> symbol (składaj>cy siC z cyfr i liter)  
i przypisane do niego ustalenia; 

5) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które jako główne 
powinno dominować na terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczaj>cymiś nie wyklucza ono 
mocliwoWci lokalizacji w obrCbie terenu 
przeznaczenia uzupełniaj>cego, oraz nawet 
dopuszczalnego; 

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

7) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu, WciWle okreWlonej – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczaj>c> podziały obszaru 
objCtego planem na tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 

8) linii rozgraniczaj>cej tereny o tym samym 
przeznaczeniu lub o tych samych zasadach 
zagospodarowania – nalecy przez to rozumieć liniC 
podziału obszaru objCtego planem w obrCbie 
jednego terenu, wyznaczon> istniej>cymi podziałami 
geodezyjnymi; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> teren, na którym 
dopuszcza siC wznoszenie budynków, w tym 
odsuniCcie linii zabudowy od drogi, na odległoWć 
okreWlon> w uchwale (okreWlona odległoWć nie 
dotyczy takich detali architektonicznych budynku 
jak gzyms, okap, zadaszenia nad wejWciami, schody 
zewnCtrzne itp.)ś 

 10) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć mierzon> od poziomu terenu 
projektowanego do najwycszego punktu gzymsu nad 
ostatni>, pełn> kondygnacj> przy budynkach  
z dachami o spadkach do 20% lub kalenicy dachu 
przy budynkach z dachami o spadkach powycej 
20%. Do wysokoWci zabudowy nie wlicza siC 
instalacji i urz>dzeM technicznych budynku np. 
kominów, instalacji odgromowych, anten itp.; 

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

 12) zaleca siC – nalecy przez to rozumieć sugestiC 
zastosowania siC do ustaleM niewi>c>cych, 
wprowadzonych ze wzglCdów funkcjonalnych, 
estetycznych, ochronnych itp.; 

 13) usługach – nalecy przez to rozumieć budynki lub 
budowle, które w całoWci lub czCWci słuc> do 
działalnoWci, której celem jest zaspokojenie potrzeb 
ludnoWci a nie wytwarzanie bezpoWrednio metodami 
przemysłowymi dóbr materialnychś 

 14) uci>cliwoWci – nalecy przez to rozumieć działanie 
uznawane za uci>cliwe wg obowi>zuj>cych norm  
i przepisów szczególnychś 

 15) nieuci>cliwych usługach wbudowanych w budynki 
mieszkalne – nalecy przez to rozumieć wył>cznie 
takie usługi zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, 
które mog> być Wwiadczone w warunkach 
odpowiadaj>cych wymaganiom techniczno-
budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym; 

 16) klasie drogi – nalecy przez to rozumieć 
przyporz>dkowanie drodze odpowiednich parametrów 
technicznych, dostosowanych do jej cech 
funkcjonalnych, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

 17) pasie drogowym – nalecy przez to rozumieć 
wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi pas terenu, 
przeznaczony do ruchu, postoju pojazdów oraz do 
ruchu pieszych wraz z jezdni>, obiektami 
incynierskimi, zatokami postojowymi, chodnikami, 
Wcieckami rowerowymi, urz>dzeniami technicznymi 
zwi>zanymi z prowadzeniem i organizacj> ruchu, 
urz>dzeniami odwadniaj>cymi oraz infrastruktur> 
techniczn>ś 

 18) drogach wewnCtrznych – nalecy przez to rozumieć 
wydzielony grunt, umocliwiaj>cy skomunikowanie 
terenów i działek z drog> publiczn>, stanowi>ce 
własnoWć lub współwłasnoWć osób fizycznych lub 
prawnych, o dostCpnoWci ograniczonej - 
udostCpnione dla ruchu pieszego i samochodowego 
na okreWlonych przez właWciciela lub 
współwłaWcicieli warunkachś 

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

wyjaWnione w ust. ń, nalecy interpretować zgodnie  
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>cymi w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 
 

Źział II 
Ustalenia ogólne 

 
Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
 

§ 7.1. Obowi>zuje lokalizacja zabudowy w czCWci 
działki wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy. 

2. Ustala siC obowi>zek okreWlenia miejsc dla 
pojemników na odpady stałe umocliwiaj>cych wstCpn> 
segregacjC odpadów i łatwy dostCp z drogi celem ich 
oprócnienia i wywozu. 

3. Obowi>zuje zakaz wykonywania ogrodzeM 
pełnych od strony drogi dojazdowej. 

4. Ustala siC obowi>zek zachowania 
nieprzekraczalnych linii zabudowy: 
1) w odległoWci wynikaj>cej z przepisów odrCbnych – 

w stosunku do granicy działki s>siedniej; 
2) 6,Ń m od linii rozgraniczaj>cej z drog> wewnCtrzn>Ś 

„KDW”, z drog> publiczn> (lokaln>)Ś „KDL”,  
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z drog> publiczn> (zbiorcz>)Ś „KDZ” – jak na 
rysunku planu. 
5. Dopuszcza siC lokalizacjC reklam w granicach 

zabudowy. 
 

Rozdział 2 
Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 
 

§ 8.1. Ustala siC zakaz wprowadzania 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko wymagaj>cych sporz>dzenia raportu  
o oddziaływaniu na Wrodowiskoś z wył>czeniem 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz dróg 
publicznych. 

2. Zaleca siC stosowanie dla celów grzewczych 
paliw ekologicznych. 
 

Rozdział 3 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 
 

§ 9. Ustala siC obowi>zek niezwłocznego 
wstrzymania prac ziemnych i powiadomienia 
właWciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
Burmistrza w przypadku odkrycia w trakcie prac 
budowlanych, nieujawnionych reliktów kultury 
materialnej tj. wykopalisk archeologicznych lub 
przedmiotu, w stosunku do którego istnieje 
przypuszczenie, ce jest on zabytkiem. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony 

przeciwpocarowej 
 

§ 10. W zakresie obrony cywilnej i ochrony 
przeciwpocarowej ustala siCŚ 
1) parametry dróg wewnCtrznych zgodne  

z wymaganiami obrony cywilnej oraz ochrony 
przeciwpocarowejś 

2) zaopatrzenie w wodC do celów gaWniczych  
z hydrantów naziemnych projektowanych. 

 
Rozdział 5 

Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

 
§ 11. W obrCbie terenów komunikacji ogólnodostCpnej 

ustala siC zasadC wykorzystywania systemu dróg w ich 
liniach rozgraniczaj>cych, jako podstawowych 
korytarzy podziemnej i w uzasadnionych sytuacjach 
nadziemnej infrastruktury technicznej, z zachowaniem 
wymogów przepisów odrCbnych. 
 

Rozdział 6 
Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu 
 

§ 12.1. Ustala siC obowi>zek uwzglCdnienia  
w zagospodarowaniu terenów, a w nich poszczególnych 
działek budowlanych, nastCpuj>cych parametrów  
i wskaaników, dla projektowanej zabudowy, o ile 

ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie 
stanowi> inaczejŚ 
1) minimalna powierzchnia działki projektowanej dla 

zabudowy mieszkaniowej – 700 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu działki – 24,0 m. 

2. W projektowanej zabudowie mieszkaniowej 
ustala siC obowi>zek uwzglCdniania nastCpuj>cych 
parametrów i wskaaników o ile ustalenia szczegółowe 
dla poszczególnych terenów nie stanowi> inaczejŚ 
1) ograniczenie wysokoWci zabudowy do trzech 

kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
ucytkowe) i maksimum ń2,0 m; 

2) przykrycie budynków dachami dwu lub 
wielospadowymi o spadkach mieszcz>cych siC  
w granicach od 20 do 45 stopni z dopuszczeniem we 
fragmentach do 70 stopni; 

3) zalecenie przykrycia dachów dachówk> ceramiczn>ś 
4) ograniczenie wysokoWci zabudowy gospodarczej do 

jednej kondygnacji nadziemnej oraz ucytkowego 
poddasza, o ł>cznej wysokoWci nie wiCcej nic 6,0 m; 

5) zaleca siC zharmonizowanie architektury zabudowy 
gospodarczej z architektur> budynków mieszkalnych. 

 
Rozdział 7 

żranice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie 

 
§ 13. Obszar objCty granicami planu połocony jest 

poza obszarami chronionymi.  
 

Rozdział 8 
Ustalania szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakazów zabudowy 

 
§ 14. W obszarze objCtym planem nie wystCpuje 

potrzeba ustanawiania szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakazów zabudowy. 
 

Rozdział 9 
Ustalenia na podstawie przepisów odrCbnych 

 
§ 15.1 W obszarze objCtym planem nie wystCpuje 

potrzeba ustanawiania w trybie procedury wynikaj>cej  
z przepisów odrCbnych obowi>zku scalania 
nieruchomoWci i ich ponownego podziału na działki  
w obrCbie wyznaczonych terenów. 

2. W obszarze objCtym planem nie wystCpuje 
potrzeba ustanowienia granic i sposobu 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie. 
 

Rozdział 10 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDZ o funkcji drogi publicznej – zbiorczej, 
ustala siCŚ 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 24,0 m – jak 

na rysunku planu; 
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2) szerokoWć jezdni nie mniejsza nic 6,0 m; 
3) zalecenie wyposacenia w chodnikiś 
4) mocliwoWć budowy zjazdów do istniej>cej  

i projektowanej zabudowy na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogiś 

5) dopuszczenie lokalizacji parkingów lub miejsc 
postojowych na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogiś 

6) Droga 4 KDZ nie posiada bezpoWredniego 
powi>zania z drog> krajow> nr 1. 

 
§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDL o funkcji dróg publicznych - lokalnych, 
ustala siCŚ 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych ń5,Ń-20,0 m, 

jak na rysunku planu; 
2) szerokoWć jezdni nie mniejsza nic 5,0 m; 
3) zalecenie wyposacenia w chodnikiś 
4) mocliwoWć budowy zjazdów do istniej>cej  

i projektowanej zabudowy na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogiś 

5) dopuszczenie lokalizacji parkingów lub miejsc 
postojowych na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogi. 

 
§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDW o funkcji dróg wewnCtrznych, ustala 
siCŚ 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 6,0 m – jak 

na rysunku planu; 
2) szerokoWć jezdni nie mniejsza nic 3,0 m; 
3) zalecenie wyposacenia w chodnik albo pobocze 

utwardzone; 
4) obowi>zek podł>czenia dróg wewnCtrznych do dróg 

publicznych na warunkach okreWlonych przez 
właWciwego zarz>dcC drogi. 

 
§ 19. Ustala siC obowi>zek wyznaczania 

normatywnych trójk>tów widocznoWci na wszystkich 
skrzycowaniach dróg publicznych i wewnCtrznych. 

 
§ 20.1. Na terenach przeznaczonych w planie pod 

drogi publiczne i wewnCtrzne ustala siC nastCpuj>ce 
zasady lokalizacji i realizacji sieci oraz urz>dzeM 
infrastruktury technicznej: 
1) mocliwoWć modernizacji istniej>cych i realizacji 

nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej,  
z zachowaniem przepisów odrCbnychś 

2) dopuszczalnoWć modernizacji istniej>cych i realizacji 
nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
w obrCbie terenów o innym przeznaczeniu 
podstawowym, szczególnie w przestrzeni pomiCdzy 
liniami rozgraniczaj>cymi ci>gów komunikacyjnych 
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  
z zachowaniem przepisów odrCbnych – szczególnie 
zwi>zanych z ochron> własnoWci, chyba ce ustalenia 
szczegółowe dla poszczególnych terenów stanowi> 
inaczej. 
2. Ustala siC nastCpuj>ce warunki, zasady  

i standardy przył>czenia poszczególnych działek 
budowlanych do sieci i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowi> 
inaczej: 
1) wodoci>gi – obowi>zuje docelowo wykonanie 

gminnej sieci wodoci>gowej celem doprowadzenia 
wody dla celów bytowo sanitarnych do wszystkich 
działek i wł>czenia ich w gminny system 
zaopatrzenia w wodC, z uwzglCdnieniem systemu 
hydrantów przeciwpocarowych w iloWci wynikaj>cej 
z przepisów odrCbnychś 

2) kanalizacja sanitarna – obowi>zuje docelowo 
wykonanie kolektorów sanitarnych i wł>czenie ich 
w gminny system kanalizacji z odprowadzeniem 
Wcieków do miejsko-gminnej oczyszczalni Wciekówś 
czasowe odprowadzenie Wcieków do 
bezodpływowych zbiorników szczelnych  
o pojemnoWci do 5 m3, z zastrzeceniem § ń4ś 
dopuszcza siC realizacjC zbiorników (szamb)  
o pojemnoWci wiCkszej – za zgod> i na warunkach 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

3) wody opadowe – odprowadzenie wód opadowych  
z drogowych powierzchni utwardzonych: 
a) do kanalizacji deszczowej,  
b) do gruntu i istniej>cego systemu rowów 

odwadniaj>cych po podczyszczeniu w stopniu 
przewidzianym w przepisach odrCbnych 
(piaskowniki, separatory itp.); 

4) elektroenergetyka – obowi>zuje zaopatrzenie  
w energiC elektryczn> na warunkach jednostki 
zarz>dzaj>cej sieci>, z projektowanych stacji 
transformatorowych 15kV/0,4kV; 

5) gospodarka odpadami – obowi>zek dostosowania 
rozwi>zaM gospodarki odpadami stałymi i wł>czenia 
jej w gminny system oczyszczania i wywozu na 
gminne wysypisko Wmieci. 
3. W obrCbie stref ograniczonego ucytkowania 

zwi>zanego z przebiegiem napowietrznych linii 
elektroenergetycznych wprowadza siC nastCpuj>ce 
ustalenia: 
1) wyklucza siC sytuowanie obiektów przeznaczonych 

na stały pobyt ludziś 
2) wyklucza siC nasadzanie zieleni wysokiejś 
3) dopuszcza siC lokalizacjC innych obiektów  

i urz>dzeM za zgod> i na warunkach jednostki 
zarz>dzaj>cej okreWlon> lini> elektroenergetyczn>. 

 
Rozdział 11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów 

 
§ 2ń.1. Na obszarze, o którym mowa w § ń, do czasu 

przeznaczenia terenów na cele okreWlone w niniejszym 
planie, dopuszcza siC tymczasowe sposoby 
zagospodarowania, urz>dzenia oraz ucytkowania - 
ucytkowanie dotychczasowe chyba, ce ustalenia 
szczegółowe dla poszczególnych terenów stanowi> 
inaczej. 

2. Na terenach przeznaczonych w niniejszym planie 
pod drogi wprowadza siC zakaz budowy wszelkich 
obiektów nawet na okres tymczasowy. 
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Rozdział 12 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 
§ 22. Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

podstawC do okreWlenia jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartoWci nieruchomoWci, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokoWciŚ 
1) 0% - dla terenówŚ 

a) stanowi>cych własnoWć gminy LubieM Kujawski,  
b) przeznaczonych pod zabudowC i zagospodarowanie 

na cele publiczne; 
2) 30% - dla pozostałych terenów objCtych ustaleniami 

planu nie wymienionych w pkt l, których wartoWć 
wzroWnie. 

 
Źział III 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów 
 

§ 23.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem „ń MN”, „2 MN”, „3 MN” ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – wolnostoj>ca 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garacem 
wbudowanym w bryłC budynku; 

2) dopuszcza siC nieuci>cliw> działalnoWć usługow> 
wbudowan> w parter budynkówś  

3) dopuszcza siC zabudowC garacy wolnostoj>cych 
(w tym dwustanowiskowych) oraz zabudowy 
gospodarczej. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

wprowadza siC zakaz wprowadzania funkcji nie 
zwi>zanych z przeznaczeniem podstawowym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
wprowadza siC nastCpuj>ce ustaleniaŚ  
1) minimalna powierzchnia działki 7ŃŃ m2; 
2) obowi>zek zachowania ca najmniej 5Ń% 

powierzchni działki budowlanej jako obszar 
biologicznie czynny. 
4. Obsługa komunikacyjna terenów z projektowanych 

dróg poł>czonych z istniej>cymi drogami publicznymi. 
5. Ustala siC w zakresie obsługi infrastruktur> 

sieciow> podł>czenia do sieci zewnCtrznych na 
warunkach okreWlonych przez gestorów sieci. 
 

Źział IV 
Przepisy koMcowe 

 
§ 24. Traci moc uchwała nr X/56/2003 Rady Miasta 

i Gminy LubieM Kujawski z dnia 3Ń lipca 2003 r.  
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy LubieM Kujawski 
dotycz>ce przeznaczenia na cele budowlane pod rócne 
funkcje dla wybranego obszaru obejmuj>cego tereny 
rolne połoconego we wsi Kaliskaś w obowi>zuj>cym 
miejscowym planie przeznaczonego pod lotnisko 
symbol 12 KL (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 110,  
poz. ń534), w zakresie obszaru objCtego niniejsz> 
uchwał>. 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza siC 
Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. 

 
§ 26.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 3Ń dni 

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

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoWci poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej UrzCdu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim 
oraz w sposób zwyczajowo przyjCty na tablicy 
ogłoszeM. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Janusz Złotowski 
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zał>cznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/ń46/2ŃŃ9 

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim 
z dnia 26 czerwca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu 
 
Podczas ustawowego okresu wyłocenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy LubieM Kujawski dla obszaru obejmuj>cego 
czCWć wsi Kaliska oznaczonego działkami 
geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 
232/24-232/54 oraz fragmentem działki 232/6ń nie 
wpłynCła cadna uwaga. 
 
W zwi>zku z powycszym nie rozpatrywano uwag do 
projektu planu. 
 
 

zał>cznik nr 3  
do uchwały nr XXXII/ń46/2ŃŃ9 

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim 
z dnia 26 czerwca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 

oraz zasady ich finansowania 
  

Analiza wysokoWci kosztów, jakie poniesie budcet 
gminy w zwi>zku z realizacj> ustaleM miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowe koszty, jakie bCdzie musiał ponieWć 
budcet gminy zwi>zane bCd> z budow> infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej na analizowanym 
obszarze. Dotyczyć to bCdzie budowy dróg lokalnych, 
umocliwiaj>cych dobre skomunikowanie wewnCtrzne  
i zewnCtrzne oraz budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacyjnej. W ci>gu najblicszych ńń lat trzeba 
bCdzie wybudować około ń,2 km dróg lokalnych. 
Przyjmuj>c, ce cena ń km takiej drogi, obejmuj>cej  
5-cio metrowy utwardzony pas jezdni oraz 2 metrowy 
jednostronny chodnik wynosi około 2,Ń mln zł, to 
wydatek z tego tytułu wyniesie około 2,4 mln zł. 

Budowa sieci kanalizacyjnej (kolektory w ulicy) to 
odcinek około Ń,9 km. Przy aktualnej cenie 1 mb 
kolektora kanalizacyjnego rzCdu 6ŃŃ zł całoWć 
inwestycji bCdzie kosztować około 0,54 mln zł.  

Kolejnym przedsiCwziCciem inwestycyjnym, 
finansowanym z budcetu bCdzie budowa podstawowej 
sieci wodoci>gowej. NiezbCdna bCdzie budowa około 
0,9 kilometrowego sytemu wodoci>gowego. Przy 
załoceniu, ce cena ń mb sieci wodoci>gowej ulicznej 
wynosi około ń8Ń zł, całoWć inwestycji wyniesie 
odpowiednio około Ń,ń7 mln zł. 

Ł>cznie zatem budowa podstawowego systemu 
infrastruktury zamknie siC sum> rzCdu 3,ńń mln zł  
i traktować j> nalecy jako docelowy wydatek budcetu 
gminy jaki zostanie poniesiony na realizacjC planu  
w okresie najblicszych ńń lat.  
 

Analiza dochodów, jakie wpłyn> do budcetu w zwi>zku 
z realizacj> miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

1. Wpływy ze sprzedacy nieruchomoWci gruntowych. 
W przypadku gruntów przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe dotyczyć to bCdzie gruntów o powierzchni 
około 3,5 ha. Aktualnie cena gruntów budowlanych 
(budownictwo mieszkaniowe) na terenie miasta LubieM 
Kujawski kształtuje siC na poziomie 3Ń zł za metr 
kwadratowy. Docelowa sprzedac tych gruntów pozwoli 
wzbogacić budcet gminy o sumC rzCdu ń,Ń5 mln zł. 
Wykonanie pełnego uzbrojenia działek wpłynie na 
wzrost ich wartoWci co najmniej do około 5Ń zł za metr 
kwadratowy. Pozwoli to na wprowadzenie opłaty 
adiacenckiej w wyniku czego budcet miasta moce być 
dodatkowo zasilony o sumC rzCdu Ń,2-Ń,3 mln zł. 

2. Dochody z podatków od nowych nieruchomoWci. 
Zgodnie z aktualnymi przepisami gminnymi w tym 
zakresie podatek gruntowy wynosi 0,6 zł za ń metr 
kwadratowy. Przyjmuj>c tC sumC za bazow> uzyskamy 
docelowe roczne wpływy z całego terenu, w wysokoWci 
rzCdu 2ń,Ń tys. zł. Poniewac budynki mieszkalne 
decyzj> Rady Miasta s> zwolnione z podatku od 
nieruchomoWci, wpływów z tego tytułu nie bCdzie. 
Licz>c w uproszczeniu da to ł>cznie w analizowanym 
okresie sumC rzCdu 23Ń tys. zł. 

Podsumowuj>c kwestiC dochodów i wydatków 
mocna stwierdzić, ce w okresie zakładanych ńń lat 
pełnej realizacji planu zagospodarowania przestrzennego 
do budcetu gminy wpłynie suma wynosz>ca ń,58 mln zł. 
Odejmuj>c wyliczone wczeWniej koszty, wynosz>ce  
3,ńń mln zł, otrzymamy kwotC netto - ń,53 mln zł. Nalecy 
jednak wzi>ć pod uwagC fakt, ce realizacja analizowanego 
planu, a zwłaszcza budowa drogi 4 KDZ przyczyni siC 
do aktywizacji gospodarczej terenów bezpoWrednio do 
niej przylegaj>cych. Z tego tytułu nalecy oczekiwać 
bezpoWrednich korzyWci finansowych rzCdu 2,5-3,0 mln 
zł (za sprzedac gruntów i podatki) które uczyni> bilans 
zdecydowanie dodatni na poziomie 1,0-ń,5 mln zł. 
 
Wnioski 

Powycsza analiza wykazała, ce realizacja planu  
w okresie 11 lat przyniesie wymierne i znacz>ce 
korzyWci finansowe dla samorz>du. Ostateczna 
wysokoWć tych wpływów bCdzie zalecała zarówno od 
ogólnej koniunktury gospodarczej, aktywnoWci władz 
samorz>dowych a takce lokalnej polityki podatkowej. 
Nalecy równiec oczekiwać, ce zmniejszeniu ulegn> 
koszty zwi>zane z realizacj> infrastruktury technicznej. 
Mocliwe bCdzie uczestnictwo i partycypacja w kosztach 
przez poszczególnych inwestorów a takce pozyskiwanie 
innych funduszy zewnCtrznych. 

Ponadto nalecy oczekiwać, ce oprócz bezpoWrednich 
korzyWci finansowych, uruchomione zostan> równiec 
inne czynniki, daj>ce dodatkowe efekty o wymiarze 
społecznym i ekonomicznym takie jakŚ 
- pobudzenie aktywnoWci społecznej i gospodarczej 

mieszkaMców Lubienia Kujawskiego,  
- napływ kapitału zewnCtrznego,  
- powstawanie nowych miejsc pracy w okresie 

realizacji inwestycji budowlanych i drogowych,  
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- powstanie nowych miejsc pracy zwi>zanych  

z funkcjonowaniem nowych obiektów produkcyjno 
usługowych,  

- wzrost znaczenia i rozwój funkcji usługowej miasta 
oraz zwiCkszenie liczby osób korzystaj>cych  
z oferty w tym zakresie,  

- podniesienie konkurencyjnoWci miasta,  
- promocja miasta jako przyjaznego dla inwestorów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1452 

1453 
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UCHWAŁA Nr XXIII/120/2009 
 RAŹY żMINY ROżÓ`NO 

 z dnia 30 czerwca 2009 r. 
  

w sprawie trybu postCpowania o udzielenie z budcetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych i niedziałaj>cym w celu osi>gniCcia zysku, na wykonanie zadaM publicznych innych nic 
okreWlone w ustawie o działalnoWci pocytku publicznego i o wolontariacie zwi>zanych z realizacj> zadaM gminy, 
sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadaM. 

Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
Nr 249, poz. 2ńŃ4 z póan. zm.) oraz art. ń8 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca ń99Ń r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2ŃŃń r. Nr ń42, poz. ń59ń z póan. zm.) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ ń. Ustala siCŚ 
1) tryb postCpowania o udzielenie dotacji podmiotom 

nie zaliczonym do sektora finansów publicznych  
i nie działaj>cym w celu osi>gniCcia zysku, na cele 
publiczne inne nic okreWlone w ustawie  
o działalnoWci pocytku publicznego i o wolontariacie 
zwi>zane z realizacj> zadaM gminyś 

2) sposób rozliczania dotacjiś 
3) sposób kontroli wykonywania zleconych zadaMś 
4) sposób zapewnienia jawnoWci postCpowania  

o udzielenie dotacji i jej rozliczania. 
 

§ 2.1. Podmioty okreWlone w § ń składaj> wnioski 
do Wójta Gminy w terminie do dnia 3Ń wrzeWnia roku 
poprzedzaj>cego rok budcetowy. 

2. Wnioski podmiotów powinny zawieraćŚ 
1) nazwC i adres siedziby wnioskodawcyś 
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do 

realizacji zadania; 
3) szczegółow> kalkulacjC przewidywanych kosztów 

realizacji zadania, wysokoWć wnioskowanej dotacji  
i inne aródła finansowania projektuś 

4) informacjC o posiadanych zasobach rzeczowych  
i kadrowych, wskazuj>cych na mocliwoWć 
wykonania zadania; 

5) termin i miejsce realizacji zadania; 
6) informacjC o posiadanych własnych Wrodkach 

finansowych oraz uzyskanych z innych aródeł na 
realizacje zadania; 

7) preliminarz wydatków zwi>zanych z realizacji zadania. 
3. Do wniosku powinien być doł>czony statut lub 

inny dokument organizacyjny i dokument rejestracyjny 
podmiotu, z którego wynikaj> jego zadania statutowe 
oraz pełnomocnictwa do składania oWwiadczeM woli. 

4. Wniosek powinien zawierać takce oWwiadczenie 
złocone przez wnioskodawcC o nie zaleganiu podmiotu  
z zapłat> składek oraz obowi>zkowych nalecnoWci 
publicznoprawnych. 

5. Wniosek powinien być podpisany przez osobC 
lub osoby uprawnione do składania oWwiadczeM woli  
w imieniu wnioskodawcy. 

6. Wójt moce uzalecnić rozpatrzenie wniosku od 
złocenia w wyznaczonym terminie dodatkowych 
informacji, wyjaWnieM, dokumentów. 

7. Nie złocenie dokumentów, informacji lub 
wyjaWnieM w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu  
z postCpowania o udzielenie dotacji. 

8. Nie bCd> rozpatrywane wnioski podmiotów, 
które nie rozlicz> siC w poprzednim okresie terminowo 
lub zadanie wykonali niewłaWciwie. 

 
§ 3. W przypadku, jeceli na realizacjC zadania wpłyn>ł 

wiCcej nic jeden wniosek, w celu efektywniejszego 
zrealizowania zadania, Wójt ogłasza otwarty konkurs 
ofert, stosuj>c odpowiednio przepisy ustawy  
o działalnoWci pocytku publicznego i o wolontariacie 
oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

 
§ 4.1. Po rozpatrzeniu wniosku lub oferty  

o przyznaniu dotacji decyduje Wójt, uwzglCdniaj>c  
w szczególnoWciŚ 
1) znaczenie zadania dla realizacji celów gminyś 
2) wysokoWć planowanych Wrodków budcetu gminy 

przeznaczonych na realizacjC zadaM zleconych 
podmiotom, o których mowa w § ńś 

3) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji 
kosztów realizacji zadania, w tym relacji do 
rzeczowego zakresu zadania; 

4) ocenC mocliwoWci realizacji zadania przez 
wnioskodawcC lub oferenta przy uwzglCdnieniu 
informacji zawartych we wniosku lub ofercie; 

5) analizC wykonania zadaM zleconych wnioskodawcy 
lub oferentowi w okresie poprzednim,  
z uwzglCdnieniem rzetelnoWci i terminowoWci ich 
realizacji. 


