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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXX/185/2009 

 Rady Gminy w Grudzi>dzu 
 z dnia 30 lipca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie 

Rady Gminy w Grudzi>dzu 
 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
obejmuj>cego działki nr 1, 3 w obrCbie Grabowiec, 
gmina Grudzi>dz  
 
na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492). 
 

W trakcie wyłocenia do publicznego wgl>du,  
w dniach od 27 kwietnia 2009 r. do 27 maja 2009 r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, obejmuj>cego działki nr 1, 3 w obrCbie 
Grabowiec, gmina Grudzi>dz wraz z prognoz> 
oddziaływania na Wrodowisko, w czasie dyskusji 
publicznej nad przyjCtymi w projekcie planu 
rozwi>zaniami, która została zorganizowana w dniu  
12 maja 2009 r. oraz w terminie 14 dni od dnia 
zakoMczenia okresu wyłocenia projektu planu tzn. do 
dnia 12 czerwca 2009 r. 
- nie wniesiono cadnych uwag dotycz>cych projektu 

planu. 
 

zał>cznik nr 3  
do uchwały nr XXX/185/2009 

Rady Gminy w Grudzi>dzu  
z dnia 30 lipca 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj>cego działki nr 1, 3  
w obrCbie Grabowiec, gmina Grudzi>dz 
 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie miejscowym inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuc>ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
gminy stanowi>, zgonie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zadania własne 
gminy.  

 
§ 2. W granicach planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalec>cych do zdaM własnych 
gminy, nie przewiduje siC.  
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UCHWAŁA Nr XXX/186/2009 
 RADY GMINY w GRUDZI=DZU 

 z dnia 30 lipca 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obejmuj>cego działki nr 181/1, 201/1 w obrCbie Kobylanka, gmina Grudzi>dz. 

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, 
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. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) 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, 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, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413), po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grudzi>dz, uchwalonym uchwał> 

nr XIV/117/2000 Rady Gminy w Grudzi>dzu z dnia  
24 lutego 2000 r. uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmuj>cy działki  
nr 181/1, 201/1 w obrCbie Kobylanka, gmina Grudzi>dz. 

2. PodstawC prawn> niniejszego planu stanowi 
uchwała nr XX/131/2008 Rady Gminy w Grudzi>dzu  
z dnia 24 wrzeWnia 2008 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, obejmuj>cego działki nr 181/1 i 201/1 
w obrCbie Kobylanka, gmina Grudzi>dz.  

 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na 

obszarze objCtym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa 
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miejscowego, dotycz>ce przeznaczenia, zasad i sposobu 
zagospodarowania terenów, okreWlaj>c konieczne dla 
osi>gniCcia zamierzonych celów nakazy, zakazy  
i warunki. 

2. Przedmiotem ustaleM planu jest teren 
przeznaczony pod funkcjC mieszkalnictwa 
jednorodzinnego z dopuszczeniem uzupełniaj>cej 
funkcji usług podstawowych nieuci>cliwych.  

3. Integraln> czCWci> niniejszej uchwały s> 
zał>czniki nr 1 i nr 2 - rysunek planu w skali 1: 1000, 
stanowi>cy graficzne przedstawienie ustaleM planu, 
obowi>zuj>cy zgodnie z umieszczonymi na 
zał>cznikach legendami. 

4. Granice obszaru objCtego planem okreWlono na 
rysunku planu – granice działek nr 181/1 i 201/1  
w obrCbie Kobylanka, gmina Grudzi>dz.  

5. Pozostałymi zał>cznikami do uchwały, 
stanowi>cymi jej integraln> czCWć, s>Ś 
1) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu – zał>cznik nr 3; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania – zał>cznik nr 4. 

 
§ 3.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu, o którym mowa w § 2 ust 3, s> obowi>zuj>cymi 
ustaleniami niniejszej uchwałyŚ 
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
3) linie podziału wewnCtrznego terenu o tym samym 

przeznaczeniu - orientacyjne, oznaczone cienk> lini> 
przerywan>, z mocliwoWci> przesuniCcia na 
odległoWć do 2.0 m, pod warunkiem zachowania 
przyjCtej zasady podziału terenu w jego liniach 
rozgraniczaj>cychś 

4) obowi>zuj>ce linie zabudowy mieszkaniowej; 
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 

kubaturowej; 
6) symbole okreWlaj>ce funkcje wiod>ce 

poszczególnych terenów w granicach planu. 
2. Ustalenia planu okreWlaj>Ś 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planemś 

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.  
3. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) planie - nalecy przez to rozumieć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, wymieniony  
w § 1 ust. 1ś  

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

3) przeznaczeniu dopuszczalnym, funkcji 
dopuszczalnej – nalecy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne nic podstawowe, które stanowi 
uzupełnienie przeznaczenia podstawowegoś 

4) usługach podstawowych - nalecy przez to rozumieć 
usługi zaspokajaj>ce codzienne potrzeby 
mieszkaMców, zajmuj>cych działki budowlane 
połocone w najblicszym s>siedztwieś  

5) usługach nieuci>cliwych - nalecy przez to rozumieć 
usługi, które zgodnie z Rozporz>dzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
okreWlenia rodzajów przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowaM zwi>zanych  
z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzenia 
raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Dz.U.  
Nr 257, poz. 2573 z póan. zm.) nie nalec> do 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko (nie s> zaliczone do przedsiCwziCć, dla 
których istnieje lub moce być wymagany obowi>zek 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko);  

6) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć zał>czniki 
graficzne nr 1 i nr 2, wykonane na aktualnych 
mapach sytuacyjno – wysokoWciowych w skali  
1Ś 1000, zawieraj>ce uzupełnienie ustaleM zawartych  
w tekWcie uchwałyś 

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

8) terenie - nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 
objCtego planem o okreWlonym przeznaczeniu  
i zasadach zagospodarowania, który zastał 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

9) działce budowlanej - nalecy przez to rozumieć 
nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, której 
wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi 
publicznej oraz wyposacenie w urz>dzenia 
infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikaj>ce  
z odrCbnych przepisów i aktów prawa miejscowegoś 

 10) liniach rozgraniczaj>cych - nalecy przez to rozumieć 
linie rozdzielaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
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 11) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, do 
której powinien przylegać projektowany budynek 
mieszkalny w sposób przedstawiony na tym 
rysunku; 

 12) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC wyznaczon> na 
rysunku planu, poza któr> nie nalecy realizować 
obiektów kubaturowychś 

 13) infrastrukturze technicznej – nalecy przez to 
rozumieć obiekty budowlane incynieryjne, liniowe 
lub sieciowe, takie jakŚ wodoci>gi, kanalizacja 
Wciekowa, linie elektroenergetyczne itd.; 

 14) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
obowi>zuj>ce aktualnie przepisy ustaw, 
rozporz>dzeM oraz aktów prawa miejscowego. 
4. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1 i 3, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz definicjami 
wynikaj>cymi z Polskich Norm i przepisów odrCbnych, 
obowi>zuj>cych w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 2 
Zasady zagospodarowania terenu obowi>zuj>ce dla 

całego obszaru objCtego planem 
 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego; 
1) projektowanym obiektom nadać wysokie walory 

estetyczne, z dostosowaniem ich do mocliwoWci 
fizjograficznych terenu i nawi>zaniem do istniej>cej 
tradycyjnej zabudowy wsi; 

2) zachować obowi>zuj>ce i maksymalne 
nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na 
rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust 3ś 

3) obiekty kubaturowe sytuować zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

4) obowi>zuj> nasadzenia na działkach budowlanych 
drzew wzdłuc dróg, wzdłuc granic działek oraz  
w s>siedztwie projektowanych budynków 
mieszkalnych w celu podniesienia walorów 
krajobrazowych terenu i uzyskania właWciwych 
warunków do rekreacjiś zaleca siC stosowanie 
rodzimych gatunków (kasztanowce, lipy, brzozy, 
buki, jawory, dCby).  

 
§ 5. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obszar objCty planem połocony jest w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu „Strefy 
KrawCdziowej Doliny Wisły”ś  

2) uwzglCdnić recimy ochronne obowi>zuj>ce na 
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu, o którym 
mowa w § 5 pkt 1, zgodnie z obowi>zuj>cym 
rozporz>dzeniem Nr 12/2005 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. Nr 72, poz. 1376); 

3) wszelkie działania inwestycyjne uwzglCdniać musz> 
warunki ochrony Wrodowiska oraz zdrowia ludzi 
przed ujemnym wpływem działalnoWci gospodarczej. 

Obowi>zuje zakaz realizowania na terenie inwestycji 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, za wyj>tkiem 
infrastruktury technicznej, dla której moce być 
wymagane opracowanie raportu oddziaływania na 
Wrodowiskoś zakaz ten nie dotyczy przedsiCwziCć, 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla 
których przeprowadzona procedura oddziaływania 
na Wrodowisko wykazała brak ich negatywnego 
wpływu na Wrodowiskoś 

4) ograniczyć do niezbCdnego minimum prace trwale 
zniekształcaj>ce rzeabC terenuś 

5) powierzchniC terenu, po zakoMczeniu prac ziemnych, 
niezwłocznie rekultywowaćś 

6) nakaz ochrony istniej>cego drzewostanu,  
z uwzglCdnieniem ustaleM zawartych w § 5 pkt 7; 

7) drzewo przydrocne, koliduj>ce z projektowan> 
drog> dojazdow> oznaczon> symbolem K4KDW, 
zostanie wyciCte zgodnie z planem wycinki 
Powiatowego Zarz>du Dróg w Grudzi>dzuś 

8) obowi>zuje zasada zagospodarowania zieleni> tych 
powierzchni działek, które nie s> przeznaczone pod 
zabudowC i utwardzenieś 

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

 10) obowi>zek zachowania i udrocnienia lub 
przebudowy rowów wystCpuj>cych na terenie 
oznaczonym symbolem K5MN w celu 
doprowadzenia stosunków wodnych do stanu 
właWciwegoś 

 11) zabudowC projektować i realizować w normatywnej 
odległoWci od granic terenów leWnychś odległoWć ta 
wynosi min. 12.0 m dla budynków z dachem 
nierozprzestrzeniaj>cym ogniaś 

 12) przy opracowaniu projektów budowlanych obiektów 
i zagospodarowania terenu uwzglCdniać przepisy 
odrCbne dotycz>ce ochrony przeciwpocarowej. 

 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) na obszarze w granicach planu nie odnotowano 

wystCpowania stanowisk archeologicznych  
o wartoWci kulturowej ani obiektów podlegaj>cych 
ochronie; 

2) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji 
przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub 
wykopaliska archeologicznego, osoby prowadz>ce 
roboty budowlane i ziemne s> zobowi>zane 
zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace 
mog>ce je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

  
§ 7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) przy lokalizowaniu projektowanych obiektów 

kubaturowych uwzglCdniać obowi>zuj>ce  
i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
okreWlone w ustaleniach dotycz>cych 
poszczególnych terenów i na rysunku planuś 
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2) usługi podstawowe nieuci>cliwe, stanowi>ce funkcjC 

uzupełniaj>c>, nie mog> przekraczać 30% 
powierzchni ucytkowej budynku przeznaczenia 
podstawowego; 

3) obszar przeznaczony pod zabudowC, dojWcia, 
dojazdy, parkingi, utwardzone nawierzchnie nie 
powinien przekraczać 40% powierzchni działkiś  
w przypadku zrealizowania na działce dopuszczalnej 
funkcji towarzysz>cej moce osi>gn>ć max 50%; 

4) nakaz pozostawienia minimum 40% powierzchni 
biologicznie czynnej na kacdej wydzielonej działceś 

5) wysokoWć budynków mieszkalnych – do dwóch 
kondygnacji nadziemnych lecz nie wiCcej nic 10.0 m 
wys.; 

6) wysokoWć budynków gospodarczych i garacy –  
1 kondygnacja nadziemna, lecz nie wiCcej nic 5.0 m 
wys.; 

7) dalsze parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu znajduj> 
siC w ustaleniach dotycz>cych poszczególnych 
terenów w granicach obszaru objCtego uchwał>. 

 
§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
1) ustala siC podział terenów na działki budowlane  

o powierzchni minimalnej 1000.0 m2; 
2) dopuszcza siC ł>czenie wydzielonych działek,  

w przypadku potrzeby realizacji jednej inwestycji na 
wiCkszej powierzchni, pod warunkiem zachowania 
ustaleM podjCtych w niniejszej uchwaleś  

3) obowi>zuje wymóg zapewnienia kacdej wydzielonej 
działce dostCpu bezpoWredniego lub poWredniego do 
drogi publicznej. 

 
§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) ustalenia z zakresu komunikacji: 

a) obsługC komunikacyjn> terenów zapewniaj>Ś 
projektowana wewnCtrzna droga dojazdowa, 
oznaczona symbolem K4KDW oraz droga 
gminna z nr geodezyjnym 199, 

b) ustala siC minimaln> iloWć miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych na kacdej działce - 
min. 1 miejsce postojowe dla właWciciela,  
a w przypadku lokalizacji na działce funkcji 
dopuszczalnej, o której mowa w § 12 pkt 4, 
ustala siC obowi>zek wydzielenia w obrCbie 
posesji dodatkowych miejsc postojowych dla 
samochodów klientów korzystaj>cych z usług  
i dla pracownikówś obowi>zuje min. 1 miejsce 
postojowe na 25.0 m2 powierzchni usługowej, 
lecz nie mniej nic 2 stanowiska, 

c) obowi>zuje projektowanie i realizacja ci>gów 
komunikacyjnych bez barier architektonicznych;  

2) warunki obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej:  
a) zaopatrzenie w wodC – obowi>zuje podł>czenie 

wydzielonych działek do komunalnej sieci 
wodoci>gowej na warunkach wydanych przez jej 
dysponentów, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
do czasu realizacji sieci, dopuszcza siC 
korzystanie z ujCć własnych, 

b) odprowadzenie Wcieków komunalnych – 
obowi>zuje podł>czenie do sieci kanalizacyjnej, 
z uwzglCdnieniem warunków technicznych 
wydanych przez zarz>dcC sieci i przepisów 
odrCbnychś do czasu realizacji sieci dopuszcza 
siC korzystanie ze szczelnych zbiorników 
bezodpływowych albo wykonanie 
przydomowych oczyszczalni Wcieków na kacdej 
działce, lub grupowych dla kilku działek, 

c) obowi>zuje zapewnienie dla planowanych 
inwestycji zaopatrzenia w wodC do 
zewnCtrznego gaszenia pocaru, 

d) dopuszcza siC wykorzystanie istniej>cej studni, 
znajduj>cej siC na terenie oznaczonym symbolem 
K1MN, do celów gospodarczych, 

e) przył>czanie odbiorców do sieci 
elektroenergetycznej nastCpować bCdzie zgodnie 
z warunkami okreWlonymi przez gestora sieci na 
etapie opracowania projektów budowlanych oraz 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś ustala siC 
wyprowadzenie projektowanych sieci 
elektroenergetycznych z istniej>cej stacji 
transformatorowej Linarczyk 1, 

f) obowi>zuje projektowanie i wykonanie 
oWwietlenia wewnCtrznego i zewnCtrznego  
z mocliwoWci> przystosowania dla potrzeb 
obrony cywilnej, 

g) dokumentacja projektowa, uwzglCdniaj>ca 
zagadnienia obrony cywilnej, na kacdym etapie 
jej opracowania podlega zaopiniowaniu przez 
organy właWciwe, prowadz>ce sprawy z zakresu 
obrony cywilnej, 

h) przewiduje siC gazyfikacjC terenu w granicach 
planu; ustala siC lokalizacjC sieci gazowej  
w pasach drogowych, jednak poza pasem jezdni; 
w przypadku braku takiej mocliwoWci, na 
zasadach okreWlonych w obowi>zuj>cych 
normach, przepisach odrCbnych, 

i) odpady komunalne gromadzić w zamkniCtych 
pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych 
miejscach i wywozić na składowisko odpadów, 

j) w procesie projektowania nowych obiektów  
i zagospodarowania terenu stosować 
obowi>zuj>ce normy i przepisy odrCbne (w tym 
dotycz>ce urz>dzeM elektroenergetycznych  
i telekomunikacyjnych), 

k) obowi>zuje zachowanie normatywnych 
odległoWci pomiCdzy projektowanymi obiektami 
kubaturowymi i elementami zagospodarowania 
działek budowlanych a istniej>c> sieci> 
infrastruktury technicznej, 

l) linie infrastruktury technicznej nalecy realizować 
jako podziemne, 

m) ustala siC zasadC prowadzenia projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej (w tym sieci 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych)  
w pasach drogowych, wyznaczonych liniami 
rozgraniczaj>cymi, z uwzglCdnieniem ustaleM 
zawartych w § 9 pkt 2 litera h, 

n) właWciciele działek, przez które przechodz> 
urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
zobowi>zani s> do umocliwienia stałego dostCpu 
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do tych urz>dzeM słucbom technicznym, celem 
prowadzenia prawidłowej ich eksploatacji, 

o) ewentualna przebudowa istniej>cych sieci 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 
moce nast>pić na warunkach podanych przez 
gestora sieci, 

p) ustala siC obowi>zek projektowania i realizacji  
w obiektach budowlanych niskoemisyjnych 
aródeł energii cieplnej nie przekraczaj>cych 
dopuszczalnych norm. 

 
§ 10. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenu  
- do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

dotychczasowe wykorzystanie terenu. 
 

§ 11. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
- ustala siC stawkC procentow> słuc>c> do naliczania 

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci - w wysokoWci 30% wzrostu wartoWci 
tej nieruchomoWci.  

 
Rozdział 3 

Ustalenia dotycz>ce poszczególnych terenów  
w granicach obszaru objCtego uchwał> 

 
§ 12. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami K1MN, K2MN i K 5MN:  
1) dla terenów ustala siC przeznaczenie podstawowe – 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) wprowadza siC podział terenu oznaczonego 

symbolem K1MN na 3 działki budowlane, terenu 
oznaczonego symbolem K2MN na 2 działki 
budowlane oraz terenu oznaczonego symbolem 
K5MN na 4 działki budowlane, na których 
obowi>zuje projektowanie i realizacja budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj>cychś 

3) dla budynków mieszkalnych, o których mowa  
w § 12 pkt 2 ustala siCŚ  
a) budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych  

(w tym poddasze ucytkowe), kryte wysokim 
dachem o k>cie nachylenia głównych połaci 30°-45°, 

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

4) dla terenów ustala siC przeznaczenie dopuszczalne – 
usługi podstawowe nieuci>cliweŚ 
a) handel detaliczny, 
b) usługi z zakresu ochrony zdrowia, gastronomii, 

administracji, kultury itp.; 
5) dopuszcza siC realizacjC zabudowy gospodarczej  

i garacowej jednokondygnacyjnej, zharmonizowanej 
z budynkami mieszkalnymi; 

6) wyznacza siC obowi>zuj>ce linie zabudowy dla 
budynków mieszkalnychŚ na terenie oznaczonym 
symbolem K1MN w odległoWci 8.0 m od linii 
rozgraniczaj>cej projektowanej wewnCtrznej drogi 
dojazdowej, oznaczonej symbolem K4KDW oraz 
wzdłuc linii zabudowy wyznaczonej przez istniej>cy 
budynek mieszkalny, równolegle do linii 

rozgraniczaj>cej drogi powiatowej nr 1397C; na 
terenie oznaczonym symbolem K 5MN w odległoWci 
min. 8.0 m od projektowanej linii rozgraniczaj>cej 
drogi gminnej z nr geodezyjnym 199, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

7) wyznacza siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy dla obiektów kubaturowychŚ na terenie 
oznaczonym symbolem K1MN w odległoWci 8.0 m 
od linii rozgraniczaj>cej projektowanej wewnCtrznej 
drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem K4KDW, 
na terenie oznaczonym symbolem K5MN  
w odległoWci 10.0 m od wschodniej granicy terenuś 

8) ustalenia zawarte w § 12 pkt 6 i pkt 7 nie dotycz> 
dwóch działek połoconych w czCWci zachodniej 
terenu oznaczonego symbolem K1MN, dla których 
nie wyznacza siC obowi>zuj>cych i maksymalnych 
nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

9) usytuowanie budynków na działkach - ustawienie 
kalenicy zgodnie z rysunkiem planu; 

 10) ustala siC adaptacjC istniej>cej zabudowy na terenie 
oznaczonym symbolem K1MN z dopuszczeniem 
przebudowy, rozbudowy i wymiany; 

 11) przed wykonaniem projektów budowlanych na 
terenie oznaczonym symbolem K5MN, wykonać 
badania geotechniczne gruntów, które ustal> zakres 
robót umocliwiaj>cych posadowienie obiektów 
budowlanych na gruntach pochodzenia 
organicznego; 

 12) na terenie K5MN dopuszcza siC wykorzystanie 
antropogenicznego zbiornika wodnego na oczko 
wodne; 

 13) w projekcie zagospodarowania działek przewidzieć 
realizacjC zatoczki przy wjeadzie na kacd> działkCś 

 14) budynki, w których bCd> zlokalizowane usługi, 
wykonać bez barier architektonicznychś 

 15) zakaz wprowadzania ogrodzeM z pełnych 
prefabrykatów betonowych. 

 
§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem K4KDW: 
1) dla terenu ustala siC przeznaczenie – projektowana 

wewnCtrzna droga dojazdowa do obsługi 
wydzielonych działek budowlanych, odchodz>ca od 
drogi powiatowej nr 1397C relacji Grudzi>dz – 
DCbieniecś 

2) droga, o której mowa § 13 pkt 1, projektowana jest 
jako droga stanowi>ca współwłasnoWć właWcicieli 
działek przylegaj>cych do tej drogi, lub stanowi>ca 
słucebnoWć drogow>ś 

3) ustala siC szerokoWć drogi – 10.0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych, w tym jezdnia o szerokoWci 6.0 m 
i obustronne chodniki 2 x 2.0 m; 

4) drewniany słup linii elektroenergetycznej nN, 
znajduj>cy siC w liniach rozgraniczaj>cych drogi, do 
pozostawienia w pasie chodnika do czasu wymiany; 
przy wymianie słupa ustala siC jego lokalizacjC  
w obrCbie działki budowlanej, przy linii 
rozgraniczaj>cej przedmiotowej drogiś 

5) ustala siC realizacjC placu do zawracania na koMcu 
drogi o wym. 12.5 m x 12.5 m; 
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6) projekt budowlany poł>czenia drogi wewnCtrznej  

z drog> powiatow> uzgodnić z zarz>dc> drogi 
powiatowej; 

7) ustala siC realizacjC drogi po wycince drzewa,  
o której mowa w § 5 pkt 7 oraz po wycince drzew  
z terenu istniej>cego lasu, koliduj>cych z funkcj> 
komunikacyjn>. 

 
§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem K3ZL: 
1) teren istniej>cego lasuś  
2) na terenie, o którym mowa w § 14 pkt 1, obowi>zuje 

utrzymanie dotychczasowej funkcji; 
3) dopuszcza siC wcielenie terenu leWnego w obrCb 

działek przylegaj>cych do tego obszaru bez 
mocliwoWci zmiany funkcji. 

 
§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem K6KDD: 
1) dla terenu ustala siC przeznaczenie – teren 

komunikacyjny; 
2) ustala siC wykorzystanie terenu do poszerzenia drogi 

gminnej nr 199; 
3) na terenie dopuszcza siC realizacjC chodnika oraz 

małej architektury typu słupy oWwietleniowe, tablice 
reklamowe i informacyjne; 

4) dopuszcza siC realizacjC sieci infrastruktury 
technicznej; 

5) drzewa, koliduj>ce z ustalonym dla terenu 
przeznaczeniem, do wycinki, po uzyskaniu zgody 
kompetentnego organu. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 16. Na obszarze objCtym planem uzyskano zgodC 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
przeznaczenie gruntów leWnych na cele nieleWne. 

 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Grudzi>dz. 
 
§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej gminy. 

 
§ 19. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

Przewodnicz>ca Rady  
Hanna Guzowska 
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zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXX/186/2009 

 Rady Gminy w Grudzi>dzu 
 z dnia 30 lipca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie 

Rady Gminy w Grudzi>dzu 
 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
obejmuj>cego działki nr 181/1, 201/1 w obrCbie 
Kobylanka, gmina Grudzi>dz  
 
na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492). 
 

W trakcie wyłocenia do publicznego wgl>du,  
w dniach od 27 kwietnia 2009 r. do 27 maja 2009 r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obejmuj>cego działki nr 181/1, 201/1  
w obrCbie Kobylanka, gmina Grudzi>dz wraz  
z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko, w czasie 
dyskusji publicznej nad przyjCtymi w projekcie planu 
rozwi>zaniami, która została zorganizowana w dniu  
12 maja 2009 r. oraz w terminie 14 dni od dnia 
zakoMczenia okresu wyłocenia projektu planu tzn. do 
dnia 12 czerwca 2009 r. 
- nie wniesiono cadnych uwag dotycz>cych projektu 

planu. 
 

zał>cznik nr 4  
do uchwały nr XXX/186/2009 

Rady Gminy w Grudzi>dzu  
z dnia 30 lipca 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obejmuj>cego działki nr 181/1, 201/1  
w obrCbie Kobylanka, gmina Grudzi>dz 
 

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie miejscowym inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) okreWla siC 
nastCpuj>cy sposób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy.  
 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej słuc>ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców gminy stanowi>, zgonie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zadania 
własne gminy.  

 
§ 1.2. Wykaz terenów, w których realizowane bCd> 

inwestycje zakresu infrastruktury technicznej 
 
 

 
Lp. Symbol Funkcja Opis inwestycji 
1 K 6KDD Teren komunikacji 

przeznaczony do 
poszerzenia drogi gminnej  

Poszerzenie drogi, budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej.  

 
§ 2.1. Opis sposobu realizacji inwestycji 

wskazanych w p.1.2. 
1) realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, m in. ustaw>  
o gospodarce nieruchomoWciami, ustaw> Prawo 
budowlane, Prawo zamówieM publicznych, ustaw>  
o samorz>dzie gminnym, ustaw> o gospodarce 
komunalnej i ustaw> Prawo ochrony Wrodowiska; 

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej (w tym stacje 
transformatorowe) lub ciepła realizowane bCd>  
w sposób okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, ze zm.); 

3) inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych 
realizowane bCd>, na podstawie ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.);  

4) inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji realizowane bCd> na podstawie ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodC i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.);  

5) realizacja pozostałych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej bCd> przedmiotem umowy 
zainteresowanych stron zgodnie z przepisami prawa. 
 
§ 3.1. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie 
miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du 
terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, ze zm.), 
przy czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania w okresie 
wieloletnim) ustalane s> przez RadC Gminy 
Grudzi>dz corocznie w uchwale budcetowej oraz 
uchwale w sprawie wieloletniego planu 
inwestycyjnego; 
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2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s>  

w całoWci lub w czCWci Budcet Gminy, aródła 
zewnCtrzne (np. fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, Wrodki  
z Funduszu Ochrony Vrodowiska i Gospodarki 
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne; 

3) mog> zostać pobrane zgodnie z ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami oraz ustaw> o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym opłaty 
adiacenckie i opłaty planistyczne. 
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1598 

UCHWAŁA Nr XXIV/184/09 
 RADY GMINY LISEWO 
 z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

  
zmieniaj>ca Statut Gminy Lisewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 
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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1. W Statucie Gminy Lisewo uchwalonym 
uchwał> nr IV/22/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia  
7 lutego 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 25,  
poz. 512, z 2003 r. Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, 
poz. 1211 oraz z 2008 r. Nr 124, poz. 1983), wprowadza 
siC zmianyŚ 
1) w § 14 uchyla siC ust. 1 i 2ś 
2) uchyla siC § 16ś 
3) uchyla siC § 19ś 
4) uchyla siC § 20 ust. 2  
5) Rozdział IV obejmuj>cy § 21a do § 21j otrzymuje 

oznaczenie i nazwCŚ  
„Rozdział V 

Nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy”ś 
6) w zał>czniku nr 2 - Regulamin Rady Gminy Lisewo, 

wprowadza siC zmianyŚ 
a) prostuje siC oznaczenie paragrafu § 191, 

powinno być „§ 19.1”,  
b) § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przewodnicz>cy Rady zobowi>zany jest do 
pełnienia dycurów w siedzibie Rady wg 
ustalonego harmonogramu.”,  

c) § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienieŚ „1. Sprawy 
radnych, którzy nie wykonuj> obowi>zków 
wymienionych w § 28 i § 29 oraz radnych, 
którzy zachowuj> siC w sposób 

nieodpowiadaj>cy godnoWci radnego podlegaj> 
rozpatrzeniu przez Przewodnicz>cego Rady.”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>ca Rady 
Wiesława Chojnicka 
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