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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXX/187/2009 

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 
działkC nr 113/7 w obrCbie Mokre, 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 działkC nr 113/7 
w obrCbie Mokre, 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/187/2009 

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

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obejmuj>cego działkC nr 113/7 w obrCbie 
Mokre, 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/188/2009 
RADY GMINY w GRUDZI=DZU 

 z dnia 30 lipca 2009 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj>cego tereny w obrCbie PieMki 
Królewskie i w obrCbie Biały Bór, 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, obejmuj>cy tereny w 
obrCbie PieMki Królewskie i w obrCbie Biały Bór, gmina 
Grudzi>dz. 

2. PodstawC prawn> niniejszego planu stanowi 
uchwała nr XX/129/2008 Rady Gminy w Grudzi>dzu 
z dnia 24 wrzeWnia 2008 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, obejmuj>cego grunty w obrCbie PieMki 
Królewskie i w obrCbie Biały Bór, gmina Grudzi>dz. 
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§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na 
obszarze objCtym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przepisy prawa 
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 s> tereny: 
- teren funkcji komunikacyjnej przeznaczony pod 

parking przykoWcielny, 
- teren przeznaczony pod  sieć wodoci>gowo-

kanalizacyjn> dla istniej>cej zabudowy. 
3. Integraln> czCWci> niniejszej uchwały s> 

zał>czniki nr 1, nr 2, nr 3 - rysunek planu w skali 
1Ś1000, 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 – działki nr 95, 96 w obrCbie PieMki 
Królewskie oraz cz. działek nr 3054/7, 30/54/9, 3056/1, 
8/5 i 31/4 w obrCbie Biały Bór, 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 4ś 
2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania – zał>cznik nr 5. 

 
§ 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) symbole okreWlaj>ce funkcje  poszczególnych 

terenów w granicach opracowania. 
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 o: 

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

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

3) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć zał>czniki 
graficzne nr 1, nr 2, nr 3, wykonane na aktualnej 
mapie sytuacyjno-wysokoWciowej w skali 1:1000, 
zawieraj>ce uzupełnienie ustaleM zawartych 
w tekWcie uchwałyś 

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

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

6) liniach rozgraniczaj>cych - nalecy przez to rozumieć 
linie rozdzielaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania; 

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

8) 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. 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) zakaz lokalizacji na terenach w granicach planu 

urz>dzeM i obiektów nie zwi>zanych z projektowan> 
na tych terenach funkcj>ś 

2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowychś 
3) zakaz wykonywania ogrodzeM. 
 

§ 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); 
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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 i terenu komunikacji; 

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

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

6) projektowane ucytkowanie i zagospodarowanie 
terenów nie moce stanowić aródła zanieczyszczeM 
dla Wrodowiska wodno-gruntowego; 

7) ograniczyć uci>cliwoWć dla Wrodowiska do granic 
obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawnyś 

8) realizacja sieci wodoci>gowej i kanalizacyjnej na 
terenie oznaczonym symbolem B 1WK wymaga 
uwzglCdnienia zakazów i nakazów okreWlonych 
w przepisach odrCbnych dotycz>cych sieci 
gazowych; 

9) przy realizacji ustaleM planu uwzglCdnić 
wystCpowanie na obszarze objCtym planem 
urz>dzenia melioracji wodnych szczegółowych – 
rów R-B przewidziany do zachowania; na etapie 
opracowania projektu budowlanego i pozwolenia na 
budowC uzgadniać z zarz>dc> rowu. 

 
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) na terenie w granicach opracowania 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: 
- okreWlono indywidualnie dla poszczególnych 

terenów w Rozdziale 3 - Ustalenia dotycz>ce 
poszczególnych terenów w granicach obszaru 
objCtego uchwał>. 

 
§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
- ustala siC zniesienie istniej>cego podziału terenu 

w granicach obszaru objCtego planem i ponowny 
podział w celu lokalizacji obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej oraz terenu komunikacji. 

 
§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

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

- okreWlono w Rozdziale 3 - Ustalenia dotycz>ce 
poszczególnych terenów w granicach obszaru 
objCtego uchwał>ś 

2) warunki obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
a) zasilanie w energiC elektryczn> – zgodnie 

z warunkami okreWlonymi przez gestora sieci na 
etapie opracowania projektów budowlanych oraz 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś ustala siC 
obsługC w zakresie oWwietlenia terenu 
oznaczonego symbolem P1KS z istniej>cej stacji 
transformatorowej Biały Bór 15, 

b) na terenach korytarzy infrastruktury technicznej 
oznaczonych symbolami B2WK i B3WK oraz na 
terenie przeznaczonym pod parking, 
oznaczonym symbolem P1KS dopuszcza siC 
realizacjC sieci gazowej Wredniego i niskiego 
ciWnienia, 

c) w procesie projektowania i realizacji zamierzeM 
inwestycyjnych oraz zagospodarowania terenów 
stosować obowi>zuj>ce normy i przepisy 
odrCbne. 

 
§ 10. Sposób i termin tymczasowego 

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

zachowanie leWnego ucytkowania 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 0%. 

 
Rozdział 3 

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

 
§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem P1KS: 
1) dla terenu ustala siC przeznaczenie – teren 

komunikacji przewidziany pod parking 
przykoWcielnyś 

2) ustala siC realizacjC parkingu dla samochodów 
osobowych, z zachowaniem normatywnych 
wymiarów miejsc postojowych i drogi manewrowej 
oraz uwzglCdnieniem miejsc postojowych dla 
samochodów osób niepełnosprawnychś 

3) ustala siC wjazd na parking z drogi prowadz>cej do 
koWcioła, poprzez istniej>cy zjazd z drogi krajowej 
relacji Olsztyn-Grudzi>dz-Stolno; 

4) obowi>zuje zakaz tworzenia nowego wjazdu na 
projektowany parking, bezpoWrednio z drogi 
krajowej, o której mowa w § 12 pkt 3; 

5) ochrona istniej>cego drzewostanu – pojedynczych 
drzew, znajduj>cych siC na działce nr 95ś 
w przypadku niezbCdnej koniecznoWci wyciCcia 
drzewa, koliduj>cego z projektowan> funkcj>, 
dopuszcza siC wycinkC, po uzyskaniu zgody 
kompetentnego organu; 

6) ustala siC usuniCcie drzew i krzewów z działki nr 96, 
koliduj>cych z funkcj> komunikacyjn>ś 

7) powierzchniC terenu nie wykorzystan> na miejsca 
postojowe  zagospodarować zieleni> ozdobn>ś 
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8) dopuszcza siC prowadzenie przez teren sieci 

infrastruktury technicznej; 
9) obowi>zuje projektowanie i realizacja ci>gów 

komunikacyjnych bez barier architektonicznych. 
 

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem B1WK: 
1) dla terenu ustala siC przeznaczenie – korytarz 

infrastruktury technicznej, przewidziany do 
realizacji sieci wodoci>gowej i kanalizacyjnej dla 
istniej>cej zabudowy, połoconej w tym rejonieś 

2) ustala siC szerokoWć pasa, przeznaczonego do 
realizacji sieci wodoci>gowej i kanalizacyjnej – 
5.0 m; 

3) w pasie, o którym mowa w § 13 pkt 2 obowi>zuje 
realizacja sieci wodoci>gowej w odległoWci 5.0 m od 
gazoci>gu wysokiego ciWnienia DN 250, PN 6.3 Mpa 
relacji Turznice-Grudzi>dz oraz realizacja sieci 
kanalizacyjnej w odległoWci 2.0 m od wodoci>guś 

4) ustala siC usuniCcie drzew i krzewów w pasie 
przeznaczonym na realizacjC sieci wodoci>gowej 
i kanalizacyjnej. 

 
§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem B2WK: 
1) dla terenu ustala siC przeznaczenie – korytarz 

infrastruktury technicznej w granicach istniej>cej 
drogi leWnej, przewidziany do realizacji sieci 
wodoci>gowej i kanalizacyjnej dla istniej>cej 
zabudowy, zlokalizowanej w tym rejonie; 

2) ustala siC szerokoWć pasa, przeznaczonego do 
realizacji sieci wodoci>gowej i kanalizacyjnej – 
5.0 m; 

3) obowi>zuje zachowanie przejezdnoWci drogi leWnej 
dla samochodów wysoko-tonacowych do wywozu 
drewna; 

4) ustala siC pozostawienie pasa przeznaczonego na 
realizacjC sieci wodoci>gowej i kanalizacyjnej bez 
drzew i krzewów. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 15. Na obszarze objCtym planem uzyskano zgodC 
Ministra Vrodowiska na przeznaczenie gruntów leWnych na 
cele nieleWne. 

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy Grudzi>dz. 

 

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej Gminy. 

 

§ 18. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>ca Rady 

Hanna Guzowska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95 – 3952 – Poz. 1607 
 

 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95 – 3953 – Poz. 1607 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95 – 3954 – Poz. 1607 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95 – 3955 – Poz. 1607 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95 – 3956 – Poz. 1607 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95 – 3957 – Poz. 1607 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95 – 3958 – Poz. 1607 
 

zał>cznik nr 4 
do uchwały nr XXX/188/2009 

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

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

Rady Gminy w Grudzi>dzu 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj>cego 
tereny w obrCbie PieMki Królewskie i w obrCbie Biały 
Bór, 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 tereny w obrCbie PieMki Królewskie 
i w obrCbie Biały Bór, 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 5 
do uchwały nr XXX/188/2009 

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

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj>cego tereny w obrCbie PieMki 
Królewskie i w obrCbie Biały Bór, 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 B1WK 

Teren przeznaczony 
pod realizacjC sieci 

wodoci>gowej 
i kanalizacyjnej 

Budowa sieci 
wodoci>gowej 
i kanalizacji 
sanitarnej. 

2 B2WK 

Teren przeznaczony 
pod realizacjC sieci 

wodoci>gowej i 
kanalizacyjnej 

Budowa sieci 
wodoci>gowej 
i 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 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.). 
 

§ 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; 

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. 
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