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zał>cznik nr 4 
do uchwały nr XXXIII/252/09 

Rady Miejskiej w SCpólnie KrajeMskim 
z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

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

oraz zasadach ich finansowania 
 

I. Sposób realizacji inwestycji 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuc>ce 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
stanowi>, zgodnie 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 z póan. zm.) zadania własne gminy. 
Do zadaM własnych gminy nalecy realizacjaŚ 
1) gminnych dróg; 
2)  wodoci>gów; 
3) kanalizacji sanitarnej. 
 
ad 1. W miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego projektuje siC wył>cznie rezerwy 
terenu na poszerzenie dróg publicznych. 

ad 2. W miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje siC zaopatrzenie  
w wodC z sieci wodoci>gowej, dopuszcza siC 
zaopatrzenie w wodC z ujCć indywidualnych. 

ad 3. W miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje siC odprowadzenie 
Wcieków sanitarnych docelowo do gminnej sieci 
kanalizacyjnej, czasowo dopuszcza siC 
odprowadzenie Wcieków do bezodpływowych 
osadników Wcieków. 

 
II. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych 

 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w planach miejscowych podlega przepisom 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póan. 
zm.) i bCd> finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) ze Wrodków budcetu 
gminy i poprzez dofinansowanie z funduszy Unii 
Europejskiej. 
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UCHWAŁA Nr XXXI/211/09 
 RADY GMINY VLIWICE 
 z dnia 29 czerwca 2009 r. 

  
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Vliwice. 

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, ze zm. z 2002 r. Dz.U.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U.  
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. 
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, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111) 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 ze zm. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz.U.  
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIAŁ ń 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział ń 

Uchwała i jej integralne czCWci 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci miejscowych 
planów ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Vliwice 
uchwalonym uchwał> Rady Gminy Vliwice nr VII/49/03 
z dnia 9 lipca 2003 r. uchwala siC miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj>ce 
granicami opracowania czCWci wsiŚ Vliwice, LiMsk  
i Okoniny Nadjeziorne w gminie Vliwice zwane dalej 
planami.  

 
§ 2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 

1) zał>czniki nr 1-8 do uchwały zawieraj>ce rysunki 
planów w skali 1Ś1000 oraz wyrysy ze studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy w skali 1:25000; 

2) oznaczenia graficzne na rysunkach planów i na 
rysunku Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi>ce 
zał>czniki nr 9 i 10 do uchwałyś 

3) zał>cznik nr 11 stanowi>cy rozstrzygniCcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektów planówś 
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4) zał>cznik nr 12 stanowi>cy rozstrzygniCcie  
o sposobie realizacji zapisanych w planach 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 

 
Rozdział 2 

Granice opracowania planów 
 

§ 3. Granice planów okreWlone zostały na 
rysunkach planów, o których mowa w § 2 pkt 1. 
 

Rozdział 3 
Definicje wyraceM ucytych w planie 

 
1) adaptacja istniej>cych obiektów – nalecy przez to 

rozumieć dostosowanie ich obecnych funkcji do 
przewidzianych w planie na przedmiotowym terenie, 
bez wprowadzania zasadniczych zmian w zakresie 
formy architektonicznej; 

2) dach płaski – nalecy przez to rozumieć dach  
o nachyleniu połaci nie wiCkszym nic 25°; 

3) dach wysoki – nalecy przez to rozumieć dach  
o nachyleniu połaci wiCkszym nic 25° i nie 
wiCkszym nic 50°; 

4) front działki – nalecy przez to rozumieć granicC 
działki przylegaj>c> do drogi lub do czCWci działki 
stanowi>cej obsługC komunikacyjn>ś 

5) linia orientacyjna – nalecy przez to rozumieć liniC, 
której przebieg moce być zmieniony w trakcie 
dokonywania geodezyjnego podziału terenu na 
warunkach okreWlonych w uchwaleś 

6) materiał dachówko podobny – nalecy przez to 
rozumieć blachodachówkC, gont bitumiczny lub 
drewniany; 

7) nieuci>cliwe usługi wbudowane 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; 
powierzchnia całkowita lokalu usługowego nie 
powinna przekroczyć 30% powierzchni całkowitej 
budynku;  

8) przeznaczenie podstawowe – nalecy przez to 
rozumieć dominuj>c> funkcjC terenu lub zabudowyś 

9) przeznaczenie uzupełniaj>ce – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie nie koliduj>ce  
z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełnia 
lub wzbogaca podstawowe funkcje terenu lub 
zabudowy; 

 10) reklama wielkoformatowa – nalecy przez to 
rozumieć reklamC na noWniku o wymiarach 
wiCkszych nic 100 x 60 cm, umieszczon> na 
budynku lub wolno stoj>c>ś 

 11) symbol terenu – rozumie siC przez to identyfikacyjne 
oznaczenie terenu zawieraj>ce literC lub litery,  
a w przypadku wiCkszej iloWci terenów kolejne 
liczby; 

 12) teren – nalecy przez to rozumieć obszar  
o okreWlonym przeznaczeniu wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiś 

 13) zieleM izolacyjna – nalecy przez to rozumieć zieleM 
pełni>c> funkcje ochronne, ograniczaj>ce 
rozprzestrzenianie siC zanieczyszczeM i hałasu, 
wystCpuj>c> w formie zwartych, zrócnicowanych 
nasadzeM drzew i krzewów o całorocznej wegetacji. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, 

a nie zdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie  
z powszechnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa na 
dzieM uchwalenia planów. 
 

DZIAŁ 2 
Ustalenia ogólne 

 
§ 4. Uchwala siC ustalenia ogólne odnosz>ce siC do 

wszystkich terenów objCtych granicami opracowania 
planów. 
 

Rozdział 4 
Oznaczenia graficzne 

 
§ 5. Ustala siC, ic nastCpuj>ce oznaczenia graficzne 

na rysunkach planów s>  
obowi>zuj>cymi ustaleniami: 
1) granice opracowania planówś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

zagospodarowania WciWle okreWloneś 
3) linie wewnCtrznego podziału terenów o tym samym 

sposobie zagospodarowania WciWle okreWloneś 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) symbole terenówś 
6) strefa „W” ochrony archeologicznej. 
 

§ 6. Ustala siC, ic nastCpuj>ce oznaczenia graficzne 
na rysunkach planów okreWlone zostały z mocliwoWci> 
dopuszczenia zmian na warunkach okreWlonych  
w dalszej czCWci uchwałyŚ 
1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

zagospodarowania orientacyjne; 
2) linie wewnCtrznego podziału terenów o tym samym 

sposobie zagospodarowania orientacyjne. 
 

Rozdział 5 
Przedmiot planu 

 
§ 7. Przeznaczenie terenówŚ 

1) dla kacdego terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczaj>cymi ustala siC jego przeznaczenie 
okreWlone w ustaleniach szczegółowych i na rysunku 
planu; 

2) dla terenów przeznaczonych dla wiCcej nic jednej 
funkcji ustala siC przeznaczenie podstawowe  
i uzupełniaj>ceś 

3) w granicach opracowania planów ustala siC 
nastCpuj>ce przeznaczenie terenówŚ 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone symbolem MN,  
b) tereny rekreacji indywidualnej oznaczone 

symbolem ML,  
c) tereny usług oznaczone symbolem U,  
d) tereny usług kultury oznaczone symbolem UK,  
e) tereny usług sportu oznaczone symbolem US,  
f) tereny usług oWwiaty oznaczone symbolem UO,  
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g) tereny usług turystycznych oznaczone symbolem 
UT,  

h) tereny rekreacji oznaczone symbolem RE,  
i) tereny produkcyjne oznaczone symbolem P,  
j) tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem 

ZP,  
k) tereny parkingów oznaczone symbolem KP,  
l) tereny lasów oznaczone symbolem ZL,  
m) teren przepompowni Wcieków oznaczony 

symbolem K,  
n) tereny publicznych dróg dojazdowych oznaczone 

symbolem KDD i KDX,  
o) teren przejWcia pieszego oznaczony symbolem 

KX,  
p) tereny wewnCtrznych dróg oznaczone symbolem 

KDW. 
 

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy w czCWci działki 

wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 
2) obowi>zuje zasada lokalizacji nie wiCcej nic dwóch 

obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym 
tylko jednego budynku mieszkalnego; 

3) dopuszcza siC prowadzenie przewodów 
infrastruktury technicznej przez tereny bezpoWrednio 
przylegaj>ce do dróg w przypadku braku mocliwoWci 
zlokalizowania tych sieci w liniach 
rozgraniczaj>cych drógś  

4) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 
budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia i innych 
elementów zagospodarowania terenu pod wzglCdem 
formy i materiałów wykoMczeniowychś 

5) w granicach poszczególnych działek obowi>zuje 
zharmonizowanie kolorystyki obiektów, kształtu 
dachu i jego pokrycia; 

6) obowi>zuje realizacja ogrodzeM acurowychś zakaz 
realizacji ogrodzeM z prefabrykatów betonowych; 

7) obowi>zuje zakaz realizacji tuneli foliowych  
i szklarni, poza niewielkimi obiektami  
o powierzchni do 10,0 m2; 

8) na działkach dopuszcza siC lokalizowanie budowli 
słuc>cych reklamie w miejscach wskazanych  
w ustaleniach szczegółowychś 

9) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury ogrodowej 
(altan o lekkiej konstrukcji szkieletowej) oraz 
terenowych urz>dzeM rekreacji (np. basenów, oczek 
wodnych). 

 
§ 9. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje ograniczenie uci>cliwoWci prowadzonych 

usług do granic działki, do której inwestor ma tytuł 
prawny; 

2) dla terenów połoconych w s>siedztwie lasów 
obowi>zuje zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych tworzyć zagrocenie dla terenów leWnych  
z ich flor> i faun>ś 

3) na terenach zlokalizowanych w obrCbie 
Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 
obowi>zuj> nakazy i zakazy wynikaj>ce z przepisów 
odrCbnychś 

4) na wszystkich terenach obowi>zuj> zakazy i nakazy 
wynikaj>ce z połocenia w Vliwickim Obszarze 
Krajobrazu Chronionego oraz na obszarze Natura 
2000 Bory Tucholskie; 

5) obowi>zuje zakaz likwidowania i niszczenia 
zadrzewieM Wródpolnych i przydrocnych, jeceli nie 
wynikaj> one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeMstwa 
ruchu drogowego. 

 
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ obowi>zuje 
wstrzymanie prac ziemnych i zawiadomienie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wypadku 
natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt 
zabytkowy. 

 
§ 11. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuj> nieprzekraczalne linie zabudowy 

okreWlone na rysunkach planówś 
2) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci budynków 

mieszkalnych i rekreacji indywidualnej do 9,0 m., 
budynków produkcyjnych i usługowych do 10,0 m, 
garacowych i gospodarczych do 5,0 m; 

3) dla budynków mieszkalnych obowi>zuje realizacja 
dachów wysokich dwu lub wielospadowych  
z pokryciem dachówk> ceramiczn> lub materiałem 
dachówko podobnym w kolorach: ceglasty, 
grafitowy i br>zś 

4) dla budynków usługowych zlokalizowanych na 
terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego  
i otuliny obowi>zuj> dachy dwu lub wielospadowe  
o k>cie nachylenia połaci 30°-50° kryte dachówk> 
ceramiczn> lub materiałem dachówko podobnym  
w kolorze ceglastymś dopuszcza siC krycie dachów 
słom>-trzcin>ś obowi>zuj> budynki 
dwukondygnacyjne (w tym poddasze ucytkowe)ś 

5) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  
i budynkach rekreacji indywidualnej dopuszcza siC 
poddasza ucytkowe; 

6) na budynkach produkcyjnych, usługowych, garacach 
i budynkach gospodarczych dopuszcza siC dachy 
płaskieś 

7) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a) dla terenów rekreacji indywidualnej – 25% 

powierzchni działki,  
b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – 30% powierzchni działki,  
c) dla terenów produkcji i usług – 40% powierzchni 

działkiś 
8) minimalna powierzchnia terenów biologicznie 

czynnych: 
a) dla terenów rekreacji indywidualnej – 60% 

powierzchni działki,  
b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

indywidualnej – 50% powierzchni działki,  
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c) dla terenów produkcji i usług – 40% powierzchni 
działki. 

 
§ 12. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) podział terenu zgodnie z zasadami okreWlonymi na 

rysunkach planówś  
2) dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia działek w celu 

utworzenia jednej działki budowlanejś 
3) dla linii orientacyjnych obowi>zuje tolerancja +- 5,0 m. 
 

§ 13. Sposoby i terminy zagospodarowania 
nieruchomoWciŚ 
1) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

dotychczasowy sposób ucytkowania terenuś  
2) do czasu realizacji ustaleM planu na terenach 

stanowi>cych rezerwC na poszerzenie publicznych 
dróg obowi>zuje zakaz sadzenia drzew. 

 
§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronieŚ 
1) dla terenów połoconych we wsi Okoniny 

Nadjeziorne obowi>zuj> ustalenia szczegółowe 
wynikaj>ce z połocenia tych terenów na obszarze 
Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny; 

2) tereny objCte opracowaniem planów połocone s>  
w całoWci na terenie Vliwickiego Obszaru 
Krajobrazu Chronionego oraz obszarze Natura 2000 
Bory Tucholskie; 

3) obowi>zuje strefa „W” ochrony archeologicznej  
w Vliwicach i Okoninach Nadjeziornych obejmuj>ca 
tereny o rozpoznanej na podstawie badaM, 
zawartoWci wacnych reliktów archeologicznych. Na 
obszarze strefy wszelka działalnoWć inwestycyjna 
musi być poprzedzona badaniami archeologicznymi 
na koszt inwestora. Zakres prac archeologicznych 
okreWlony zostanie przy uzgodnieniu projektu 
budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytkówś 

4) Obowi>zuje strefa „B” ochrony konserwatorskiej dla 
terenu w Vliwicach połoconego w granicach 
historycznego zespołu wiejskiego Vliwic objCtego 
ochron> konserwatorsk>. Obszar objCty stref> „B” 
podlega rygorom w zakresie utrzymania 
historycznego rozplanowania i zasadniczych 
elementów istniej>cej substancji o wartoWciach 
kulturowych oraz charakteru i skali nowej 
zabudowy. Wymagane jest zachowanie 
historycznego układu zabudowy (linie zabudowy, 
proporcje gabarytów i wysokoWci, podziały 
historyczne, wkomponowanie w krajobraz 
naturalny), zachowanie zabudowy do historycznej 
kompozycji, zachowanie kompozycji i układów 
zieleni historycznej, usuwanie obiektów 
dysharmonizuj>cych. Na obszarze strefy „B”  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
powinny być uzgadniane remonty, modernizacje, 
adaptacje obiektów zabytkowych, uzupełnienia 
zabudowy, wprowadzanie małych form 
architektonicznych, lokalizacje nowych obiektów, 
korekty układu przestrzennego, prace 
rewaloryzacyjne na obszarze zabytkowej zieleni. 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) komunikacja: 

a) ustala siC podstawowy układ drógŚ 
- drogi dojazdowe publiczne oznaczone 

symbolem KDD i KDX,  
- drogi wewnCtrzne oznaczone symbolem 

KDW,  
b) obowi>zuje klasyfikacja oraz szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg okreWlona w ustaleniach 
szczegółowych,  

c) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
w ramach danej działki według wskaanikaŚ  
1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie i 3 miejsca 
postojowe na 100 m2 pow. ucytkowej produkcji  
i usług,  

d) w liniach rozgraniczaj>cych dróg obowi>zuje 
lokalizacja urz>dzeM uzbrojenia podziemnego  
z zastrzeceniem § 8 pkt 3, 

e) w liniach rozgraniczaj>cych dróg dojazdowych 
oznaczonych symbolem KDD i dróg 
wewnCtrznych oznaczonych symbolem KDW 
dopuszcza siC przykrawCcnikowe miejsca 
postojowe i Wciecki roweroweś 

2) infrastruktura techniczna: 
a) wodoci>gi - obowi>zuje docelowo wykonanie 

gminnej sieci wodoci>gowej celem 
doprowadzenia wody do wszystkich działek  
i wł>czenia ich w gminny system zaopatrzenia w 
wodCś czasowe zaopatrzenie w wodC  
z indywidualnych ujCć,  

b) kanalizacja sanitarna - obowi>zuje docelowo 
wykonanie kolektorów i wł>czenie ich w gminny 
system kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem 
Wcieków do gminnej oczyszczalni Wciekówś 
czasowe odprowadzenie Wcieków do 
bezodpływowych osadników Wcieków lub 
przydomowych oczyszczalni przy spełnieniu 
wymagaM okreWlonych Prawem wodnymś  
w przypadku zastosowania drenacu 
rozs>czaj>cego obowi>zuje odległoWć minimum 
10 m przewodu rozs>czaj>cego kanalizacji 
indywidualnej od przewodu wodoci>gowego,  

c) wody opadowe: 
- dopuszcza siC odprowadzenie wód 

opadowych bezpoWrednio do gruntu  
z terenów działek budowlanych  
i nieutwardzonych dróg dojazdowych,  

- z terenów utwardzonych dróg dojazdowych 
obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych 
systemem powierzchniowego odprowadzania, 
docelowo systemem kanalizacji deszczowej,  

d) elektroenergetyka - obowi>zuje podł>czenie do 
istniej>cych i projektowanych urz>dzeM zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi,  

e) zasady obsługi w zakresie energii cieplnejŚ 
- zakazuje siC stosowania indywidualnych 

aródeł ciepła z czynnikami wysokoemisyjnymi,  
- dopuszcza siC do ogrzewania budynków 

czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, 
olej opałowy nisko siarkowy, gaz, wCgiel 
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spalany w piecach niskoemisyjnych, drewno 
lub inne odnawialne aródła energii,  

f) telekomunikacja: 
- obowi>zuje zachowanie z mocliwoWci> 

rozbudowy, przebudowy i modernizacji 
istniej>cej kablowej sieci telekomunikacyjnej,  

- docelowo obowi>zuje likwidacja napowietrznych 
linii telekomunikacyjnych i zakaz 
lokalizowania nowych napowietrznych linii,  

g) gospodarka odpadami stałymiŚ 
- w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych wskazana jest 
wstCpna segregacja odpadów stałych  
w miejscu ich powstawania, gromadzenie  
w pojemnikach w obrCbie poszczególnych 
działek i wywóz ich na warunkach 
wskazanych przez odpowiednie słucby 
komunalne,  

- pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi,  

h) w projektach budowlanych poszczególnych sieci 
uzbrojenia podziemnego lokalizowanego  
w pasach drogowych obowi>zuje uwzglCdnianie 
wszystkich sieci przewidzianych do realizacji. 

 
§ 16. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznejŚ nie ustala siCŚ 
 
§ 17. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci – 10%. 
 

DZIAŁ 3 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 18. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów wydzielonych na rysunkach planów liniami 
rozgraniczaj>cymiŚ 

1. Teren w Vliwicach - zał>cznik nr 1 do uchwałyŚ 
1) 1 P, U, MN, 2P, U, MN, 3P, U, MN, 4P, U, MN: 

a) przeznaczenie terenuŚ produkcja, usługi, 
zabudowa mieszkaniowa: 

b) przeznaczenie podstawoweŚ produkcja i usługi,  
c) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wył>cznie dla 
właWciciela terenu,  

d) obowi>zujeŚ 
- zabudowa wolno stoj>ca,  
- strefa „W” ochrony archeologicznej na 

terenie 1P, U, MN, 2P, U, MN i 4P, U, MN,  
- uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem 

projektów budowlanych i planów 
zagospodarowania terenów połoconych  
w strefie „W”,  

- wzdłuc granic działek pas zieleni izolacyjnej 
szerokoWci minimum 4,0 m,  

- obsługa komunikacyjna z dróg publicznych  
i wewnCtrznych,  

- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
przewiduje siC z projektowanych linii 
niskiego napiCcia, które nalecy wybudować  

z projektowanych stacji transformatorowych 
słupowych, zlokalizowanych w pasie drogi  
04 KDD i 03 KDD. Dla zasilania 
projektowanych stacji wybudować 
odgałCzienie od istniej>cej w obszarze linii 
SN, przewidzianej do zachowania; 

2) 01 KDD: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) droga gminna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 5,0 m,  
c) w przekroju poprzecznym droga pieszo-jezdna; 

3) 02 KDD, 03 KDD, 04 KDD, 05 KDD: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) droga gminna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 10,0 m,  
c) w przekroju poprzecznym droga jednojezdniowa 

z obustronnymi chodnikami lub ci>g pieszo-
jezdny,  

d) dla drogi 02KDD, 03KDD i 04KDD obowi>zuje 
strefa „W” ochrony archeologicznej,  

e) w liniach rozgraniczaj>cych dróg 03 KDD  
i 04 KDD dopuszcza siC lokalizacjC słupowej 
stacji transformatorowej; 

4) 06 KDW, 07 KDW, 08 KDW: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) droga wewnCtrzna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 10,0 m,  
c) w przekroju poprzecznym ci>g pieszo-jezdny  

z placem do zawracania lub droga 
jednojezdniowa z dwustronnymi chodnikami  
i placem do zawracania,  

d) dla drogi 07KDW obowi>zuje strefa „W” 
ochrony archeologicznej. 

2. Teren w Okoninach Nadjeziornych - zał>cznik  
nr 2 do uchwałyŚ 
1) 1 ML, 2ML: 

a) przeznaczenie terenu: teren rekreacji 
indywidualnej,  

b) obowi>zujeŚ 
- architektura charakteryzuj>ca siC wysok> 

estetyk> wykonania nawi>zuj>ca do stylu 
regionalnego,  

- zespolenie funkcji gospodarczej i garacowej  
z budynkiem letniskowym,  

- obsługa komunikacyjna z przyległej drogi 
gminnej i wewnCtrznej,  

- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
przewiduje siC z projektowanych linii 
niskiego napiCcia, które nalecy wybudować  
z projektowanej stacji transformatorowej 
słupowej, zlokalizowanej w pasie drogi  
01 KDX. Dla zasilania projektowanej stacji 
wybudować odgałCzienie od istniej>cej poza 
obszarem linii zasilaj>cej stacjC 
transformatorow> „Okoniny 2”,  

c) dopuszcza siC zachowanie z mocliwoWci> 
rozbudowy lub wymiany istniej>cego na terenie 
2 ML obiektu; 

2) 01 KDX: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) droga gminna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 8,0 m,  
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c) w przekroju poprzecznym ci>g pieszo-jezdny  
z placem do zawracania,  

d) w liniach rozgraniczaj>cych drogi dopuszcza siC 
lokalizacjC słupowej stacji transformatorowej; 

3) 02 KDX: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) droga gminna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 8,0 m,  
c) w przekroju poprzecznym ci>g pieszo-jezdny; 

4) 03 KDX: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) droga gminna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 5,0 m,  
c) w przekroju poprzecznym ci>g pieszo-jezdny; 

5) 04 KDW: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) droga wewnCtrzna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 8,0 m,  
c) w przekroju poprzecznym ci>g pieszo-jezdny. 
3. Teren w Vliwicach - zał>cznik nr 3 do uchwałyŚ 

1) 1 ZP: 
a) przeznaczenie terenuŚ zieleM parkowa,  
b) obowi>zujeŚ 

- zakaz jakiejkolwiek zabudowy,  
c) dopuszcza siC lokalizacjCŚ 

- Wciecki rowerowej,  
- stacji transformatorowej,  
- elementów małej architekturyś 

2) 2 MN, 4 MN, 6 MN, 7 MN: 
a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna,  
b) obowi>zujeŚ 

- zabudowa wolno stoj>ca lub blianiacza,  
- nieprzekraczalna linia zabudowy 

mieszkaniowej w odległoWci 50,0 m od 
cmentarza,  

- strefa „W” ochrony archeologicznej na 
terenie 2 MN i 4 MN,  

- uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem 
projektów budowlanych i planów 
zagospodarowania terenów połoconych  
w strefie „W”,  

- obsługa komunikacyjna z dróg publicznych,  
- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 

przewiduje siC z projektowanych linii 
niskiego napiCcia, które nalecy wybudować  
z projektowanej stacji transformatorowej 
słupowej zlokalizowanej w pasie drogi  
03 KDD. Dla zasilania projektowanej stacji 
wybudować odgałCzienie od istniej>cej w 
obszarze linii SN, przewidzianej do 
zachowania,  

- wymóg zaopatrzenia w wodC z gminnej sieci 
wodoci>gowej terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usług znajduj>cych siC  
w odległoWci do 150 m od granicy cmentarza 
z wykluczeniem indywidualnych ujCć wody,  

c) dopuszcza siC wbudowane w budynek 
mieszkalny usługi nieuci>cliweś  

3) 3 U, 5 U: 
a) przeznaczenie terenuŚ usługi,  
b) obowi>zujeŚ 

- usługi z zakresu handlu (poza branc> 
spocywcz>), rzemiosła, administracji,  

- zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej,  
- obsługa komunikacyjna z dróg publicznych,  
- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 

przewiduje siC z projektowanej linii nn 
wyprowadzonych z projektowanej stacji 
transformatorowej słupowejś  

4) 8 KP: 
a) przeznaczenie terenu: parking,  
b) obowi>zujeŚ 

- obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
publicznych,  

- wzdłuc granicy z terenem 6 MN pas zieleni 
izolacyjnej szerokoWci minimum 4,0 m; 

5) 01 KDD, 03 KDD, 04 KDD, 05 KDD: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) droga gminna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 10,0 m,  
c) w przekroju poprzecznym – droga 

jednojezdniowa z dwustronnymi chodnikami lub 
ci>g pieszo-jezdny,  

d) w liniach rozgraniczaj>cych drogi 03 KDD 
dopuszcza siC lokalizacjC słupowej stacji 
transformatorowej; 

6) 02 KDD: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) publiczna droga dojazdowa o szerokoWci  

w liniach rozgraniczaj>cych 15,0 m-24,0 m,  
c) w przekroju poprzecznym – droga 

jednojezdniowa z dwustronnym lub 
jednostronnym chodnikiem lub ci>g pieszo-
jezdny; 

7) 06 KDD: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) publiczna droga dojazdowa o szerokoWci  

w liniach rozgraniczaj>cych 5,0 m; po 
poszerzeniu drogi do 10,0 m (poza granicami 
planu) droga jednojezdniowa z dwu lub 
jednostronnym chodnikiem lub ci>g pieszo-
jezdny; 

8) 07 KDD: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) rezerwa na poszerzenie publicznej drogi 

dojazdowej szerokoWci 1,0-9,0 m. 
4. Teren w Okoninach Nadjeziornych - zał>cznik nr 

4 do uchwałyŚ 
1) 1 UT, RE: 

a) przeznaczenie terenuŚ usługi turystyczne, 
rekreacja,  

b) obowi>zujeŚ 
- zakaz parkowania samochodów,  
- nakaz realizacji sanitariatów,  
- strefa „W” ochrony archeologicznej,  
- pas zieleni izolacyjnej szerokoWci 4,0 m przy 

granicy z działk> o numerze ewidencyjnym 9,  
- obsługa komunikacyjna z drogi publicznej,  
- uzgadnianie projektów budowlanych  

i planów zagospodarowania terenu  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
i Tucholskim Parkiem Krajobrazowym,  
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- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
przewiduje siC z projektowanego przył>cza, 
które wybudować nalecy z istniej>cej linii nn 
zasilanej ze stacji „Okoniny 3”. Dla 
odci>cenia linii nalecy ze stacji „Okoniny 3 
wybudować liniC kablow> nn i wprowadzić j> 
na istniej>c> liniC napowietrzn> nn, z której 
nalecy wybudować projektowane przył>cze,  

c) dopuszcza siCŚ 
- realizacjC terenów rekreacyjnych,  
- realizacjC obiektów słuc>cych turystyce 

wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej,  
- placC ogólnodostCpn>,  
- towarzysz>c> usługom turystycznym funkcjC 

handlowo-gastronomiczn>,  
- miejsca noclegowe,  
- lokalizacjC pola namiotowego,  
- elementy małej architektury jak ławki, 

Wciecki itp.,  
- pomieszczenie dla ratownika,  
- pomieszczenia szatni;  

2) 2 US, UO, UK: 
a) przeznaczenie terenuŚ usługi sportu, oWwiaty  

i kultury,  
b) obowi>zujeŚ 

- realizacja obiektów słuc>cych usługom 
sportu, oWwiaty i kultury,  

- zakaz parkowania samochodów,  
- nakaz realizacji sanitariatów,  
- strefa „W” ochrony archeologicznej,  
- uzgadnianie projektów budowlanych  

i planów zagospodarowania terenu  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
i Tucholskim Parkiem Krajobrazowym,  

- obsługa komunikacyjna z drogi publicznej,  
- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 

przewiduje siC z projektowanej linii nn 
wyprowadzonych z projektowanej stacji 
transformatorowej słupowej,  

c) dopuszcza siCŚ 
- boiska do gry w siatkówkC i koszykówkC,  
- tereny do rócnych gier sportowych,  
- amfiteatr,  
- organizacjC festynówś 

3) 3 KP: 
a) przeznaczenie terenu: parking,  
b) przy północnej granicy terenu obowi>zuje pas 

zieleni izolacyjnej szerokoWci minimum 4,0 m,  
c) dopuszcza siC sezonowy obiekt handlowo 

gastronomiczny z miejscami konsumpcji 
wewn>trz i na zewn>trz budynku,  

d) obowi>zuje uzgodnienie projektu budowlanego  
z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym; 

4) 01 KDD: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) rezerwa na poszerzenie gminnej drogi szerokoWci 

4,0 m; 
5) 02 KDX: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) droga gminna szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 10,0 m,  
c) w przekroju poprzecznym – ci>g pieszo-jezdny; 

6) 03 KX: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) przejWcie piesze o szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych 5,0 m,  
c) w liniach rozgraniczaj>cych dopuszcza siC 
WcieckC rowerow>. 
5. Teren we wsi Vliwice - zał>cznik nr 5 do 

uchwałyŚ 
1) 1 K: 

a) przeznaczenie terenu: przepompownia Wcieków,  
b) ustala siC zachowanie istniej>cego obiektu  

z mocliwoWci> rozbudowy lub jego wymianyś 
2) 2 MN: 

a) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna,  

b) obowi>zujeŚ 
- zabudowa wolno stoj>ca,  
- obsługa komunikacyjna z drogi publicznej,  
- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 

przewiduje siC z projektowanej linii kablowej 
nn, któr> nalecy wybudować z istniej>cej 
poza obszarem stacji transformatorowej 
„Vliwice Brzozowa”,  

c) dopuszcza siC wbudowane w budynek 
mieszkalny usługi nieuci>cliwe.  

6. Teren we wsi Vliwice - zał>cznik nr 6 do 
uchwałyŚ 
P, U, MN: 
a) przeznaczenie terenuŚ produkcja, usługi, zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna,  
b) przeznaczenie podstawoweŚ produkcja, usługi,  
c) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wył>cznie dla 
właWciciela terenu,  

d) obowi>zujeŚ 
- obsługa komunikacyjna z przyległej do działki 

drogi gminnej,  
- wzdłuc granic działki pas zieleni izolacyjnej 

szerokoWci minimum 4,0 m,  
- zaopatrzenie w energiC elektryczn> przewiduje 

siC z projektowanej, abonenckiej linii kablowej 
nn, któr> nalecy wybudować z istniej>cej poza 
obszarem stacji transformatorowej „Vliwice GS”,  

e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych obiektów  
z mocliwoWci> ich rozbudowy lub wymiany. 
7. Teren we wsi Vliwice – zał>cznik nr 7 do 

uchwałyŚ 
U, MN: 
a) przeznaczenie terenuŚ usługi, zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna,  
b) przeznaczenie podstawoweŚ usługi,  
c) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna,  
d) obowi>zujeŚ 

- obsługa komunikacyjna z przyległej do działki 
drogi powiatowej,  

- wzdłuc granic działki pas zieleni izolacyjnej 
szerokoWci minimum 4,0 m,  

- zaopatrzenie w energiC elektryczn> przewiduje 
siC z projektowanego przył>cza, które nalecy 
wybudować z istniej>cej linii nn zasilanej ze 
stacji „Vliwice Plac Staroszkolny”,  
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- uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków projektu budowlanego i planu 
zagospodarowania terenu – teren w całoWci 
znajduje siC w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej. 

8. Teren we wsi LiMsk – zał>cznik nr 8 do uchwałyŚ 
1) 1 P, U, MN, 2 P, U, MN, 3 P, U, MN: 

a) przeznaczenie terenuŚ produkcja, usługi, 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b) przeznaczenie podstawoweŚ produkcja, usługi,  
c) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wył>cznie dla 
właWciciela terenu,  

d) obowi>zujeŚ 
- obsługa komunikacyjna z przyległych do 

działek dróg gminnych,  
- wzdłuc granic działki pas zieleni izolacyjnej 

szerokoWci minimum 4,0 m,  
- zaopatrzenie w energiC elektryczn> 

przewiduje siC projektowan> lini> kablow> 
nn, któr> wybudować nalecy  
z projektowanej słupowej stacji 
transformatorowej zlokalizowanej w pasie 
drogiś dla zasilania stacji nalecy wybudować 
odgałCzienie SN z przebiegaj>cej przez teren 
linii SN przewidzianej do zachowania,  

e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych na terenie 
2P, U, MN obiektów z mocliwoWci> ich 
rozbudowy lub wymiany; 

2) 4 ZL: 
a) przeznaczenie terenu: las,  
b) ustala siC zakaz jakiejkolwiek zabudowyś 

3) 01 KDD, 02 KDD, 03 KDD: 
a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) rezerwa terenu na poszerzenie drogi publicznej 

szerokoWci 2,0 m; 
4) 04 KDD: 

a) przeznaczenie terenu: komunikacja,  
b) rezerwa terenu na poszerzenie drogi publicznej 

szerokoWci 6,0 m. 
 

DZIAŁ 4 
Przepisy koMcowe 

 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Vliwice. 
 
§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej gminy. 

 

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

 
Przewodnicz>cy 

 Rady Gminy 
 Bogusław Grabowski 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3661 – Poz. 1528 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3662 – Poz. 1528 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3663 – Poz. 1528 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3664 – Poz. 1528 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3665 – Poz. 1528 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3666 – Poz. 1528 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3667 – Poz. 1528 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3668 – Poz. 1528 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3669 – Poz. 1528 
 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3670 – Poz. 1528 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 87 – 3671 – Poz. 1528, 1529 
 

 

zał>cznik nr 11 
do uchwały nr XXXI/211/09 

Rady Gminy Vliwice 
z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektów planów 
 
W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektów 
planów złocono 3 uwagi do projektów przedmiotowych 
planów, które zostały w planach uwzglCdnione poprzez 
dokonanie zmian na rysunku planu i w tekWcie uchwały. 
Zmiany te nie powodowały koniecznoWci powtórzenia 
trybu formalno-prawnego.  
 
 

zał>cznik nr 12 
do uchwały nr XXXI/211/09 

Rady Gminy Vliwice 
z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

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

oraz zasadach ich finansowania 
 

I. Sposób realizacji inwestycji 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuc>ce 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
stanowi>, zgodnie 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 z póan. zm.) zadania własne gminy. 
Do zadaM własnych gminy nalecy realizacjaŚ 
1) gminnych dróg publicznych; 
2) wodoci>gów; 
3) kanalizacji sanitarnej. 
 
ad 1. W miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego projektuje siC nowe drogi gminne 

dojazdowe oraz poszerzenia istniej>cych dróg 
publicznych. 

ad 2. W miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje siC docelowo 
podł>czenie wszystkich terenów do wiejskiej sieci 
wodoci>gowej. Czasowo plany przewiduj> 
zaopatrzenie w wodC z indywidualnych ujCć wody. 
Realizacja ustaleM planu nie jest wiCc 
uwarunkowana wykonaniem wodoci>gu. 

ad 3. W miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje siC docelowo 
podł>czenie wszystkich terenów do wiejskiej sieci 
kanalizacyjnej. Czasowo plany przewiduj> 
odprowadzenie Wcieków do bezodpływowych 
osadników Wcieków lub przydomowych 
oczyszczalni Wcieków. 
Realizacja ustaleM planu nie jest wiCc 
uwarunkowana wykonaniem kanalizacji sanitarnej. 

 
II. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych 

 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w planach miejscowych podlega przepisom 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póan. 
zm.), przy czym: 
1) wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała Rady 

Gminy „Wieloletni program inwestycyjny”; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

ustala siC w uchwale budcetowej; 
3) zadania w zakresie wykonania dróg finansowane 

bCd> przez budcet gminy lub na podstawie 
porozumieM z innymi podmiotami; 

4) zadania w zakresie budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) ze Wrodków 
budcetu gminy lub Wrodków Unii Europejskiej. 
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UCHWAŁA Nr 591/09 
 RADY MIASTA TORUNIA 

 z dnia 9 lipca 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoconego w rejonie ul. Rudackiej, 
ul. Glinieckiej, ul. RypiMskiej oraz ul. OtłoczyMskiej w Toruniu. 

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 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. 1413) oraz 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 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), po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia” uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 


