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§ ń2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
§ ń3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie ń4 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Włodzimierz Wełnowski 
 

ń)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  
w Dz.U. 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 roku 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz  
z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230. 
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2ŃŃ4 r. 
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.  
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1462 i Nr 249,  
poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz.1316 oraz 
z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 22, poz.120, Nr 157, poz. 1241 oraz  
z 2010 r. Nr 28, poz. 146. 
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UCHWAŁA Nr XXXI/228/10 

 RADY GMINY LISEWO 
 z dnia 1 lipca 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 238/4 w Lisewie. 
 

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, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474), art. 18  
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2ŃŃń r. Nr ń42, 
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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala 
siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ ń.  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lisewo, uchwala siC miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
nr 238/4 o powierzchni Ń,293Ń ha, połoconej w Lisewie, 
przy drodze wojewódzkiej nr 548, relacjiŚ Stolno-
Lisewo-W>brzeano, zwany dalej planem. 

 
§ 2.  Integraln> czCWci> planu, o którym mowa  

w § ń, jest rysunek zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej 

rysunkiem planu, stanowi>cy zał>cznik Nr ń do 
uchwały, przedstawiaj>cy graficznie ustalenia planu,  
w tym granice obszaru objCtego planem. 

 
§ 3.1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa oŚ 
1)  przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 

rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji 
planu winno stać siC dominuj>c> form> 
wykorzystania terenu, w ramach przeznaczenia 
podstawowego mieszcz> siC elementy 
zagospodarowania bezpoWrednio z nim zwi>zane, 
warunkuj>ce prawidłowe korzystanie z terenu, np. 
urz>dzenia techniczne takie jak przył>cza  
i urz>dzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, 
miejsca postojowe, place pod Wmietniki, zbiorniki na 
paliwa grzewcze itp. o ile ustalenia dla 
poszczególnych terenów nie stanowi> inaczejś 

2)  przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia nie koliduj>ce  
z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełniaj> 
lub wzbogacaj> podstawowe funkcje terenu; 

3)  terenie – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru  
w granicach planu miejscowego o okreWlonym 
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiś 

4)  symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczaj>cymi, składaj>ce siC zŚ 
a)  poz. 1 – liczba arabska – oznacza kolejny numer 

terenu wyznaczony w tekWcie i na rysunku planu, 
b)  poz. 2 – zestaw literowy – oznacza podstawowe 

przeznaczenie terenu; 
5)  froncie działki – nalecy przez to rozumieć szerokoWć 

działki w linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym 
przeznaczeniu, na której zlokalizowany jest - od 
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strony drogi publicznej lub wewnCtrznej - wjazd na 
posesjCś 

6)  zieleni komponowanej – nalecy przez to rozumieć 
urz>dzone i utrzymywane zespoły drzew i krzewów 
oraz zieleni niskiej (trawniki i kwietniki), 
ukształtowane funkcjonalnie i plastycznie  
w projekcie zagospodarowania terenu (działki)ś 

7)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku lub  
w ustaleniach planu, na której mog> być realizowane 
Wciany czCWci nadziemnych budynku z zakazem jej 
przekraczania. Zakaz nie dotyczy elementów 
architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, 
zadaszenie nad wejWciem, balkon, schody 
zewnCtrzne, itp.) w kierunku terenów s>siednich 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi, o ile 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
nie stanowi> inaczejś 

8)  wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć mierzon> od poziomu terenu przy najnicej 
połoconym wejWciu do budynku, nie bCd>cym 
wył>cznie wejWciem do pomieszczeM gospodarczych 
lub technicznych, do kalenicy lub najwycszego 
punktu na pokryciu kubatury, bez uwzglCdniania 
wyniesionych ponad tC płaszczyznC urz>dzeM 
technicznych (kominy, zespoły wentylacyjne  
i klimatyzacyjne, anteny, itp.); 

9)  powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to 
rozumieć niezabudowan> i nieutwardzon> 
powierzchniC terenu (działki) pokryt> roWlinnoWci> 
naturaln> lub urz>dzon>, stanowi>c> powierzchniC 
ekologicznie aktywn>, do powierzchni tej zalicza siC 
powierzchnie cieków i zbiorników wodnych 
naturalnych i sztucznych; 

10)  minimalnym wskaaniku miejsc postojowych – 
nalecy przez to rozumieć obowi>zek realizacji 
minimalnej iloWci miejsc postojowych, 
lokalizowanych w granicach działki budowlanej dla 
potrzeb przeznaczenia podstawowego  
i dopuszczalnego (w przypadku realizacji obiektów 
z jego zakresu) – obliczanej wg wskaanika 
okreWlonego w ustaleniach niniejszej uchwały, przy 
uwzglCdnieniu zasady równania w górC  
w przypadku ułamkowego przeliczeniaś 

 11)  ogrodzeniu pełnym – nalecy przez to rozumieć mur 
pełny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia 
przeWwitów widocznych z kierunku prostopadłego 
do elewacji ogrodzenia, wynosi mniej nic 3Ń% 
poszczególnych segmentów ogrodzenia, tzn. 
powierzchni zawartej pomiCdzy osiami podpórś 

 12)  zakazie lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych – nalecy przez to rozumieć zakaz, 
który nie dotyczy obiektów budowlanych 
stanowi>cych zaplecze budowy, niezbCdnych  
w okresie prowadzenia robót budowlanychś 

 13)  zaleceniu – nalecy przez to rozumieć sugestiC 
zastosowania siC do ustaleM niewi>c>cych, 
wprowadzonych ze wzglCdów funkcjonalnych, 
estetycznych, ochronnych itp. 
2.  PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. ń, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami wynikaj>cymi z Polskich Norm  

i przepisów odrCbnych, obowi>zuj>cymi w dniu 
podjCcia niniejszej uchwały 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 4.  Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 1MN, ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu: 

a)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj>cej, 

b)  dopuszczalneŚ wolnostoj>ce obiekty gospodarczo 
– garacowe o powierzchni zabudowy na jednej 
działce budowlanej - do 30 m2, obiekty małej 
architektury, rócnopostaciowa zieleM 
komponowana, sieci oraz urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, drogi wewnCtrzne, 

c)  wyklucza siC lokalizacjC zabudowy gospodarczo 
– garacowej o pow. zabudowy powycej 3Ń,Ń m2 
oraz zabudowy usługowej, produkcyjnej itp.; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a)  eksponowane, od strony publicznej drogi 

ponadlokalnej, elewacje budynków o wysokich 
walorach estetycznych, 

b)  zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

c)  zakaz ogrodzeM pełnych na granicy z drog> 
publiczn>, 

d)  dopuszczalnoWć lokalizacji wolnostoj>cej 
zabudowy gospodarczo-garacowej  
o ograniczonej pow. zabudowy, z zachowaniem 
przepisów odrCbnych, 

e)  zalecenie budowy funkcji garacowych  
i gospodarczych jako wbudowanych lub 
dobudowanych w/do bryłC(ły) obiektu 
przeznaczenia podstawowego, 

f)  zakaz lokalizowania wolnostoj>cych noWników 
reklamowych dla reklam o powierzchni powycej 
1 m2, 

g)  zakaz lokalizacji tuneli foliowych i szklarni; 
3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a)  obowi>zek zachowania zieleni istniej>cej przy 

północno-zachodniej granicy terenu, 
b)  zalecenie wprowadzenia na poszczególnych 

działkach budowlanych – szczególnie wzdłuc ich 
granic, zieleni komponowanej, 

c)  zakaz wykonywania robót makroniwelacyjnych, 
d)  z uwagi na wystCpowanie wysokich klas gruntów 

(klasy IIIa i IIIb), obowi>zek zdjCcia ziemi 
uprawnej z powierzchni zabudowywanych  
i utwardzanych, w celu jej właWciwego 
wykorzystania, 

e)  dopuszczalny poziom hałasu, okreWlony  
w przepisach odrCbnych, jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś w przypadku odkrycia w trakcie 
realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada 
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego 
osoby prowadz>ce roboty budowlane i ziemne s> 
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zobowi>zane zabezpieczyć znalezisko wstrzymać 
wszelkie prace mog>ce je uszkodzić lub zniszczyć  
i niezwłocznie powiadomić Wojewódzki Urz>d 
Ochrony Zabytków w Toruniuś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a)  frontowa, nieprzekraczalna linia zabudowy – 

stanowi przedłucenie w kierunku północno-
zachodnim linii zabudowy budynku istniej>cego 
na działce geodezyjnej nr 239/2 (s>siedniej), 
oznaczonego symbolem „A” - zgodnie  
z rysunkiem planu, 

b)  zapleczowa i boczne, nieprzekraczalne linie 
zabudowy - stanowi> linie równoległe do 
zapleczowej i bocznych granic działki objCtej 
planem, oddalone od tych granic odpowiednio  
o 6,0 m i 5,0 m - zgodnie z rysunkiem planu, 

c)  maksymalna wysokoWć zabudowy –  
II kondygnacje nadziemne, w tym ewentualne 
poddasze ucytkowe, lecz nie wiCcej nic 9,5 m, 

d)  nachylenie połaci dachowych dla budynków 
mieszkalnych i ewentualnie dla budynków 
gospodarczo-garacowych – do 450, 

e)  przy dachach dwu i wielospadowych, kalenice 
główne zabudowy na poszczególnych działkach 
równoległe lub prostopadłe do frontowej, 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

f)  nakaz zachowania minimum 50% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

g)  nakaz uwzglCdnienia zasady lokalizacji jednego 
budynku mieszkalnego i ewentualnie tylko 
jednego budynku garacowo-gospodarczego na 
jednej działce budowlanej, 

h)  minimalny wskaanik miejsc postojowych  
w obrCbie kacdej działki budowlanej, 
niezalecnych od stanowisk w garacuŚ ń miejsce/ 
mieszkanie; 

7)  granice i sposób zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ 
a)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 1000 m2, 
b)  minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielanej 

działki budowlanej (od strony drogi publicznej, 
ponadlokalnej – 23,0 m, 

c)  dopuszcza siC wydzielanie działek dla urz>dzeM 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej dla ich prawidłowego 
funkcjonowania, na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

d)  granica podziału wewnCtrznego terenu „ńMN” 
na działki budowlane, prostopadła do frontowej, 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obowi>zek 
uwzglCdnienia i zapewnienia ochrony biegn>cej 
przez teren działki sieci kanalizacji sanitarnej, 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a)  zaopatrzenie w wodC – z gminnej sieci zgodnie  

z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 
b)  odprowadzenie Wcieków – do gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej z zastrzeceniem 
zachowania warunków okreWlonych przez 
gestora sieci oraz z zakazem budowy na okres 
przejWciowy (tymczasowy), szczelnych 
zbiorników wybieralnych, 

c)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> –  
z kablowych urz>dzeM elektroenergetycznych 
projektowanych w liniach rozgraniczaj>cych 
drogi wewnCtrznej, poprzez stosowne zł>cza 
kablowe, na warunkach wydanych przez gestora 
sieci, 

d)  zaopatrzenie w energiC ciepln> – z urz>dzeM 
lokalnych, lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi, 

e)  obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej jako – podziemnych, w uzgodnieniu 
i na warunkach wydanych przez gestorów sieci, 

f)  obsługa komunikacyjna poprzez drogC 
wewnCtrzn>, oznaczon> symbolem „2KDW”,  
z dopuszczeniem budowy zjazdu 
indywidualnego od strony południowej –  
z terenu parkingu istniej>cego na działce 
geodezyjnej nr 245/6, z zastrzeceniem 
zachowania przepisów odrCbnychś 

g)  nakaz unieszkodliwiania odpadów stałych  
w pojemnikach słuc>cych do ich czasowego 
gromadzenia z okresowym wywozem na 
składowisko wskazane przez władze gminy, 
zgodnie z systemem przyjCtym na terenie gminy 
Lisewo; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji zabudowy zwi>zanej z przeznaczeniem,  
o którym mowa w pkt. ń, ucytkowanie rolnicześ 

 12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokoWci 3Ń%. 
 
§ 5.  Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolemŚ 2KDW, ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu: 

a)  podstawowe: teren komunikacji - droga 
wewnCtrzna, z zastrzeceniem zachowania 
przepisów odrCbnych, 

b)  dopuszczalne: sieci i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, zieleM przydrocnaś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizowania wolnostoj>cych noWników 
reklamowych dla reklam o powierzchni powycej  
1,0 m2; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
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4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania, 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 w Toruniu; 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a)  szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cychŚ 

-  czCWci połoconej pomiCdzy działkami 
geodezyjnymi nr 237/2 i 238/5 – minimum 
4,0 m, 

-  czCWci rozprowadzaj>cej ruch do działek 
budowlanych, wskazanych na terenie „ńMN” 
– minimum 5,0 m., zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b)  zalecenie budowy pieszojezdni o szerokoWci co 
najmniej 3,Ń m na całym odcinku drogi, 

c)  obowi>zek zapewnienia trójk>ta widocznoWci na 
wyjeadzie na publiczn> drogC ponadlokaln> 
(wojewódzk>), biegn>c> poza obszarem objCtym 
planem; 

7)  granice i sposób zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa terenu 
oznaczonego symbolem „ńMN”, na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC drogiś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a)  zjazd indywidualny – prosty na drogC publiczn>, 
b)  przebudowa i budowa systemów infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczaj>cych drogi 
wewnCtrznej jako korytarza podziemnych 
systemów zasilania w wodC, energiC elektryczn>, 
gaz itp. oraz odprowadzenia Wcieków sanitarnych 
i deszczowych, 

c)  mocliwoWć powierzchniowego odprowadzenia 
Wcieków deszczowychś 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji drogi zgodnie z przeznaczeniem o którym 
mowa w pkt. 1: 
a)  ucytkowanie rolnicze, 
b)  zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych; 
 12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 3Ń%. 

 

Rozdział 3 
Przepisy koMcowe 

 
§ 6.  Traci moc uchwała Nr XX/ń54/2ŃŃń Rady 

Gminy Lisewo z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lisewo, w czCWci dotycz>cej 
działki geodezyjnej nr 238/2 połoconej na gruntach wsi 
Lisewo na cele zabudowy zespołami garacy, dla 
samochodów osobowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 5, 
poz. 122). 

 
§ 7.  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu w czasie jego wyłocenia do 
publicznego wgl>du – stanowi zał>cznik Nr 2 do 
uchwały. 

 
§ 8.  RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania – stanowi zał>cznik Nr 3 do 
uchwały. 

 
§ 9.  Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Lisewo. 
 
§ 10.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 3Ń dni 

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

2.  Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega 
publikacji na stronie internetowej Gminy Lisewo 
www.bip.lisewo.com 
 

Przewodnicz>ca Rady 
Wiesława Chojnicka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bip.lisewo.com/


Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 138 – 7355 – Poz. 1737 
 

Zał>cznik nr ń 
do Uchwały nr XXXI/228/ńŃ 

Rady Gminy Lisewo 
z dnia 1 lipca 2010 r. 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 138 – 7356 – Poz. 1737,1738 
 

Zał>cznik nr 2 
do Uchwały Nr XXXI/228/ńŃ 

Rady Gminy Lisewo 
z dnia 01 lipca 2010 r. 

 
Wykaz rozstrzygniCć sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 

l.p. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imie, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

adres 
zgłaszaj>cego 

uwagi 

TreWć 
uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoWci 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomoWci 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniecie wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta w 

sprawierozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygniecie Rady Gminy 
zał>cznik do uchwaly  nr  …. z dnia 

Uwagi 

Uwaga 
uwzglCdniona 

Uwaga nie 
uwzgledniona 

Uwaga 
uwzglCdniona 

Uwaga nie 
uwzgledniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

w sprawie projektu planu nie wniesiono uwag i wniosków 

 
 

 
Zał>cznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXI/228/ńŃ 
Rady Gminy Lisewo 

z dnia 01 lipca 2010 r. 
 

Wykaz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasad ich 
finansowania 

 

l.p. Zakres inwestycji Przewidywany koszt realizacji 

1 2 3 

W wyniku przyjCcia projektu planu nie przewiduje siC realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy. 

Teren objCty planem posiada pełne uzbrojenie techniczne. 

 
2 

 
1737 

 
1738 

1738 

 
UCHWAŁA Nr XXXVIII/290/2010 

 RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO 
 z dnia 2 lipca 2010 r. 

 
w sprawie okreWlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalecnoWci pieniCcnych 
maj>cych charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalnoWci pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić bCdzie pomoc publiczn> oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42  
ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorz>dzie powiatowym (Dz.U. z 2ŃŃń r. Nr ń42, 
poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, 
Nr 214, poz.1806, 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, 
poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) 
oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,  
z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu uchwala, co 
nastCpuje: 

 

§ ń.1.  Uchwała okreWla szczegółowe zasady, sposób 
i tryb udzielania ulg w spłacie nalecnoWci pieniCcnych 
maj>cych charakter cywilnoprawny, przypadaj>cych 
Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom 
podległym, warunki dopuszczalnoWci pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
bCdzie pomoc publiczn> oraz wskazuje organ lub osoby 
uprawnione do udzielania tych ulg. 

2.  Uchwały nie stosuje siC do nalecnoWci 
cywilnoprawnych powstałych w zwi>zku z realizacj> 
zadaM z zakresu administracji rz>dowej oraz innych 
zadaM zleconych jednostkom samorz>du terytorialnego 
ustawami. 

 


