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UCHWAŁA Nr 286/10 

 RADY MIEJSKIEJ w VWIECIU 
 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych miCdzy ulicami 
Sportow>, Wojska Polskiego i Jesionow> w Vwieciu. 
 

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 póan. zm.1) oraz art. 27  
w zwi>zku z 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 póan. 
zm.2), po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Vwiecie przyjCtym uchwał>  
nr 205/2000 Rady Miejskiej w Vwieciu z dnia 30 marca 
2000 r. uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1.  Uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych miCdzy ulicami Sportow>, Wojska 
Polskiego i Jesionow> w Vwieciu, dalej zwan> zmian> 
planu. 

2.  PodstawC prawn> niniejszej zmiany planu 
stanowi uchwała nr 144/08 Rady Miejskiej w Vwieciu  
z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyst>pienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych miCdzy ulic> 
Sportow>, Wojska Polskiego i Jesionow> w Vwieciu, 
przyjCtego uchwał> nr 364/06 z dnia 24 maja 2006 r.  
i opublikowan> w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 86  
poz. 1362 z 2006 r., polegaj>cych na zmianach ustaleM 
dla jednostek bilansowych: F19KP, F20U-MN, K4RP, 
F34MN, C38MN-U, J38ZP, H8ZP/KP, N24KP, 
N26KP, J36KP-U, J30US-UG/UH, J37MW/MN. 

3.  Rysunek zmiany planu stanowi graficzne 
przedstawienie ustaleM zmiany planu oraz okreWlenie 
obszaru objCtego zmian> planu. 

 
§ 2.  Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 

1) rysunki zmiany planu jako zał>cznikiŚ nr 1 w skali 
1:1000; nr 2 w skali 1:500; nr 3 w skali 1:500; nr 4 
w skali 1:1000; nr 5 w skali 1:1000; nr 6 w skali 
1:1000; nr 7 w skali 1:1000;  

2) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu zmiany planu jako zał>cznik nr 8ś 

3) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu realizacji 
zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
jako zał>cznik nr 9.  

 
 
 
 
 

Rozdział 2 
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 
 

§ 3.  W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych miCdzy ulicami 
Sportow>, Wojska Polskiego i Jesionow> w Vwieciu, 
przyjCtym uchwał> nr 364/06 Rady Miejskiej w Vwieciu 
z dnia 24 maja 2006 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 86, 
poz. 1362 z póan. zm.) wprowadza siC nastCpuj>ce 
zmiany: 

1. Ustalenia dla terenu C38 MN-U: 
1) w § 87 wprowadza siC nastCpuj>ce zmianyŚ 

a) w ust. 3 po punkcie 2 dopisuje siC punkt 3  
o nastCpuj>cej treWciŚ 
„3) Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo 
Ochrony Vrodowiska teren C38 MN-U  
w zakresie poziomów hałasu nalecy do terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn>”ś  

b) ust. 4 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) budynki szeregowe, a w terenie C38 MN-U 
równiec budynki wolnostoj>ce,”ś 

2) Rysunek zmiany planu stanowi zał>cznik nr 1. 
2. Ustalenia dla terenów F19 KP i F20 U-MN:  

1) ustalenia dla terenu F19 KP zawarte w § 157 oraz 
dla terenu F20 U-MN zawarte w § 161 pozostaj> bez 
zmian; 

2) rysunek zmiany planu stanowi zał>cznik nr 2.  
3. Ustalenia dla terenu F34 MN-U: 

1) w § 170 w zdaniu tytułowym zmienia siC symbol 
„F34 MN” na symbol „F34 MN-U”ś 

2) w § 170 wprowadza siC nastCpuj>ce zmianyŚ 
a) ustCp 1 otrzymuje brzmienieŚ 

„1. Przeznaczenie terenu: 
1) teren przeznacza siC pod funkcjC podstawow> - 

mieszkaniow> jednorodzinn>ś 
2) dopuszcza siC funkcjC uzupełniaj>c> - usług 

nieuci>cliwych w budynkach mieszkalnych.”,  
b) zmienia siC oznaczenie ustCpów 2-5 na 3-6  

i wprowadza siC nowy ustCp 2 o treWciŚ  
„2. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) uci>cliwoWć funkcji usługowej nie moce 
wpływać na pogorszenie warunków 
mieszkaniowych;  
2) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko (zawsze 
lub potencjalnie); 
3) zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo 
Ochrony Vrodowiska teren F34 MN-U  
w zakresie poziomów hałasu nalecy do terenów 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 79 – 4819 – Poz. 929 
 

przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn>”ś 

3) rysunek zmiany planu stanowi zał>cznik nr 3. 
4. Ustalenia dla terenu H8 MW/UZZ/ZP/KP: 

1) § 192 zdanie tytułowe otrzymuje brzmienieŚ  
„§ 192. Ustalenia dla terenu H9 ZP/KP”ś 

2) po § 192 dopisuje siC § 1921, który otrzymuje 
brzmienie: 
„§ 1921. Ustalenia dla terenu H8 MW/UZZ/ZP/KP: 
1. Przeznaczenie terenu: 
1) teren przeznacza siC pod funkcje podstawoweŚ 
a) mieszkaniow> wielorodzinn>,  
b) usług nieuci>cliwych w zakresie zamieszkania 
zbiorowego typu obiekty hotelarskie,  
c) zieleni urz>dzonej,  
d) komunikacyjn> – miejsca postojowe; 
2) powycsze przeznaczenia mog> wyst>pić ł>cznie, 
jak i osobno. 
2. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 
1) dopuszcza siC nasadzenia zieleni niskiej  
i wysokiej; 
2) stosować nasadzenia rodzimych gatunków drzew 
i krzewówś 
3) zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony 
Vrodowiska teren H8 MW/UZZ/ZP/KP w zakresie 
poziomów hałasu nalecy do terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow> 
wielorodzinn> i zamieszkania zbiorowego”ś 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) dla nowej zabudowy ustala siC nastCpuj>ce 
wymagania:  
a) wysokoWć budynku do 4 kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), lecz nie 
wiCcej nic 14 m,  
b) kształt dachuŚ dowolny,  
c) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siCś  
2) Ustala siC liniC zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 
3) WielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki maksimum 40%ś 
4) WielkoWć powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki minimum 30%ś 
5) Dopuszcza siC budowC stacji transformatorowej.  
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziałów nieruchomoWci. 
Mocna dokonywać scaleM i podziałów 
nieruchomoWci na działki budowlane na 
nastCpuj>cych zasadachŚ 
a) pod potrzeby komunikacji i infrastruktury 
technicznej oraz w celu przył>czenia fragmentu 
działki do nieruchomoWci s>siedniej – bez 
ograniczeM,  
b) na inne cele - w zalecnoWci od potrzeb. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:  
1) nalecy zapewnić dostCp do terenów komunikacji 
publicznej; 
 

2) dopuszcza siC realizacjC Wciecek pieszych  
i rowerowych. 
6. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenów.  
Do czasu realizacji ustaleM planu teren pozostawia 
siC w dotychczasowym ucytkowaniu,  
z dopuszczeniem organizacji imprez masowych.”ś  

3) rysunek zmiany planu stanowi zał>cznik nr 4. 
5. Ustalenia dla terenów J30 US-UG/UH, J36 KP-

U, J37 MW/MN, J38 UZZ/ZP, J67 KDD: 
1) Ustalenia dla terenu J30 US-UG/UH zawarte  

w § 249, dla terenu J36 KP-U zawarte w § 253, dla 
terenu J37 MW/MN zawarte w § 254 pozostaj> bez 
zmian;  

2) § 255 otrzymuje brzmienieŚ 
„§ 255. Ustalenia dla terenu J38 UZZ/ZPŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 
1) Teren przeznacza siC pod funkcje podstawoweŚ 
a) usług nieuci>cliwych w zakresie zamieszkania 
zbiorowego typu obiekty hotelarskie,  
b) zieleni urz>dzonejś 
2) Powycsze przeznaczenie moce wyst>pić ł>cznie, 
jak i osobno; 
3) W ramach przeznaczenia nalecy przewidzieć 
miejsca postojowe, garace i inne niezbCdne obiekty 
zwi>zane z funkcj> terenu. 
2. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) Dopuszcza siC nasadzenia zieleni niskiej  
i wysokiej;  
2) Stosować nasadzenia rodzimych gatunków 
drzew i krzewówś 
3) Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony 
Vrodowiska teren J 38 UZZ/ZP w zakresie 
poziomów hałasu nalecy do terenów 
przeznaczonych pod zabudowC zamieszkania 
zbiorowego”ś 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla nowej zabudowy ustala siC nastCpuj>ce 
wymagania: 
a) wysokoWć budynku do 4 kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe), lecz nie 
wiCcej nic 14 m,  
b) kształt dachuŚ dowolny,  
c) szerokoWć elewacji frontowej – nie ustala siC,  
d) mocliwoWć realizacji parkingów podziemnychś 
2) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki maksimum 50%ś 
3) wielkoWć powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki minimum 20%ś 
4) przed realizacj> inwestycji musi być 
zlikwidowane, zgodnie z przepisami, ujCcie wody, 
obiekty i urz>dzenia zwi>zane z tym ujCciem,  
a takce wyrównany terenś 
5) do czasu likwidacji ujCcia wody nalecy zapewnić 
do niego dostCp. 
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziałów nieruchomoWci. 
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Mocna dokonywać scaleM i podziałów 
nieruchomoWci na działki budowlane na 
nastCpuj>cych zasadachŚ 
a) pod potrzeby komunikacji i infrastruktury 
technicznej oraz w celu przył>czenia fragmentu 
działki do nieruchomoWci s>siedniej – bez 
ograniczeM,  
b) na inne cele - w zalecnoWci od potrzeb.  
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza siC realizacjC Wciecek pieszych  
i rowerowych; 
2) dostCp komunikacyjny do drogi publicznejŚ 
a) poprzez drogC dojazdow> publiczn> oznaczon> 
symbolem J67 KDD,  
b) mocliwoWć bezpoWredniego dostCpu do drogi 
publicznej ul. Sienkiewicza.”ś  

3) § 261 zdanie tytułowe otrzymuje brzmienieŚ  
„§ 261. Ustalenia dla terenów J 44 KDD, J 45 KDD, 
J 48 KDD, J 51 KDD, J 53 KDD, J 55 KDD,  
J 56 KDD, J 62 KDD, J 64 KDD, J 65 KDD,  
J 67 KDD”ś  

4) rysunek zmiany planu stanowi zał>cznik nr 5. 
6. Ustalenia dla terenów K26 MN-U oraz  

K27 KDE: 
1) Po § 279 dopisuje siC § 2791, który otrzymuje 

nastCpuj>ce brzmienieŚ 
„§ 2791. Ustalenia dla terenu K26 MN-U: 
1. Przeznaczenie terenu: 
1) teren przeznacza siC pod funkcjC podstawow> - 
mieszkaniow> jednorodzinn>ś 
2) dopuszcza siC funkcjC uzupełniaj>c> - usług 
nieuci>cliwych w budynkach mieszkalnychś 
3) dopuszcza siC zabudowC garacowo-gospodarcz>. 
2. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) uci>cliwoWć funkcji usługowej nie moce 
wpływać na pogorszenie warunków 
mieszkaniowych; 
2) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko (zawsze lub 
potencjalnie); 
3) w zwi>zku z lokalizacj> drogi ekspresowejŚ 
a) przedmiotowy teren zlokalizowany jest w strefie 
negatywnego oddziaływania hałasu, istnieje mocliwoWć 
wyst>pienia uci>cliwoWci,  
b) nalecy zapewnić ochronC budynków, głównie  
w zakresie klimatu akustycznego,  
c) koszty ochrony akustycznej budynków mieszkalnych 
ponosi inwestor obiektu, zgodnie z rozporz>dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,  
poz. 690 ze zmianami);  
4) zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony 
Vrodowiska teren K 26 MN-U w zakresie poziomów 
hałasu nalecy do terenów przeznaczonych pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>.  
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla nowej zabudowy ustala siC nastCpuj>ce 
wymagania: 

a) budynki wolnostoj>ce, lecz nie wiCcej nic 10 m,  
b) wysokoWć budynków – do 2 kondygnacji 
nadziemnych (w tym poddasze ucytkowe),  
c) dachy dwu-, cztero- lub wielospadowe o spadku 
połaci 250-450, a w zabudowie garacowo-
gospodarczej 100-300; 
2) ustala siC liniC zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 
3) wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej maksimum 20%ś 
4) nalecy przeznaczyć minimum 60% powierzchni 
działki budowlanej na powierzchniC biologicznie 
czynn>, w szczególnoWci w pasie wzdłuc drogi 
ekspresowej jako zieleM izolacyjn>.  
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziałów nieruchomoWci. 
Mocna dokonywać scaleM i podziałów 
nieruchomoWci na działki budowlane na 
nastCpuj>cych zasadachŚ 
a) pod potrzeby komunikacji i infrastruktury 
technicznej oraz w celu przył>czenia fragmentu 
działki do nieruchomoWci s>siedniej - bez 
ograniczeM,  
b) na inne cele – minimalna wielkoWć 
nowopowstałej działki 1000 m2. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
1) Nalecy zapewnić dostCp do terenów komunikacji 
publicznej; 
2) Zakaz obsługi z drogi ekspresowej.  
6. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenu. 
Do czasu realizacji ustaleM planu teren pozostawia 
siC w dotychczasowym ucytkowaniu.”ś  

2) po § 277 dopisuje siC § 2771, który otrzymuje 
nastCpuj>ce brzmienieŚ 
„§ 2771. Ustalenia dla terenu K27 KDE: 
1. Przeznaczenie terenu: 
Teren przeznacza siC pod funkcjC komunikacyjn> – 
drogC ekspresow>. 
2. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego. 
Nalecy zachować standardy ochrony Wrodowiska zgodnie 
z przepisami odrCbnymi.  
3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 
Wprowadza siC zakaz lokalizacjiŚ 
a) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,  
b) obiektów małej architektury. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu.  
Teren przeznaczony na poszerzenie istniej>cej  
w terenie K20KDE drogi krajowej (ekspresowej) do 
odpowiednich parametrów technicznych. 
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziałów nieruchomoWci. 
Mocna dokonywać podziałów nieruchomoWci na 
działki w zalecnoWci od potrzeb. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego ucytkowaniu. 
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Wprowadza siC zakaz lokalizacji w pasie drogowym 
jakichkolwiek urz>dzeM nie zwi>zanych  
z zarz>dzaniem drog> lub potrzebami ruchu,  
z wyj>tkiem przejWć poprzecznych za zgod> i na 
warunkach zarz>dcy drogi.  
7. Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
1) Wody deszczowe nalecy odprowadzać do 
kanalizacji deszczowej, po uprzednim 
podczyszczeniu w urz>dzeniach oczyszczaj>cych 
lokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma 
tytuł prawny, w stopniu przewidzianym  
w przepisach szczególnych. 
2) W celu prawidłowej obsługi ruchu drogowego  
i eksploatacji drogi, dopuszcza siC realizacjC 
infrastruktury technicznej zwi>zanymi z tymi 
potrzebami. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania 
terenu. 
Do czasu realizacji ustaleM planu teren pozostawia 
siC w dotychczasowym ucytkowaniu.”. 

3) rysunek zmiany planu stanowi zał>cznik nr 6. 
7. Ustalenia dla terenów N24 U-MN, N26 U-MN: 

1) W § 326 zdanie tytułowe otrzymuje brzmienieŚ 
„Ustalenia dla terenu N17 KP”ś 
2) Po § 326 dopisuje siC § 3261, który otrzymuje 

nastCpuj>ce brzmienieŚ  
„§ 3261. Ustalenia dla terenów N24 U-MN, N26 U-
MN: 
1. Przeznaczenie terenów: 
1) tereny przeznacza siC pod funkcjC podstawow> - 
usług nieuci>cliwychś  
2) dopuszcza siC funkcjC uzupełniaj>c> – 
mieszkaniow> na poddaszu. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) zabudowa usługowa winna nawi>zywać skal>, 
wielkoWci> do istniej>cej na terenie osiedla 
zabudowy tworz>c wolnostoj>ce budynki lub 
blianiacze lub szeregoweś 
2) w przypadku budowy budynków w zabudowie 
szeregowej nalecy realizować inwestycjC według 
wspólnego projektu dla danego terenu. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) uci>cliwoWć funkcji usługowej nie moce 
wpływać na pogorszenie warunków 
mieszkaniowych; 
2) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko (zawsze lub 
potencjalnie); 
3) zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony 
Vrodowiska tereny N24U-MN, N26U-MN  
w zakresie poziomów hałasu nalec> do terenów 
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe”ś 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) dla nowej zabudowy ustala siC nastCpuj>ce 
wymagania: 
a) budynki wolnostoj>ce, blianiacze, szeregowe,  

b) wysokoWć - 2 kondygnacje nadziemne  
(w tym poddasze ucytkowe), lecz nie wiCcej nic  
10 m,  
c) dachy dwu-, cztero- lub wielospadowe  
o nachyleniu połaci 200-450;  
2) Ustala siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy: 
a) 4 m od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi 
gminnej (ul. J. Bednarza) 
b) 5 m od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi 
gminnej (ul. Jagodowej, ul. Poziomkowa) dotyczy 
terenu o symbolu N26 U-MN,  
c) 6 m od zewnCtrznej krawCdzi jezdni drogi 
gminnej (ul. Kociewska, ul. Poziomkowa) dotyczy 
terenu o symbolu N24 U-MN; 
3) wielkoWć powierzchni zabudowy wolnostoj>cej, 
blianiaczej w stosunku do powierzchni działki 
maksimum 60%, w przypadku zabudowy 
szeregowej – nie okreWla siCś 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynna – nie 
okreWla siC.  
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziałów nieruchomoWci. 
Mocna dokonywać scaleM i podziałów 
nieruchomoWci na działki budowlane na 
nastCpuj>cych zasadachŚ 
a) pod potrzeby komunikacji i infrastruktury 
technicznej oraz w celu przył>czenia fragmentu 
działki do nieruchomoWci s>siedniej - bez 
ograniczeM,  
b) na inne cele - minimalna wielkoWć 
nowopowstałej działki 100m2. 
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
Nalecy zapewnić dostCp do terenów komunikacji 
publicznej. 
7. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania 
terenu. 
Do czasu realizacji ustaleM planu teren pozostawia 
siC w dotychczasowym ucytkowaniu.”ś  

3) rysunek zmiany planu stanowi zał>cznik nr 7.  
8. Pozostałe ustalenia planu pozostaj> bez zmian.  

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza siC 
Burmistrzowi Vwiecia. 

 
§ 5.  W zakresie objCtym niniejsz> uchwał> trac> 

moc ustalenia uchwały nr 364/06 Rady Miejskiej z dnia 
24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych miCdzy ulicami Sportow>, Wojska 
Polskiego i Jesionow> w Vwieciu (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. Nr 86 poz. 1362 z póan. zm.). 

 
§ 6.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Vwiecie  
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i wchodzi w cycie po upływie 30 dni od daty jej 
publikacji. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Jerzy Wójcik 
 
1)Zmiany 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, 
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, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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 2008 r.  
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  
poz. 1413. 
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zał>cznik nr 8  
do uchwały nr 286/10 

Rady Miejskiej w Vwieciu  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

Dotyczy zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych miCdzy ulicami Sportow>, Wojska 
Polskiego i Jesionow> w Vwieciu. 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 717  
z póan. zm.) stwierdza siC, ce nie wpłynCły cadne uwagi 
do projektu planu w zwi>zku z czym nie wystCpuje 
potrzeba rozstrzygniCcia o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 

zał>cznik nr 9  
do uchwały nr 286/10 

Rady Miejskiej w Vwieciu  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

 
Dotyczy zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych miCdzy ulicami Sportow>, Wojska 
Polskiego i Jesionow> w Vwieciu. 

 
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  
z póan. 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>, 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. W szczególnoWci do zadaM własnych 
nalec> sprawy m.in.Ś 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomoWciami, 

ochrony Wrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,  
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego; 
3) wodoci>gów i zaopatrzenia w wodC, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania Wcieków komunalnych, 
utrzymania czystoWci i porz>dku oraz urz>dzeM 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energiC elektryczn>  
i ciepln> oraz gaz; 

4) zieleni gminnej i zadrzewieM. 
2.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

nalec>ce do zadaM własnych gminy to realizacja 
gminnych dróg publicznych (budowa lub remont)  
z zieleni> i urz>dzeniami technicznymi na terenach 
przeznaczonych w planie miejscowym pod tak> funkcjC 
oraz budowa lub remont sieci wodoci>gowej, 
kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie 
oWwietlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja 
zaopatrzenia w ciepło, energiC elektryczn>  
i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

3.  Na obszarze objCtym zmian> planu miejscowego 
w terenie J67KDD mog> być realizowane inwestycje  
z zakresu budowy drogi oraz infrastruktury technicznej 
finansowane z budcetu gminy.  
 

§ 2.1.  Opis sposobu realizacji inwestycji 
wskazanych w § 1Ś 
1) realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in.Ś ustaw>  
o gospodarce nieruchomoWciami, ustaw> Prawo 
Budowlane, ustaw> o zamówieniach publicznych, 
ustaw> o samorz>dzie gminnym, ustaw> Prawo 
ochrony Wrodowiska;  

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
energii elektrycznej realizowane bCd> w sposób 
okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,  
poz. 625 z póan. 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 z póan. 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 z póan. 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 z póan. zm.), oraz ustawy  
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorz>du terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88,  
poz. 539), przy czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania) ustalane 
s> przez RadC Miejsk> w Vwieciu corocznie  
w uchwale budcetowej;  

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s>  
w całoWci lub w czCWci Budcet Gminy, aródła 
zewnCtrzne (np.Ś fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła  
z Funduszu Ochrony Vrodowiska i Gospodarki 
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne  
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3) mog> zostać pobrane zgodnie z ustaw> o gospodarce 

nieruchomoWciami oraz ustaw> o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennymŚ opłaty 
adiacenckie, opłaty planistyczne.  
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UCHWAŁA Nr XLVI/21/10 

 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY 
 z dnia 26 marca 2010 r. 

 
w sprawie realizacji zadaM własnych gminy z zakresu dodatków mieszkaniowych 
 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 
142 poz. 1591, zm.: 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 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, Nr 223  
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157  
poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) 
oraz art. 7 ust. 1 i art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca  
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 71 poz. 734 zm. z 2002 r. Nr 216 poz. 1826,  
z 2003 r. Nr 203 poz. 1966, Nr 203 poz. 1966;  
z 2004 Nr 240 poz. 2406; z 2006 Nr 64 poz. 447, Nr 84 
poz. 587, Nr 208 poz. 1535; z 2007 Nr 35 poz. 219) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1.  Zadanie własne gminy z zakresu administracji 

publicznej w przedmiocie załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu wypłat dodatków mieszkaniowych 
realizowane bCdzie przez Miejsko-Gminny OWrodek 
Pomocy Społecznej w Mroczy.  

 
§ 2.  Upowacnia siC Kierownika Miejsko-Gminnego 

OWrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia 
postCpowaM i wydawania decyzji administracyjnych  
w sprawach wypłat dodatków mieszkaniowych.  

 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.  
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Romuald RosiMski 
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ZARZ=DZENIE Nr 7/2010 

 WÓJTA GMINY GRUDZI=DZ 
 z dnia 16 marca 2010 r. 

 
w sprawie przedłocenia sprawozdania z wykonania budcetu Gminy Grudzi>dz za 2009 rok 
 

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420,  
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, 
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,  
poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, 
poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505, 
Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504)  
art. 30 ust. 1 art. 42, art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku 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, 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, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) 
oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz 
z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 157, poz. 1241, Nr 190, 
poz. 1473) zarz>dzam co nastCpujeŚ 

 
§ 1.  Realizuj>c UchwałC Nr XXIV/148/2008 Rady 

Gminy z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 
budcetu Gminy Grudzi>dz na 2009 rok przedkładam 
sprawozdanie z wykonania budcetu Gminy Grudzi>dz 
za 2009 rok. Budcet Gminy za 2009 rok został 
zrealizowany w nicej podanych wielkoWciachŚ  
1.  Dochody budcetu plan 34 960 678,00 zł  


