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1) § 8 otrzymuje brzmienieŚ „§ 8. Organ moce nie 

dochodzić nalecnoWci maj>cych charakter 
cywilnoprawny, której kwota wraz z odsetkami nie 
przekracza 100 zł oraz wyraca zgodC na odpisanie 
kwot nalecnoWci, których wartoWć wraz z odsetkami 
nie przekracza kwoty 7,50 zł”. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta i żminy Radzynia ChełmiMskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy  
Rady Miejskiej 

Jan Michaliszyn 
 
 

 
1687 

1688 
 

1688 

UCHWAŁA Nr XL/246/2010 
 RADY GMINY żRUDZI=DZ 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej obejmuj>cego działkC nr 188/2 w obrCbie Ruda, gmina żrudzi>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, 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) 
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 żrudzi>dz, uchwalonym uchwał> 
nr XIV/117/2000 Rady żminy w żrudzi>dzu z dnia  
24 lutego 2000 r. uchwala, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmuj>cy działkC  
nr 188/2 w obrCbie Ruda, gmina żrudzi>dz. 

2. PodstawC prawn> niniejszego planu stanowi 
uchwała nr XXXII/204/2009 Rady Gminy  
w żrudzi>dzu z dnia 28 paadziernika 2009 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuj>cego 
działkC nr 188/2 w obrCbie Ruda, gmina żrudzi>dz. 

 
§ 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 jest teren 
przeznaczony pod funkcjC mieszkalnictwa jednorodzinnego 
oraz komunikacjC z dopuszczeniem uzupełniaj>cej 
funkcji usług podstawowych nieuci>cliwych.  

3. żranice obszaru objCtego planem okreWlono na 
rysunku planu – działka nr 188/2 w obrCbie Ruda, 
gmina żrudzi>dz. 

4. Integraln> czCWci> niniejszej uchwały jest 
zał>cznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, 
stanowi>cy graficzne przedstawienie ustaleM planu, 
obowi>zuj>cy zgodnie z umieszczon> na nim legend>.  

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 2; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania – zał>cznik nr 3. 

 
§ 3.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu, o którym mowa w § 2 ust 4, s> obowi>zuj>cymi 
ustaleniami niniejszej uchwałyŚ 
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

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

przeznaczeniu - orientacyjne, oznaczone cienk> lini> 
przerywan>, z mocliwoWci> przesuniCcia na 
odległoWć do 3.0 m, pod warunkiem zachowania 
przyjCtej zasady podziału terenu w jego liniach 
rozgraniczaj>cychś 

4) obowi>zuj>ce linie zabudowy mieszkaniowejś  
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 

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

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

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

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
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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 przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

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 technicznej; 

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

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

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

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

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

4) usługach podstawowych - nalecy przez to rozumieć 
usługi zaspokajaj>ce codzienne potrzeby mieszkaMcówś  

5) usługach nieuci>cliwych - nalecy przez to rozumieć 
usługi, które zgodnie z przepisami odrCbnymi nie 
wymagaj> przeprowadzenia procedury 
oddziaływania na Wrodowiskoś  

6) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć zał>cznik 
graficzny nr 1, wykonany na aktualnej mapie 
sytuacyjno-wysokoWciowej w skali 1Ś1000, 
zawieraj>cy uzupełnienie ustaleM zawartych  
w tekWcie uchwałyś 

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

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

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

 10) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, do 
której powinien przylegać projektowany budynek 

mieszkalny w sposób przedstawiony na tym 
rysunku; 

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

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

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

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

Rozdział 2 
Zasady zagospodarowania terenu obowi>zuj>ce dla 

całego obszaru objCtego planem 
 

§ 4. Przeznaczenie terenów 
- na obszarze w granicach planu wyznacza siC tereny 

o symbolach: 
1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem wbudowanej 
działalnoWci usługowejś 

2) KDW - teren komunikacyjny z przeznaczeniem 
pod wewnCtrzn> drogC dojazdow>ś 

3) ZN - teren zieleni z przejWciem wzdłuc brzegu 
rzeki. 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) projektowane obiekty dostosować do mocliwoWci 

fizjograficznych terenu (wkomponowanie zabudowy  
w ukształtowanie terenu z maksymalnym 
ograniczeniem prac trwale zniekształcaj>cych jego 
rzeabC) oraz do istniej>cej tradycyjnej zabudowy wsi; 

2) zachować obowi>zuj>ce i maksymalne 
nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na 
rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust 4ś 

3) obiekty kubaturowe sytuować zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

4) zakaz wprowadzania ogrodzeM z pełnych 
prefabrykatów betonowych; 

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

 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) na terenie objCtym planem obowi>zuje zakaz 

realizowania inwestycji mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, zgodnie z przepisami 
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odrCbnymi, za wyj>tkiem projektowanych dróg 
dojazdowych, dla których moce być wymagane 
opracowanie raportu oddziaływania na Wrodowisko  
i infrastruktury technicznej; 

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

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

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

5) drzewo przydrocne o obwodzie 53 cm, koliduj>ce  
z projektowan> wewnCtrzn> drog> dojazdow> 
oznaczon> symbolem 2KDW, przeznacza siC do 
wyciCcia zgodnie z przepisamiś 

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

7) chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniami 
antropogenicznymi przez prowadzenie prawidłowej 
gospodarki wodno – Wciekowej i odpadamiś 

8) obszar objCty planem s>siaduje z rzek> Młynówk>ś 
w zwi>zku powycszym na etapie opracowania 
projektu budowlanego i pozwolenia na budowC 
działania inwestycyjne na działkach bezpoWrednio 
przylegaj>cych do brzegu rzeki uzgadniać  
z właWciwym zarz>dem melioracji i urz>dzeM wodnych; 

9) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN obowi>zuj> 
dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

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

 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

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

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

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

 
§ 8. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych  
- nie dotyczy. 
  

§ 9. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) wbudowane usługi podstawowe nieuci>cliwe, 

stanowi>ce funkcjC uzupełniaj>c>, nie mog> 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku 
przeznaczenia podstawowego; 

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

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

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

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

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

 
§ 10. żranice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych - nie dotyczy. 

 
§ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

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

o powierzchni minimalnej 950.0 m2; 
2) szerokoWć frontu kacdej działki winna wynosić min. 

26.0 m; 
3) dopuszcza siC ł>czenie wydzielonych działek,  

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

4) obowi>zuje wymóg zapewnienia kacdej wydzielonej 
działce dostCpu poWredniego poprzez wewnCtrzne 
drogi dojazdowe do drogi publicznej; 

 
§ 12. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) przez obszar w granicach planu przebiega istniej>ca 

napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV; 
2) dla linii elektroenergetycznej, o której mowa w § 12 

pkt 1, obowi>zuje pas techniczny o szerokoWci 13.0 
m (po 6.5 m po obu stronach od osi linii); 

3) w pasie technicznym obowi>zuje zakaz sytuowania 
obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz 
nasadzeM zieleni wysokiejś  

4) projektowanie i realizacja obiektów budowlanych 
oraz zagospodarowania działek obejmuj>cych 
obszar w pasie technicznym, wyznaczonym lini> 
napowietrzn> SN-15kV, wymaga uzgodnienia  
z gestorem sieci. 

 
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

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

a) obsługC komunikacyjn> terenów zapewniaj> 
projektowane wewnCtrzne drogi dojazdowe, 
oznaczone symbolami 2KDW i 3KDW,  

b) ustala siC minimaln> iloWć miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych na kacdej działce - 
min. 1 miejsce postojowe dla budynku 
mieszkalnego, a w przypadku lokalizacji na 
działce funkcji dopuszczalnej, o której mowa  
w § 16 pkt 2, ustala siC obowi>zek wydzielenia  
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w obrCbie posesji dodatkowych miejsc 
postojowych dla samochodów klientów 
korzystaj>cych z usług i dla pracownikówś 
obowi>zuje min. 1 miejsce postojowe na  
25.0 m2 powierzchni usługowej, lecz nie mniej 
nic 2 stanowiska,  

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

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

wydzielonych działek do komunalnej sieci 
wodoci>gowej na warunkach wydanych przez jej 
dysponentów, zgodnie z przepisami odrCbnymi,  

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

c) planowane uzbrojenie terenu w sieć 
kanalizacyjn> winno być wykonane nie póaniej 
nic po oddaniu do ucytku 30% budynków 
mieszkalnych,  

d) istniej>c> studniC, znajduj>c> siC przy istniej>cej 
zabudowie, wykorzystywać wył>cznie do celów 
gospodarczych i podlewania zieleni rosn>cej na 
działceś w momencie zaniku wody ustala siC 
likwidacjC studni w sposób zgodny z przepisami 
odrCbnymi,  

e) zasady ochrony przeciwpocarowejŚ obowi>zuje 
zapewnienie dla planowanych inwestycji 
zaopatrzenia w wodC do zewnCtrznego gaszenia 
pocaru w postaci wodoci>gów i hydrantów,  

f) przył>czanie odbiorców do sieci 
elektroenergetycznej nastCpować bCdzie zgodnie 
z warunkami okreWlonymi przez gestora sieci na 
etapie opracowania projektów budowlanych oraz 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś ustala siC 
wyprowadzenie projektowanych sieci 
elektroenergetycznych z projektowanej stacji 
transformatorowej, o której mowa w § 13 pkt 2 
litera g,  

g) ustala siC realizacjC na terenie słupowej stacji 
transformatorowej, oznaczonej na rysunku planu 
liter> ź, dostCpnej z drogi wewnCtrznej, 
oznaczonej symbolem 2KDW; zasilanie stacji 
lini> kablow> z istniej>cego słupa linii 15 kV, 
posadowionego na działce budowlanej, wzdłuc 
granicy z działk> s>siedni>,  

h) dopuszcza siC zasilanie z istniej>cej stacji 
transformatorowej, zlokalizowanej poza 
granicami obszaru objCtego planem,  

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

j) przewiduje siC gazyfikacjC terenu w granicach 
planu; ustala siC lokalizacjC sieci gazowej  

w pasach drogowych, a w przypadku braku takiej 
mocliwoWci, na zasadach okreWlonych  
w obowi>zuj>cych normach, przepisach odrCbnych,  

k) odpady komunalne gromadzić w zamkniCtych 
pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych 
miejscach, a ich wywocenie zlecić 
specjalistycznej firmie,  

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

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

n) linie infrastruktury technicznej nalecy realizować 
jako podziemne,  

o) ustala siC zasadC prowadzenia projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej (w tym sieci 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych)  
w pasach drogowych, wyznaczonych liniami 
rozgraniczaj>cymi, z uwzglCdnieniem ustaleM 
zawartych w § 13 pkt 2 litera j,  

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

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

 
§ 14. Sposób i termin tymczasowego 

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

dotychczasowe wykorzystanie terenu. 
 

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

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

 
Rozdział 3 

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

 
§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 1MN:  
1) dla terenu ustala siC przeznaczenie podstawowe – 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) dla terenu ustala siC przeznaczenie dopuszczalne – 

wbudowane usługi podstawowe nieuci>cliweŚ 
a) handel detaliczny,  
b) usługi z zakresu ochrony zdrowia, gastronomii, 

administracji, kultury itp.; 
3) wprowadza siC podział terenu oznaczonego 

symbolem 1MN na maksymalnie 36 działek 
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budowlanych, na których obowi>zuje projektowanie 
i realizacja budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wolnostoj>cychś 

4) dla budynków mieszkalnych, o których mowa  
w § 16 pkt 3 ustala siCŚ  
a) budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych  

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

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

5) dopuszcza siC realizacjC zabudowy gospodarczej  
i garacowej jednokondygnacyjnej z dachami  
o dowolnym kształcie i spadku, zharmonizowanej  
z budynkami mieszkalnymi; 

6) istniej>ce na terenie obiekty budowlane 
przystosować do funkcji, o której mowa w § 16  
pkt 1, z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy  
i wymianyś obiekty w złym stanie technicznym lub 
koliduj>ce z ustaleniami planu przeznaczyć do 
rozbiórkiś 

7) wyznacza siC obowi>zuj>ce linie zabudowy dla 
budynków mieszkalnych w odległoWci 6.0 m od linii 
rozgraniczaj>cych projektowanych wewnCtrznych 
dróg dojazdowych, oznaczonych symbolami 2KDW 
i 3KDW oraz w odległoWci 6.0 m od linii 
rozgraniczaj>cych placów do zawracania tych drógś 

8) dla działek połoconych wzdłuc drogi oznaczonej 
symbolem 2 KDW, nad którymi przebiega linia 
elektroniczna nN-0,4 kV, ustala siC obowi>zuj>ce 
linie zabudowy w odległoWci 10.0 m od linii 
rozgraniczaj>cej drogiś  

9) na działce z istniej>c> zabudow> obowi>zuj>ca linia 
zabudowy odnosi siC do obiektów nowo 
realizowanych; 

 10) wyznacza siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległoWci 
6.0 m od linii rozgraniczaj>cej projektowanej 
wewnCtrznej drogi dojazdowej, oznaczonej 
symbolem 2KDW oraz w odległoWci 15.0 m od 
zewnCtrznej krawCdzi drogi gminnej nr 40 149 C;  

 11) usytuowanie budynków na działkach - ustawienie 
głównej kalenicy równolegle do osi dróg, do których 
działki przylegaj>, zgodnie z rysunkiem planuś  

 12) w projekcie zagospodarowania działek przewidzieć 
realizacjC zatoczki przy wjeadzie na kacd> działkC. 

 
§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 2KDW: 
1) dla terenu ustala siC przeznaczenie – projektowana 

wewnCtrzna droga dojazdowa pieszojezdna do 
obsługi wydzielonych działek budowlanych, 
odchodz>ca od istniej>cej drogi gminnej nr 40 149 C; 

2) ustala siC szerokoWć drogi – 8.0 m w liniach 
rozgraniczaj>cychś 

3) ustala siC realizacjC placu do zawracania na koMcu 
drogi o wym. 12.5 m x 12.5 m, od którego odchodzi 
przedłucenie tej drogi, prowadz>ce do jednej działki 
budowlanej; 

4) drogC, o której mowa w § 17 pkt 1, zrealizować  
z odsuniCciem na odległoWć min. 2.0 m od 

istniej>cego drzewa, rosn>cego na poboczu drogi 
gminnej, zakwalifikowanego do ewentualnego 
pozostawienia;  

5) poł>czenie wewnCtrznej drogi dojazdowej z drog> 
gminn> nr 40 149C wykonać po przeprowadzeniu 
robót ziemnych, niweluj>cych skarpC oraz po 
uzgodnieniu z zarz>dc> drogi gminnej. 

 
§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 3KDW: 
1) dla terenu ustala siC przeznaczenie – projektowana 

wewnCtrzna droga dojazdowa pieszojezdna do 
obsługi wydzielonych działek budowlanych, 
odchodz>ca od istniej>cej drogi gminnej nr 40 149 C; 

2) ustala siC szerokoWć drogi – 8.0 m w liniach 
rozgraniczaj>cychś 

3) ustala siC realizacjC placu do zawracania na koMcu 
drogi o wym. 12.5 m x 12.5 m, za którym 
projektowane jest przedłucenie tej drogi, 
prowadz>ce do jednej działki budowlanejś 

4) w pasie drogowym znajduje siC pas zieleni, 
zawieraj>cy istniej>cy rów melioracyjnyś dopuszcza 
siC skanalizowanie rowu i przeznaczenie uzyskanego 
pasa na miejsca postojowe; 

5) projekt budowlany poł>czenia wewnCtrznej drogi 
dojazdowej z drog> gminn> uzgodnić z zarz>dc> 
drogi gminnej. 

 
§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 4ZN: 
1) dla terenu ustala siC przeznaczenie - pas zieleni  

o szerokoWci 1.5 m wzdłuc brzegu rzeki Młynówki 
lub o szerokoWci 1.0 m wzdłuc skarpy znajduj>cej siC 
przy rzece; 

2) obowi>zuje zapewnienie swobodnego przejWcia 
wzdłuc brzegu rzeki o szerokoWci min. 1.5 m.  

 
Rozdział 4 

 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

żminy żrudzi>dz. 
 
§ 21. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej Gminy. 

 
§ 22. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

 Przewodnicz>ca Rady  
Hanna Guzowska 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XL/246/2010 

Rady żminy żrudzi>dz 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XL/246/2010 
 Rady żminy w żrudzi>dzu 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 
 

ROZSTRZYGNIBCIE 
Rady żminy w żrudzi>dzu 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
obejmuj>cego działkC nr ń88/2 w obrCbie Ruda, 
gmina żrudzi>dz  
 

Na podstawie 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). 
 

W trakcie wyłocenia do publicznego wgl>du,  
w dniach od 9 marca 2010 r. do 8 kwietnia 2010 r. 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obejmuj>cego działkC nr 188/2  
w obrCbie Ruda, gmina żrudzi>dz wraz z prognoz> 
oddziaływania na Wrodowisko, w czasie dyskusji 
publicznej nad przyjCtymi w projekcie planu 
rozwi>zaniami, która została zorganizowana w dniu  
7 kwietnia 2009 r. oraz w terminie 14 dni od dnia 

zakoMczenia okresu wyłocenia projektu planu tzn. do 
dnia 28 kwietnia 2010 r. 
- nie wniesiono cadnych uwag dotycz>cych projektu 
planu. 
 
 

zał>cznik nr 3  
do uchwały nr XL/246/2010 
Rady żminy w żrudzi>dzu  

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obejmuj>cego działkC nr 188/2  
w obrCbie Ruda, gmina żrudzi>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 XL/247/2010 
 RADY GMINY żRUDZI=DZ 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obejmuj>cego działki nr 242/10, 242/5, 242/3 oraz cz. działki nr 242/9 w obrCbie WCgrowo, 
gmina żrudzi>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; 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) 
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, poz. 1413), po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy żrudzi>dz, uchwalonym uchwał> 

Nr XIV/117/2000 Rady żminy w żrudzi>dzu z dnia  
24 lutego 2000 r. Rada żminy uchwala, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmuj>cej działki  
nr 242/10, 242/5 i 242/3 oraz cz. działki nr 242/9  
w obrCbie WCgrowo, gmina żrudzi>dz. 

2. PodstawC prawn> niniejszego planu stanowi 
uchwała Nr XXXII/206/2009 Rady żminy  
w żrudzi>dzu z dnia 28 paadziernika 2009 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, obejmuj>cego 
działki nr 242/10, 242/5 i 242/3 oraz cz. działki nr 242/9 
w obrCbie WCgrowo, gmina żrudzi>dz. 

 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na obszarze 

objCtym miejscowym planem zagospodarowania 


