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UCHWAŁA Nr XXV/157/09 
 RADY GMINY OSIE 

 z dnia 7 grudnia 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu czCWci działki nr 48/14 w obrCbie 
Pruskie, w gminie Osie. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz.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  
i 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) oraz 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), po stwierdzeniu zgodnoWci niniejszych 
planów z ustaleniami Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Osie uchwalonego uchwał> nr X/63/99 Rady Gminy 
Osie z dnia 31 sierpnia 1999 r., uchwala sie, co 
nastCpujeŚ 
 

DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział 1 

Zakres obowi>zywania planu i definicje wyraceM 
ucytych w planie. 

 
§ 1.1. Uchwala siC „miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu czCWci działki 
nr 48/14 w obrCbie Pruskie, w gminie Osie”, zwany 
dalej planem, w postaci rysunku planu stanowi>cego 
zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1Ś1000 
oraz ustaleM okreWlonych w niniejszej uchwale. 

2. Integralnymi czCWciami planów, o których mowa 
w ust. 1 s>Ś 
1) rysunek planu w skali 1:1000, z fragmentem 

rysunku Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Osie 
uchwalonego uchwał> nr X/63/99 Rady Gminy Osie 
z dnia 31 sierpnia 1999 r. w skali 1:25000, 
stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektów planów zawiera zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały (nie ogłaszany)ś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych zawiera 
zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały (nie ogłaszany)ś 

4) wyci>g z rysunku Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Osie, obejmuj>cy wyjaWnienie oznaczeM 
ucytych na rysunku Studium zawiera zał>cznik nr 4 
(nie ogłaszany). 

 
§ 2. Granice obszaru objCtego planem okreWlone 

zostały na rysunku planu, o którym mowa w § 1. 
 
§ 3. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, s> 
obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) symbol terenu; 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) strefa ochronna napowietrznej linii elektroenergetycznej 

Wredniego napiCciaś 
6) wymiary. 
 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 
1) planie - rozumie siC przez to plan uchwalony 

niniejsz> uchwał>, jeden z wymienionych w § 1ś 
2) symbolu terenu – rozumie siC przez to 

identyfikacyjne oznaczenie terenu, stanowi>ce 
powi>zanie rysunku planu z treWci> niniejszej 
uchwały, zawieraj>ce literowy symbol wiod>cej 
funkcji terenu, według § 5ś 

3) obiektach i urz>dzeniach infrastruktury technicznej – 
rozumie siC przez to obiekty i urz>dzenia słuc>ce do 
odprowadzania Wcieków, zaopatrzenia w wodC, 
dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, 
umocliwiaj>ce wymianC informacji, transportu 
zbiorowego, utrzymania ulic, dróg i zieleni 
urz>dzonej i inne obiekty techniczne niezbCdne dla 
prawidłowego zaspokajania potrzeb mieszkaMców  
i innych ucytkownikówś 

4) powierzchni - rozumie siC przez to powierzchniC 
terenu, podan> orientacyjnie (w hektarach), która 
moce rócnić siC od rzeczywistej powierzchni terenu 
wydzielonego w oparciu o niniejszy plan. 

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 

zasadach zagospodarowania 
 

§ 5. Symbol terenu „US” odpowiada przeznaczeniu 
terenu – usługi sportu i rekreacji obejmuj>ce boiska  
o nawierzchniach naturalnych i sztucznych, obiekty  
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i urz>dzenia rekreacyjno-sportowe, pomocnicze 
budynki i obiekty budowlane, w tym sanitarno-
szatniowe, obiekty małej architektury.  
 

Rozdział 3 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
 

§ 6. Na obszarze objCtym planem, o którym mowa 
w § 1, ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) lokalizuj>c pomocnicz> zabudowC zwi>zan>  

z wiod>c> funkcj> terenu wymaga siC uwzglCdnienia 
ograniczeM okreWlonych w odrCbnych przepisach 
prawa; 

2) wymaga siC od zabudowy spełnienia wymogów 
okreWlonych w § 14 niniejszej uchwałyś 

3) wymaga siC dostosowania wysokoWciowego 
zagospodarowania terenu i zabudowy do przyległej 
drogi publicznej; 

4) wymaga siC zagospodarowania w postaci zieleni 
urz>dzonej, co najmniej 50% powierzchni terenu 
pozostawionego w stanie biologicznie czynnym; 

5) dopuszcza siC ogrodzenie terenu w celu ochrony 
s>siednich terenów przed oddziaływaniem 
wynikaj>cym z prawidłowego wykorzystywania 
terenu objCtego planem dla funkcji sportowej  
i rekreacyjnej; 

6) napowietrzna linia elektroenergetyczna Wredniego 
napiCcia przebiegaj>ca przez teren objCty planem 
podlega ochronie do czasu jej ewentualnego 
przeniesienia poza granice terenu objCtego planem 
lub skablowania.  

 
Rozdział 4 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym 

 
§ 7. Zakazuje siC podziału terenu objCtego planem, 

o którym mowa w § 1, na mniejsze działki budowlane.  
 

Rozdział 5 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów 
 

§ 8. Źopuszcza siC tymczasowe ucytkowanie 
rolnicze na terenie objCtym planem, o którym mowa  
w § 1, z tym, ce zakazuje siC prowadzenia intensywnej 
gospodarki rolnej lub sadowniczej. 
 

Rozdział 6 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

 
§ 9. Zakazuje siC budowy obiektów budowlanych  

i budynków, które mog> powodować zanieczyszczenie 
wód gruntowych i podziemnych.  

 
§ 10. Zakazuje siC budowy wszelkich budynków nie 

zwi>zanych bezpoWrednio z wiod>c> funkcj> terenu. 
 

§ 11. Źopuszcza siC budowC ogrodzeM przezroczystych 
lub acurowych o wysokoWci do 6 metrów.  

 
§ 12. Ustalenia obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 

niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
zwi>zanych z umieszczaniem budowli słuc>cych 
reklamie i samych reklam: 
1) na terenie objCtym planem, o którym mowa w § 1, 

zakazuje siC umieszczania budowli słuc>cych 
reklamie i samej reklamy, nie zwi>zanych 
bezpoWrednio ze sportem i rekreacj> na terenie 
objCtym ww. planemś  

2) zakazuje siC umieszczania reklam, o których mowa 
w pkt 1, mog>cych powodować zjawiska olWnienia 
na jezdniach ulic oraz kojarz>cych siC ze znakami 
drogowymi. 

 
§ 13. Wymagane zachowanie odległoWci poziomej 

projektowanych budynków od skrajnego przewodu 
przebiegaj>cej przez teren linii elektroenergetycznej 
Wredniego napiCcia nie mniejszej nic 2,25 m, z tym, ce 
lokalizacja w odległoWci mniejszej nic 5,00 m od osi 
słupów - w strefie ochronnej wycej wymienionej linii, 
według rysunku planu, wymaga uzgodnienia projektu 
zagospodarowania i projektu budowlanego  
z właWcicielem linii, oraz wykazania spełnienia 
wymagaM okreWlonych w odrCbnych normach prawnych. 
 

Rozdział 7 
Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 

zabudowy 
 

§ 14. Obowi>zuj>ce ograniczenia gabarytów budynku 
pomocniczego sanitarno-szatniowego obejmuj>cego 
pomieszczenie wypoczynkowe, szatniC z natryskami  
i sanitariaty, poza wymaganiami okreWlonymi w ogólnie 
obowi>zuj>cych odrCbnych przepisach prawaŚ  
1) linie zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna linia 

zabudowy 20,0 m od krawCdzi jezdni drogi 
powiatowej nr 1029C na działce nr 25/1; 

2) maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu = 0,04; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w powierzchni terenu – według § 22 ust. 1,  

4) maksymalna wysokoWć budynku: 
a) 5,50 m do kalenicy dachu,  
b) 3,00 m do gzymsu lub okapu; 

5) maksymalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
na terenie 20,00 m; 

6) wymaga siC od formy brył zabudowy zachowania 
nastCpuj>cej proporcjiŚ stosunek wysokoWci elewacji 
(do okapu dachu) do długoWci frontowej elewacji nie 
wiCkszy nic 0,5; 

7) wymaga siC pokrycia dachu w kolorze ciemnej 
czerwieni lub ciemnym br>zowym, lub 
ciemnoszarym; 

8) zakazuje siC wprowadzania wiCcej nic jednej barwy 
pokrycia dachu; 
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9) wymaga siC przekrycia dachem o nachyleniu 

głównych połaci mieszcz>cym siC w granicach od 
15° do 45°. 

 
§ 15. Na obszarze objCtym planem zakazuje siC 

lokalizowania obiektów handlowych.  
 

Rozdział 8 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

§ 16. Ustalenia obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 
niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
komunikacji: 
1) układ komunikacyjny obszaru objCtego planem, 

oparty jest na istniej>cej drodze powiatowej od 
północnej strony granicy obszaru objCtego planemś 

2) wymaga siC zlokalizowania jednego zjazdu z drogi 
publicznej na teren objCty planem. 

 
§ 17. Na obszarze objCtym niniejszym planem 

dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji obiektów  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej, które nie mog> 
być zrealizowane na terenach dróg.  

 
§ 18. Ustalenia obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 

niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
wodoci>gów i kanalizacjiŚ 
1) wymaga siC doprowadzenia wody pitnej z gminnej 

sieci wodoci>gowej, z zachowaniem warunków 
właWciciela sieciś 

2) wymaga siC odprowadzenia Wcieków bytowych  
i technologicznych do grawitacyjnej kanalizacji 
sanitarnej z wyprowadzeniem poprzez gminny 
system kanalizacyjny do gminnej oczyszczalni 
Wciekówś 

3) odprowadzenie Wcieków deszczowych do gruntu na 
terenie objCtym planem. 

 
§ 19. Ustalenia obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 

niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
zaopatrzenia w energiC elektryczn> - zasilanie w energiC 
elektryczn> przewiduje siC projektowanym przył>czem 
z istniej>cej linii niskiego napiCcia zasilanej ze stacji 
„Pruskie”. 

 
§ 20. Ustalenie obowi>zuj>ce na obszarze objCtym 

niniejszym planem, odnosz>ce siC do zagadnieM 
zaopatrzenia w energiC ciepln> - zakazuje siC 
stosowania Wrodków do ogrzewania budynków  
z czynnikami grzewczymi wysoko emisyjnymi,  
a dopuszcza siC niskoemisyjne ekologiczne aródła 
energii. 
 

Rozdział 9 
Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 
 

§ 21. W obszarze objCtym planem obowi>zuj>Ś 
1) zakaz wprowadzania wszelkich elementów 

podziemnej zabudowy i zagospodarowania 
mog>cych naruszyć geologiczn> strukturC warstwy 

wodonoWnej lub zwiCkszyć przepuszczalnoWć warstw 
nadległych, chroni>cych warstwC wodonoWn>,  
z wył>czeniem studni, wykonanych na podstawie 
zatwierdzonych projektów prac geologicznychś 

2) zakaz realizacji przedsiCwziCć zawsze mog>cych  
i potencjalnie mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, z wył>czeniem liniowych inwestycji 
celu publicznego; 

3) ograniczenia wynikaj>ce z połocenia terenu objCtego 
planem w granicach Wdeckiego Parku 
Krajobrazowego, w którym obowi>zuj> odrCbne 
przepisy prawa miejscowego. 

 
§ 22.1. Wymaga siC zachowania minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej  
w powierzchni terenu na 50% powierzchni terenu. 

2. Wymagane jest wyznaczenie miejsca do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych, 
umocliwiaj>cych ich segregacjC, w iloWci pozwalaj>cej 
na skuteczn> zbiórkC tych odpadów. 
 

Rozdział 10 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej 
 

§ 23. Wymaga siC zareagowania na napotkany 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ic jest 
on zabytkiem, w sposób okreWlony w odrCbnych 
przepisach dotycz>cych ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. 

Rozdział 11 
Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 
 

§ 24. Zakazuje siC budowy nie acurowych ogrodzeM, 
oraz zakazuje siC budowy betonowych ogrodzeM z form 
powtarzalnych. 
 

Rozdział 12 
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 ziemnych 
 

§ 25. Obszar objCty planem, jest połocony  
w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego, st>d 
jego krajobraz i przyroda podlega ochronie prawnej, 
stosownie do przepisów, o których mowa w § 21 pkt 3 
niniejszej uchwały. 

 
§ 26. Obszar objCty planem, jest objCty ochron> 

prawn> w zakresie ochrony przyrody - lecy w obszarze 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazw> 
Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009), 
wyznaczonym w celu ochrony populacji dziko 
wystCpuj>cych gatunków ptaków, utrzymania  
i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie  
z wymogami ekologicznymi, przywracania 
zniszczonych biotopów oraz tworzenia biotopów),  
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w którym obowi>zuj> ograniczenia wynikaj>ce  
z odrCbnych przepisów prawa. 
 

Rozdział 13 
Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej, na 

podstawie której ustala siC opłatC, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy 

 
§ 27. Na obszarze objCtym planem ustala siC stawkC 

procentow> słuc>c> naliczeniu jednorazowej opłaty  
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci, o ile jej 
wartoWć wzroWnie, w wysokoWci 0 (zero). 
 

DZIAŁ II. 
Przepisy koMcowe 

 
Rozdział 13 

Przepisy zmieniane i o wejWciu uchwały w cycie 
 

§ 28. Traci moc „miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi 
Pruskie, gmina Osie, obejmuj>cego działkC nr 48/13 
oraz czCWci działek nr 48/10, 48/11, 48/14” uchwalony 
uchwał> Rady żminy Osie nr XXXVIII/215/02 Rady 
Gminy Osie z dnia 9 paadziernika 2002 r. (ogłoszon>  
w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 8, poz. 45) w odniesieniu 
do czCWci działki nr 48/14 objCtej miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa  
w § 1 niniejszej uchwały. 

 
§ 29. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy. 
 
§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu przez 

obwieszczenie na tablicach ogłoszeM UrzCdu żminy 
oraz w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i na stronie internetowej gminy. 

 
§ 31. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy  
Rady Gminy 

Roman WaWkowski 
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UCHWAŁA Nr XXIX/180/2009 
 RADY GMINY ZŁAWIEV WIELKA 

 z dnia 16 grudnia 2009 r. 
  

w sprawie ustalenia wysokoWci opłat za zajCcie pasa drogowego. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
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, 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, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 40 ust. 8 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192,  
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, 
poz. 101, Nr 86, poz. 720) uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1.1. Uchwala siC stawki opłat za zajCcie pasa 
drogowego dróg gminnych w celuŚ 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach 

niezwi>zanych z budow>, przebudow>, remontem, 
utrzymaniem i ochron> dróg; 

2) umieszczenia w pasie drogowym urz>dzeM 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych  
z potrzebami zarz>dzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego; 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwi>zanych z potrzebami 
zarz>dzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam; 

4) zajCcia pasa drogowego na prawach wył>cznoWci  
w celach innych nic wymienione w pkt 1-3. 
2. WysokoWć stawek opłat za zajCcie pasa 

drogowego w zalecnoWci od rodzaju zajCcia i wielkoWci 
okreWla zał>cznik do uchwały. 

3. Zajmuj>cy pas drogowy zobowi>zany jest 
przywrócić pas do poprzedniego stanu ucytecznoWci. 

 
§ 2. Traci moc uchwała nr XX/180/2005 z dnia  

29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokoWci 
stawek opłat za zajCcie pasa drogowego 
(Dz.U.Woj.Kuj.-Pom. Nr 65 poz. 1262 z dnia 25 maja 
2005 r.) 

 
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/173/2009 z dnia 

25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokoWci 
opłat za zajCcie pasa drogowego. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w cycie 14 dni po 

opublikowaniu w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy  
Rady Gminy  

Zbigniew Drewnowski 
 
 

zał>cznik  
do uchwały nr XXIX/180/2009 

Rady żminy ZławieW Wielka 
z dnia 16 grudnia 2009 r. 

 
I. Stawki za zajCcie pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót niezwi>zanych z budow>, 
przebudow>, remontem, utrzymaniem i ochron> drógŚ 

 
Opłata za zajCcie 
1 m2 powierzchni 
w tym chodnika, 
torowisk, zatok 

postojowych 
i autobusowych, 
placów, Wciecek 

rowerowych, 
ci>gów pieszych 

Opłata za zajCcie 
1 m2 powierzchni 
pasa drogowego 

i jezdni przy 
zajCciu do 20% 

szerokoWci jezdni, 

Opłata za zajCcie 
1 m2 powierzchni 
pasa drogowego 

i jezdni przy 
zajCciu od 20% do 

50% szerokoWci 
jezdni 

Opłata za zajCcie 
1 m2 powierzchni 
pasa drogowego 

i jezdni przy zajCciu 
od 50% szerokoWci 

do całkowitego 
zamkniCcia jezdni 

Opłata za 
zajCcie 1 m2 

powierzchni, 
w tym 

poboczy, 
zieleMca, 

rowu 

3,50 zł/m2/dobC 4,00 zł/m2/dobC 6, 00 zł/m2/dobC 10,00 zł/m2/dobC 3,00 zł/m2/dobC 
 

II. Roczne stawki opłat za umieszczenie w pasie 
drogowym urz>dzeM infrastruktury technicznej 
niezwi>zanych z potrzebami zarz>dzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego 

 
 

 
 
 
 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29 – 1520 – Poz. 345,346 
 

Lp. Rodzaje elementu zajCtego pasa 
drogowego 

Obszar 
zabudowany 

(zł/m2) 

Obszar 
niezabudowany 

(zł/m2) 
1 Jezdnia, chodnik, zatoka postojowa  

i autobusowa 
60 40 

2 Pozostałe elementy pasa drogowego 40 20 
3 Źrogowe obiekty incynierskie 120 120 

 
Roczne stawki opłat obejmuj> pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urz>dzenia w pasie drogowym. Za 
niepełny rok kalendarzowy wysokoWć opłat oblicza siC 
proporcjonalnie do liczby miesiCcy (wliczaj>c miesi>ce 
niepełne) umieszczenia urz>dzenia w pasie drogowym. 

III. Stawki opłat za zajCcie pasa drogowego w celu 
umieszczenia w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwi>zanych z potrzebami zarz>dzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 

 
Opłata za 1 m2 powierzchni 

pasa drogowego zajCtej przez 
rzut poziomy 

obiektu budowlanego lub 
usługowego 

Opłata za 1 m2 powierzchni 
reklamy 

Opłata za 1 m2 powierzchni 
pasa drogowego 

na prawach wył>cznoWci 
(np. parkingi) 

2,00 zł/m2/dzieM 0,50 zł/m2/dzieM 4,00 zł/m2/dzieM 
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UCHWAŁA Nr XXIX/327/09 
 RADY POWIATU we WŁOCŁAWKU 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 
  

w sprawie przyjCcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Włocławskiego na lata 2010-2013. 
 

Na podstawie art. 87 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia  
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Źz. U. Nr 162, poz. 1568 z póan. zm.)1oraz 
art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorz>dzie powiatowym (Źz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z póan. zm.)2, uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Przyjmuje siC „Powiatowy Program Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Włocławskiego na lata 2010-2013”, 
stanowi>cy zał>cznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Zarz>dowi 

Powiatu Włocławskiego.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie z dniem 29 grudnia 

2009 r. i podlega ogłoszeniu w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
 

Przewodnicz>cy Rady 
Stanisław BudzyMski 

 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wŚ Źz. U. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r.  
Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394,  
z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804.  
2. 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, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  
z 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 
oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241.  
 
 

 
 

zał>cznik do 
uchwały nr XXIX/327/09 

Rady Powiatu we Włocławku 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
1. Wprowadzenie 

Powiat włocławski obejmuje ziemie o bogatych 
tradycjach historycznych siCgaj>cych pocz>tków 
paMstwa polskiego. Z tym obszarem zwi>zani byli 
Władysław Łokietek, jako ksi>cC brzesko-kujawski oraz 
urodzony w Kowalu Kazimierz Wielki. Takce inni 
władcy Polski niejednokrotnie goWcili na Kujawach, 
m.in. uczestnicz>c w odbywaj>cych siC w BrzeWciu 
Kujawskim sejmach i sejmikach. Na terenie obecnego 
powiatu włocławskiego rozwijało siC budownictwo 
sakralne (koWcioły, klasztory) oraz Wwieckie, zwi>zane  
z funkcjami administracyjnymi i obronnymi (zamki, 
ratusze miejskie, mury obronne). Powstawały równiec 
budowle i sprzCty o przeznaczeniu gospodarczym  
i technicznym. Tak bogata przeszłoWć pozostawiła po 
sobie liczne Wlady w postaci zabytków, które wpływaj>  
w znacz>cy sposób na kształtowanie tocsamoWci 
historyczno-kulturowej mieszkaMców powiatu, 
przyczyniaj>c siC tym samym do zachowania lokalnego 
dziedzictwa kulturowego.  

W przeszłoWci wiele obiektów o wartoWci 
zabytkowej uległo zniszczeniu na skutek działaM 
wojennych, celowej dewastacji czy braku nalecytej 
dbałoWci o ich stan. Tym bardziej nalecy otoczyć opiek> 
zabytki, które przetrwały dziejowe zawirowania  
i stanowi> Wwiadectwo historii i kultury lokalnej, 
regionalnej i narodowej. PodkreWlić trzeba, ce troska  
o zabytki ma wymiar nie tylko naukowo-kulturalny, ale 


