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UCHWAŁA Nr XXX/244/09 

 RADA MIEJSKA w ŁABISZYNIE 
 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 56 połoconej w miejscowoWci 
Ojrzanowo, gmina Łabiszyn. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r.  
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  
poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458), z 2009 r. Nr 52, poz. 420 uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łabiszyn uchwalonego uchwał> 
nr XV/139/2000 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2000 r. 
uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki nr 56 połoconej  
w miejscowoWci Ojrzanowo, gmina Łabiszyn. 

2. Integraln> czCWci> uchwały stanowiŚ 
a) rysunek planu w skali 1Ś1000 jako zał>cznik nr 1 do 

uchwały,  
b) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz sposobie ich realizacji, jako 
zał>cznik nr 2 do uchwały,  

c) ustalenie sposobu realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy wraz z zasadami 
ich finansowania, jako zał>cznik nr 3 do uchwały. 

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

objCtych planem przepisy prawa miejscowego 
dotycz>ce przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
poszczególnych terenów oraz okreWla konieczne dla 
osi>gniCcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy  
i warunki. 

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mog> 
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleM 
rysunku stanowi>cego zał>cznik do uchwały. 

 
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz 

ustaleM przepisów zawartych w niniejszej uchwale, maj> 

zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami 
wykonawczymi i odrCbnymi. 

 
§ 4. Kacdy teren wydzielony liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym przeznaczeniu 
okreWlony jest symbolem, w którym litery oznaczaj> 
przeznaczenie poszczególnych terenów według 
oznaczeM legendy rysunku planu. 

 
§ 5. Na rysunku planu obowi>zuj>Ś 

1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym sposobie 

ucytkowaniaś 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania. 

 
Rozdział 2 

Ogólne ustalenia planu 
 

§ 6.1.  Ustalenia ogólne obowi>zuj> dla wszystkich 
terenów w granicach obszaru objCtego planem, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej. 

2. Przeznaczenie terenówŚ 
1) w granicach planu wyznacza siC terenyŚ 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
o symbolu – MN,  

b) dróg publicznych, o symbolu – KD,  
c) dróg wewnCtrznych, o symbolu – KDW; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów 
niezwi>zanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu i jego obsług>, a takce innych funkcji 
powoduj>cych szkodliwe (trwałe lub czasowe) 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska i ludzi. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie  

z liniami zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu, 
w sposób umocliwiaj>cy zharmonizowanie obiektów 
z otaczaj>cym krajobrazemś 

2) ogrodzenie działek acurowe - zaleca siC cywopłoty. 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje zagospodarowanie terenu prowadz>ce 

do utrzymania i ochrony wartoWci przyrodniczych  
i rócnorodnoWci form krajobrazowych, w tym 
zachowanie istniej>cych form ukształtowania terenuś  

2) usuwanie drzew i krzewów, wymagaj>ce 
stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu  
i moce nast>pić jedynie w przypadkuŚ uzasadnionej 
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wycinki o charakterze pielCgnacyjnym, realizacji 
docelowego układu drogowego i inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, zagrocenia 
bezpieczeMstwa ludzi i mienia. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejś  
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na 
obiekt zabytkowy prace ziemne nalecy wstrzymać do 
momentu wykonania i udokumentowania badaM 
archeologicznych. 

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbałoWć  
o wysok> jakoWć estetyczn> elementów wyposacenia 
przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej 
architektury, oWwietlenia, w zakresie wykonania 
nawierzchni, itp. 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakoWci 

architektoniczno-estetycznej zgodnie z zasadami 
okreWlonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach 
szczegółowych,  

2) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 
60%. 
8. żranice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie przyrody, 
ustalonych na podstawie odrCbnych przepisówŚ na 
terenie objCtym planem nie wystCpuj> tereny 
podlegaj>ce ochronie przyrody. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 
1) podziału na działki budowlane dokonywać mocna 

wył>cznie zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi 
tereny o rócnym przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podziału 
wewnCtrznego terenów  
o tym samym przeznaczeniu; 

2) dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia projektowanych 
działek budowlanych w wiCksze nieruchomoWci 
gruntowe funkcjonuj>ce jako jedna działka 
budowlana. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji infrastruktury technicznejŚ 
1) dopuszcza siC realizacjC infrastruktury technicznej 

zwi>zanej z podstawow> funkcj> terenu  
z wył>czeniem masztów telefonii komórkowejś  

2) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej;  

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy 
niezwi>zanej z utrzymaniem i obsług> komunikacjiś  

4) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  
i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, Wciecki rowerowe, 
pasy postojowe) nalecy opracować w projektach 
budowlanych inwestycji; 

5) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów 
sieci w uzgodnieniu z zarz>dc> drogiś 

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodC - 
zaopatrzenie w wodC z gminnej sieci wodoci>gowej 
na warunkach okreWlonych przez gestora sieci;  

7) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnejŚ 
a) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do gminnej 

sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora 
sieci,  

b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 
do szczelnych zbiorników okresowo 
oprócnianych w sposób zorganizowany przez 
przedsiCbiorstwa posiadaj>ce stosowne 
zezwolenia na Wwiadczenie usług w zakresie 
odbioru Wcieków komunalnych,  

c) w czasie do jednego roku po wybudowaniu 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej obowi>zuje 
likwidacja istniej>cych zbiorników na 
nieczystoWci ciekłeś 

8) w przypadku parkingów i komunikacji, do czasu 
zrealizowania kanalizacji deszczowej, dopuszcza siC 
odprowadzanie wód opadowych do gruntu po 
uprzednim podczyszczeniu;  

9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz - 
obsługa zabudowy z przewidywanej rozdzielczej 
sieci gazowej Wredniego ciWnienia gazu ziemnego lub 
za pomoc> indywidualnych zbiorników na gaz 
płynnyś  

 10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln> - dopuszcza siC wykorzystanie urz>dzeM 
zasilanych gazem, energi> elektryczn> lub innych 
paliw ekologicznych, w tym pochodz>cych ze aródeł 
energii odnawialnej, z zachowaniem normatywnych 
wartoWci emisji spalin do atmosfery, okreWlonych  
w przepisach odrCbnych i szczególnychś  

 11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) zasilanie z linii kablowej niskiego napiCcia 

wyprowadzonej z projektowanej stacji 
transformatorowej słupowej,  

b) lokalizacja stacji w południowej czCWci terenu 
opracowania, w liniach rozgraniczaj>cych drogi 
publicznej,  

c) dla zasilania stacji nalecy wybudować odcinek 
linii Wredniego napiCcia, poprzez odgałCzienie  
z linii zasilaj>cej stacjC transformatorow> 
„Ojrzanowo 6”ś  

 12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

kanalizacjC teletechniczn> na warunkach 
okreWlonych przez wybranego gestora sieci,  

b) zakaz lokalizacji urz>dzeM odbiorczo-
nadawczych telefonii komórkowejś  

 13) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnychŚ 
a) gromadzenie odpadów komunalnych  

w zamykanych, przenoWnych pojemnikach - 
wywóz odpadów z pojemników w sposób 
zorganizowany na miejsce wskazane przez 
Urz>d Miasta,  

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi  
i szczególnymi. 
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11. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) zabrania siC wznoszenia tymczasowych obiektów 

budowlanych z wył>czeniem obiektów zwi>zanych  
z organizacj> placu budowy,  

2) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenów na dotychczas obowi>zuj>cych 
zasadach. 
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny 

słuc>ce organizacji imprez masowychś nie przewiduje 
siC. 

13. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ 
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych – 0%; 
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

niepublicznych – 30%. 
 

Rozdział 3 
Zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce na 
poszczególnych terenach objCtych planem 

 
§ 7. Tereny oznaczone symbolami 1MN i 2MN 

przeznacza siC na cele zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnejś obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1) wysokoWć budynków do dwóch kondygnacji 

naziemnych oraz maksymalnie 9,0 m liczonych od 
powierzchni terenu w najnicszym narocniku budynku 
do szczytu dachu,  

2) dopuszcza siC podpiwniczenie budynków,  
3) dachy o nachyleniu 15o do 50o,  
4) dopuszcza siC budowC wolno stoj>cych garacy  

o architekturze nawi>zuj>cej do budynku 
mieszkalnego, z ewentualnym wydzieleniem 
pomieszczeM gospodarczych, wysokoWć budynków 
maksymalnie 5 m,  

5) dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane  
z zastrzeceniem, ce kacda z wydzielonych działek 
budowlanych nie moce być mniejsza nic 0,10 ha oraz 
musi posiadać bezpoWredni dostCp do drogi  
o szerokoWci minimum 24 m,  

6) minimum 60% powierzchni działki biologicznie 
czynna (zieleM ucytkowa lub ozdobna). 

 
§ 8. Teren oznaczony symbolem KD przeznacza siC 

na cel drogi publicznejś poszerzenie drogi istniej>cejŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych  

i urz>dzeM technicznych zwi>zanych  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsług> ruchu, 
a takce urz>dzeM zwi>zanych z potrzebami 
zarz>dzania ruchemś 

2) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM infrastruktury 
technicznej niezwi>zanych z podstawow> funkcj> 
drogi; 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków, budowli  
i urz>dzeM z wył>czeniem urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, niezwi>zanych z podstawowym 
przeznaczeniem terenu; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu: 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rysunku planu,  

b) dopuszcza siC realizacjC drogi w układzie 
jednoprzestrzennym,  

c) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi – odwodnienia, oWwietlenia itp., 
na warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu  
z gestorami sieci. 

 
§ 9. Teren oznaczony symbolem KDW przeznacza 

siC na cel drogi wewnCtrznejŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych  

i urz>dzeM technicznych zwi>zanych  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsług> ruchu, 
a takce urz>dzeM zwi>zanych z potrzebami 
zarz>dzania ruchemś 

2) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM infrastruktury 
technicznej niezwi>zanych z podstawow> funkcj> 
drogi;  

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków, budowli  
i urz>dzeM z wył>czeniem urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, niezwi>zanych z podstawowym 
przeznaczeniem terenu; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych minimum 

10 m - jak na rysunku planu,  
b) dopuszcza siC realizacjC drogi w układzie 

jednoprzestrzennym,  
c) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi – odwodnienia, oWwietlenia itp., 
na warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu  
z gestorami sieci. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza siC 
Burmistrzowi Łabiszyna. 

 
§ 11. Uchwała podlega publikacji na stronie 

internetowej gminy oraz w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
§ 12. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Teresa Paliwoda 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXX/244/09 

Rady Miejskiej w Łabiszynie 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
Lista nieuwzglCdnionych 

uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 
56 połoconej w miejscowoWci Ojrzanowo, gmina 
Łabiszyn 

 
Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz z art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 
oraz 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 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) przedkłada siC Radzie 
Miejskiej w Łabiszynie listC nieuwzglCdnionych uwag 
umieszczonych w ponicszym wykazie. 

 

Lp. 
TreWć 
uwag 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

Uzasadnienie 
nieuwzglCdnienia 

uwagi 

Zgłaszaj>cy 
uwagC  
z dat> 

wpływu 
uwagi 

   

 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXX/244/09 

Rady Miejskiej w Łabiszynie 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki nr 56 połoconej  
w miejscowoWci Ojrzanowo, gmina Łabiszyn 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r.  
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  

poz. 1413) Rada Miejska w Łabiszynie okreWla 
nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
zgodnie z ustaw> z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców. 

 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowi>Ś 
a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym, 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, 
oWwietleniem, Wcieckami rowerowymi, zieleni> 
towarzysz>c> i odpowiednim zabezpieczeniem 
technicznym zmniejszaj>cym uci>cliwoWć 
komunikacyjna w stosunku do innych funkcji  
w rozumieniu przepisów ochrony Wrodowiska; 
modernizacja istniej>cych zjazdów oraz budowa 
nowych poł>czeM komunikacyjnych z terenu 
objCtego planem miejscowym, realizacja dróg 
dojazdowych publicznych, prace zwi>zane  
z utrzymaniem i modernizacj> terenu dróg 
publicznych zrealizowanych w liniach 
rozgraniczaj>cych tych dróg, perspektywiczna 
budowa oWwietleM drogowych i realizacja małej 
architektury zwi>zanej z funkcj> drogow>,  

b) urz>dzenia elektroenergetyczne; budowa linii 
kablowych nn dla obsługi projektowanych 
inwestycji oraz adaptacja istniej>cych linii 
elektroenergetycznych,  

c) sieci i urz>dzenia wodno-kanalizacyjne oraz 
gazoweś utrzymanie istniej>cych i projektowanych 
sieci wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych wraz  
z budow> infrastruktury technicznej niezbCdnej do 
wykonania projektowanych podł>czy w przypadku 
realizacji projektowanych inwestycji budowlanych,  

d) sieć telekomunikacyjnaś podł>czenie 
projektowanych obiektów budowlanych do 
istniej>cej linii telekomunikacyjnej. 

 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

a) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu działki nr 56 połoconej  
w miejscowoWci Ojrzanowo, gmina Łabiszyn, 
odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami 
okreWlonymi w studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łabiszyn 
uchwalonym uchwał> nr XV/139/2000 Rady 
Miejskiej z dnia 31 marca 2000 r. 
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b) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym m. 
in. ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz. 
1163 z póan. zm.), ustaw> z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 
z póan. zm.), ustaw> z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 r.  
poz. 115 z póan. zm.), ustaw> z dnia 27 kwietnia 
2001 Prawo ochrony Wrodowiska (Dz.U. Nr 129  
z 2006 r. poz. 902 z póan. zm.), Inwestycje  
w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw i energii 
elektrycznej realizowane bCd> w sposób okreWlony  
w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz.U. Nr 89 z 2006 r. poz. 625  
z póan. zm.). Sposób realizacji inwestycji wynikał 
bCdzie z wykorzystania mocliwych do zastosowania 
rozwi>zaM techniczno-technologicznych 
gwarantuj>cych wysok> jakoWć wykonania 
inwestycji. Dopuszcza siC etapow> realizacjC 
inwestycji. 

 
3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz  

z zakresu zieleni urz>dzonej publicznej bCdzie 

finansowana przez budcet gminy z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  
m. in. ustaw> z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104 z póan. 
zm.) oraz z ustawa z dnia 16 grudnia2005 r.  
o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego 
(Dz.U. Nr 267 z 2005 r. poz. 2251 z póan. zm.). 

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 
zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu objCtego planem  
w energiC elektryczn> bCdzie realizowana ze Wrodków 
finansowych przedsiCbiorstwa energetycznego 
posiadaj>cego wymagan> koncesje oraz na podstawie 
umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na 
warunkach okreWlonych przez gestorów sieci. 

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji finansowane bCd> na podstawie art. 15  
ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. Nr 123. z 2006 r. poz. 858 z póan. zm.) 
ze Wrodków budcetu miasta z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 
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 RADY GMINY w W=PIELSKU 
 z dnia 18 lutego 2010 r. 

 
w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagradzania za pobór inkasa. 
 

Na podst.art. 18 ust. 2 pkt 8 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 214, 
poz. 1806, 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, Nr 157, poz. 1241) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,  
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,  
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, 
poz. 730. Nr 237, poz. 1665, z 2009 r. Nr 56, poz. 458), 
art. 6 ust. 8 z dnia 30 paadziernika 2002 r. o podatku 
leWnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682, z 2002 r. Dz.U.  
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, 
poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 245,  
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116,  
poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 12 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 143,  
poz. 1199, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  

Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,  
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, 
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 z 2009 r. Nr 56, 
poz. 458), art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.  
Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199,  
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, 
poz. 1199, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635,  
z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, 
poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225,  
poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, 
Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, poz. 1318 i1320,  
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57,  
poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1.  Ustala siC pobór podatku rolnego, leWnego, 
podatku od nieruchomoWci od osób fizycznych w drodze 
inkasa. 

 
§ 2.  Ustala siC nicej wymienionych sołtysów jako 

inkasentów dla poszczególnych sołectwŚ 
 
 

  


