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b) fundusze strukturalne UE, 
c) dotacje, 
d) kredyty, pocyczki komercyjne, 
e) kredyty, pocyczki preferencyjne, 
f) obligacje komunalne etc. 

2) potencjalny udział innych inwestorów  
w finansowaniu zadania (w stosunku do 
prognozowanych nakładów z budcetu gminy jako 
całoWci)Ś 
a) inwestorzy indywidualni, którzy bCd> 

partycypować w wykonaniu dróg dojazdowych 
w całoWci lub czCWciowo oraz infrastruktury 
technicznej. 
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UCHWAŁA Nr IV/19/11 
 RADY GMINY GRUTA 
 z dnia 28 lutego 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego działki nr 39/2, 40  
i 38/4 we wsi Orle. 
 

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  
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 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 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,  
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413,  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), po stwierdzeniu 
zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta 
przyjCtym uchwał> Nr II/13/02 Rady Gminy Gruta  
z dnia 6 grudnia 2002 r., uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. § 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cego działki 
nr 39/2, 40 i 38/4 we wsi Orle. 

2.  Planem objCto obszar o powierzchni 4,34 ha, 
której granice przedstawia rysunek planu w skali 
1:1000, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3.  Poza rysunkiem planu integraln> czCWci> 
uchwały s>Ś 

1) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych, stanowi>ce 
zał>cznik nr 3 do uchwały. 
 
§ 2.1.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

ucytkowaniaś 
3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem 

porz>dkowym i symbolem literowym; 
4) strefy ochronne linii napowietrznych SN 15kV; 
5) tereny wymagaj>ce zgody na zmianC przeznaczenia 

na cele nierolne i nieleWneś 
6) granice stanowiska archeologicznego, objCtego 

ochron> konserwatorsk>. 
2.  Rysunek planu zawiera nastCpuj>ce elementy 

informacyjne: 
1) skala rysunku planu; 
2) nazwy ulic; 
3) inne oznaczenia, jak np. okreWlenie sposobu 

zagospodarowania terenów s>siednich. 
 
§ 3.1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) planie-nalecy przez to rozumieć ustalenia zawarte  
w czCWci tekstowej i graficznej niniejszej uchwały, 

2) ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.); 

3) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
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akty prawa miejscowego obowi>zuj>ce na dzieM 
realizacji inwestycji okreWlonych niniejsz> uchwał>ś 

4) obowi>zuj>cej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC, przy której musi znajdować siC 
podstawowe lico budynku, linia ta dotyczy 
wył>cznie budynków, nie odnosi siC do powierzchni 
zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz ogrodzeM, 
obiektów małej architektury, infrastruktury 
technicznej, a takce takich elementów 
architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap 
dachu, balkon, schody zewnCtrzne itp.; 

5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalecy przez to rozumieć liniC, poza któr> nie moce 
być wysuniCte podstawowe lico budynku, linia ta 
dotyczy wył>cznie budynków, nie odnosi siC do 
powierzchni zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz 
ogrodzeM, obiektów małej architektury, 
infrastruktury technicznej, a takce takich elementów 
architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap 
dachu, balkon, schody zewnCtrzne itp.; 

6) powierzchni zabudowy - nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC terenu zajCt> przez budynek w stanie 
wykoMczonym. Do powierzchni tej nie wlicza siC 
czCWci obiektów budowlanych nie wystaj>cych 
ponad powierzchniC terenu oraz schodów, ramp 
zewnCtrznych, daszków, markiz, wystCpów 
dachowych itp.; 

7) infrastrukturze technicznej - nalecy przez to 
rozumieć obiekty budowlane incynieryjne, liniowe 
lub sieciowe, takie jak wodoci>gi, kanalizacja 
Wciekowa, linie elektroenergetyczne itd. wraz  
z urz>dzeniami do ich obsługiś 
2.  PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

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

 
§ 4. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

1) tereny i obiekty objCte ochron> na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody; 

2) tereny górnicześ 
3) tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi; 
4) tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych; 
5) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM  

i podziałów nieruchomoWciś 
6) obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy  

i infrastruktury technicznej; 
7) obszary wymagaj>ce przekształceM lub rekultywacji; 
8) ogólnodostCpne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

oraz tereny słuc>ce organizacji imprez masowych; 
9) pomniki zagłady 
 

Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne 

 
§ 5.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) z uwagi na połocenie terenów objCtych planem  

w s>siedztwie jeziora Salno nakazuje siC ochronC 

zadrzewieM wzdłuc brzegów jeziora oraz 
zachowanie naturalnego charakteru nabrzeca jeziora; 

2) grodzenie terenu jest mocliwe w odległoWci powycej 
5 m od linii brzegowej jeziora 
 
§ 6.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz 

zabytków a takce dóbr kultury współczesnejŚ 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wystCpuj> 

obiekty wpisane do rejestru zabytków lub ewidencji 
zabytkówś 

2) w terenach 3ML, 4ML i 5KDW znajduje siC 
stanowisko archeologiczne nieeksponowane zgodnie 
z rysunkiem planu: 
a) stanowisko obejmuje siC ochron> 

konserwatorsk>, 
b) teren zajmowany przez stanowisko jest dostCpny 

do celów inwestycyjnych pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzaj>cych inwestycjC 
ratowniczych archeologicznych badaM 
wykopaliskowych, za zgod> Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytkówś 

3) jeWli w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
ziemnych w granicach objCtych planem, odkryto 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ic 
jest on zabytkiem, nakazuje siCŚ 
a) wstrzymać wszelkie roboty mog>ce uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
b) zabezpieczyć, przy ucyciu dostCpnych Wrodków, 

ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c) niezwłocznie zawiadomić o tym Kujawsko-

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a jeWli nie jest to mocliwe, Wójta 
Gminy Gruta. 

 
§ 7.  Ustalenia dotycz>ce szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:  
1) wyznacza siC strefy techniczne wzdłuc linii 

elektroenergetycznych z zakazem zabudowy 
o szerokoWci 13,0 m (2 x 6,5 m) od linii 15 kV. 
 
§ 8.  Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 
1) obsługC techniczn> obszaru objCtego planem 

zapewnia siC poprzez istniej>c> oraz projektowan> 
infrastrukturC techniczn>ś 

2) sieci infrastruktury technicznej nalecy budować, 
rozbudowywać i przebudowywać na warunkach 
okreWlonych przez właWciwego gestora sieci; 

3) infrastrukturC techniczn> nalecy realizować  
w pierwszej kolejnoWci w terenach komunikacyjnych 
za zgod> zarz>dcy drogi, a w dalszej kolejnoWci  
w innych terenach za zgod> właWciciela 
(ucytkownika wieczystego) gruntu oraz pod 
warunkiem zapewnienia dostCpnoWci dla 
odpowiednich słucb eksploatacyjnych  
i konserwuj>cychś 

4) jeceli ustalenia planu opisuj> istniej>c> lub 
projektowan> infrastrukturC techniczn>, oznacza to 
równiec mocliwoWć prowadzenia rócnych działaM 
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inwestycyjnych w tym np. budowy, rozbudowy, 
przebudowy, naprawy, odbudowy zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

5) nakazuje siC przył>czenie do gminnej sieci 
wodoci>gowejś 

6) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siC odprowadzanie Wcieków do 
bezodpływowych zbiorników wybieralnych; 

7) wody opadowe odprowadzane do gruntu  
w granicach działkiś 

8) w zakresie elektroenergetyki: 
a) zaopatrzenie w energiC elektryczna z istniej>cej 

sieci Wredniego i niskiego napiCcia, 
b) dopuszcza siC przebudowC i skablowanie 

istniej>cej sieci elektroenergetycznej SN po 
uzgodnieniu z właWciwym zarz>dc>ś 

9) w zakresie zasilania w ciepłoŚ 
a) ogrzewanie budynków z indywidualnych aródeł 

ciepła, 
b) zaleca siC stosowanie paliw niskoemisyjnych jak: 

gaz, olej, energia elektryczna, i inne naturalne 
paliwa (np. drewno, słoma); 

 10) w zakresie zaopatrzenia w gaz - zaopatrzenie w gaz 
z indywidualnych aródełś 

 11) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej - 
przył>czanie do istniej>cej lub projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej na zasadach uzgodnionych  
z gestorem sieci; 

 12) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) odpady komunalne nalecy gromadzić  

w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej 
posesji, z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich 
segregacji, 

b) odpady komunalne nalecy wywozić na gminne 
składowisko odpadów, 

c) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 

 
§ 9.  Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) obsługa komunikacyjna terenów według ustaleM 

szczegółowychś 
2) budowa nowych zjazdów na warunkach ustalonych 

przez właWciwy zarz>d dróg lub dysponenta drogi 
wewnCtrznej z uwzglCdnieniem przepisów 
odrCbnych. 
 
§ 10. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów - 
do czasu realizacji ustaleM niniejszego planu dopuszcza 
siC dotychczasowe ucytkowanie terenu, tj. rolnicze. 

 
§ 11. Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>ca 

podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 12.1. Teren oznaczony symbolem 1 MN/ML. 
2.  Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno 
stoj>caś 

2) zabudowa rekreacji indywidualnej; 
3) wymienione w pkt. 1 i 2 przeznaczenie moce 

wystCpować w ramach terenu ł>cznie lub oddzielnie. 
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) projektuje siC zabudowC rekreacji indywidualnej  

z dopuszczeniem towarzysz>cej zabudowy 
gospodarczo-garacowejś 

2) ustala siC maksymalny udział powierzchni 
zabudowy - 15%, przy czym powierzchnia 
zabudowy na jednej działce budowlanej nie moce 
przekraczać 150 m2; 

3) ustala siC minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej - 70%; 

4) parametry zabudowy dla budynku letniskowego: 
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 9,0 m, do 

dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 
poddasze ucytkowe), 

b) geometria dachu - dach dwu, cztero lub wielo 
spadowy z główn> kalenic> równoległ> do drogi, 
k>t nachylenia głównych połaci dachu od 20° do 
45°ś 

5) parametry zabudowy dla obiektów garacowych  
i gospodarczych: 
a) wysokoWć zabudowy do 5,0 m -jedna 

kondygnacja nadziemna, 
b) geometria dachu - dach dwu lub czterospadowy, 

k>t nachylenia głównych połaci dachu min 12°ś 
6) wyznacza siC obowi>zuj>c> liniC zabudowy  

w odległoWci 6,0 m od linii rozgraniczaj>cej z drog> 
wewnCtrzn> oznaczon> symbolem 5KDW; 

7) ustala siC mocliwoWć budowy ogrodzeM wył>cznie 
acurowych, przy czym ogrodzenia od dróg  
o maksymalnej wysokoWci do 1,5 m; 

8) nie przewiduje siC wykonania ogrodzeM  
z prefabrykatów betonowych; 

9) dopuszcza siC lokalizacjC reklam: 
a) na elewacji budynku o wymiarach nie 

przekraczaj>cych 2 m; 
b) jako wolno stoj>ca o wymiarach nie 

przekraczaj>cych 1,5 m2 i maksymalnej 
wysokoWci do 2,5 m, dopuszcza siC jedn> 
reklamC wolno stoj>c> na działce. 

4.  Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC podziały na działki budowlane  

o powierzchni minimum 900 m2 i szerokoWci frontu 
minimum 25 m; 

2) dopuszcza siC wydzielenia działek na rzecz urz>dzeM 
infrastruktury technicznej bez ograniczenia ich 
powierzchni. 
5.  Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji - dostCp 
do terenu z projektowanych zjazdów z drogi gminnej. 

 
§ 13.1. Tereny oznaczone symbolami 2ML, 3ML  

i 4ML. 
2.  Przeznaczenie terenów - zabudowa rekreacji 

indywidualnej. 
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3.  ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  
w tym parametry i wskaaniki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
1) projektuje siC zabudowC rekreacji indywidualnej  

z dopuszczeniem towarzysz>cej zabudowy 
gospodarczo-garacowejś 

2) ustala siC maksymalny udział powierzchni 
zabudowy - 15%, przy czym powierzchnia 
zabudowy na jednej działce budowlanej nie moce 
przekraczać 150 m2; 

3) ustala siC minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej - 70%; 

4) parametry zabudowy dla budynku letniskowego: 
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 9,0 m, do 

dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 
poddasze ucytkowe), 

b) geometria dachu - dach dwu, cztero lub wielo 
spadowy z główn> kalenic> równoległ> do drogi, 
k>t nachylenia głównych połaci dachu od 20° do 
45°ś 

5) parametry zabudowy dla obiektów garacowych  
i gospodarczych: 
a) wysokoWć zabudowy do 5,0 m -jedna 

kondygnacja nadziemna, 
b) geometria dachu - dach dwu lub czterospadowy, 

k>t nachylenia głównych połaci dachu min 12°ś 
6) wyznacza siC obowi>zuj>c> liniC zabudowy  

w odległoWci 6,0 m od linii rozgraniczaj>cej z drog> 
wewnCtrzn> oznaczon> symbolem 5KDW; 

7) wyznacza siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległoWciŚ 
a) 6 m od granicy z drog> wewnCtrzn> oznaczon> 

symbolem 6KDW, 
b) 15 m od krawCdzi jezdni drogi gminnej, 
c) 20 m od krawCdzi jezdni drogi powiatowej; 

8) ustala siC mocliwoWć budowy ogrodzeM wył>cznie 
acurowych, przy czym ogrodzenia od dróg  
o maksymalnej wysokoWci do 1,5 m; 

9) nie przewiduje siC wykonania ogrodzeM  
z prefabrykatów betonowych; 

 10) dopuszcza siC lokalizacjC reklam: 
a) na elewacji budynku o wymiarach nie 

przekraczaj>cych 2 m; 
b) jako wolno stoj>ca o wymiarach nie 

przekraczaj>cych 1,5 m2 i maksymalnej 
wysokoWci do 2,5 m, dopuszcza siC jedn> 
reklamC wolno stoj>c> na działce. 

4.  Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC podziały na działki budowlane  

o powierzchni minimum 800 m2 i szerokoWci frontu 
minimum 18 m; 

2) dopuszcza siC wydzielenia działek na rzecz urz>dzeM 
infrastruktury technicznej bez ograniczenia ich 
powierzchni. 
5.  Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji - dostCp 
do terenu z projektowanych dróg wewnCtrznych 
oznaczonych w planie symbolami 5KDW i 6KDW. 

 
§ 14.1. Teren oznaczony symbolem 5KDW. 
2.  Przeznaczenie terenu - droga wewnCtrzna. 

3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) wydziela siC pas terenu o szerokoWci 8 m; 
2) dopuszcza siC budowC drogi w postaci pieszojezdni; 
3) dopuszcza siC lokalizowanie miejsc parkingowych 

jednostronnie; 4} zakazuje siC lokalizowania reklam. 
4. Zasady i warunki podziału nieruchomoWci - nie 

dotyczy. 
5.  Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji - 
wł>czenie do drogi gminnej i powiatowej w postaci 
skrzycowaM zwykłych. 

 
§ 15.1. Teren oznaczony symbolem 6KDW. 
6.  Przeznaczenie terenu - droga wewnCtrzna. 
7.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) wydziela siC pas terenu o szerokoWci 6 m; 
2) budowa drogi w postaci pieszojezdni; 
3) zakaz lokalizowania miejsc parkingowych; 
4) zakazuje siC lokalizowania reklam 

8.  Zasady i warunki podziału nieruchomoWci - nie 
dotyczy. 

9.  Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji - 
wł>czenie do drogi 5KDWw postaci skrzycowania 
zwykłego. 

 
Rozdział 4. 

Przepisy koMcowe 
 
§ 16.1. Na cele nierolnicze i nieleWne przeznaczone 

s> grunty rolne kl. IIIa i IIIb o ł>cznej powierzchni 
2,4479 ha wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego. 

2.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako 
tereny wymagaj>ce zmiany przeznaczenia na cele 
nierolnicze, obowi>zuje decyzja Decyzja Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr GZ.tr.057-602-400/10  
z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zgody na zmianC 
przeznaczenia gruntów rolnych. 

 
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Wójtowi Gminy Gruta. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

 
§ 19. Uchwała podlega publikacji na stronie 

internetowej gminy. 
 

Przewodnicz>ca 
Rady Gminy 

Magdalena Kołodziej 
 
 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 153 – 9018 – Poz. 1296 
 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr IV/19/11 

Rady Gminy Gruta 
z dnia 28 lutego 2011 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 153 – 9019 – Poz. 1296 
 

 
 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 153 – 9020 – Poz. 1296,1297 
 

Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr IV/19/11 

Rady Gminy Gruta 
z dnia 28 lutego 2011 r. 

 
zał>cznik nr 2 

do uchwały nr IV/19/11 
Rady Gminy Gruta 

z dnia 28  lutego 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu 

wymagane przez ustawC z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawC z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
postanawia siC, co nastCpujeŚ 

 
Do projektu miejscowego planu nie wpłynCła cadna 
uwaga. 

 
 
 

 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr IV/19/11 

Rady Gminy Gruta 
z dnia 28 lutego 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania 
wymagane przez ustawC z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
postanawia siC, co nastCpujeŚ 

W granicach opracowania nie wystCpuj> inwestycje 
nalec>ce do zadaM własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr VI/45/11 

 RADY GMINY STOLNO 
 z dnia 6 maja 2011 r. 

  
 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 paadziernika 2005 r. w sprawie 
poboru podatku od nieruchomoWci, rolnego i leWnego w drodze inkaso oraz okreWlenia inkasentów  
i wynagrodzenia za inkaso  
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi>zku z art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 12 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,  
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) art. 6 
ust. 8 ustawy z dnia 30 paadziernika 2002 r. o podatku 
leWnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada 
Gminy Stolno, uchwala co nastCpuje:  

 
§ 1.  Zał>cznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały 

nr V/40/07 Rady Gminy Stolno z dnia 29 marca 2007 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady 
Gminy Stolno z dnia 22 paadziernika 2005 r. w sprawie 
poboru podatku od nieruchomoWci, rolnego i leWnego  
w drodze inkaso oraz okreWlenia inkasentów  
i wynagrodzenia za inkaso, zastCpuje siC zał>cznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy Stolno. 

 
§ 3. Traci moc zał>cznik Nr 1 uchwały nr V/40/07 

Rady Gminy Stolno z dnia 29 marca 2007 r. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>ca 
Rady Gminy 

Halina Kołodziejek 
 
 
 
 
 
 

  


