
Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 266 – 14908 – Poz. 2652 
 

2652 
2652 

 
UCHWAŁA Nr XVI/69/2011 

 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 
 z dnia 26 paadziernika 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieWcie Golub-
DobrzyM. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.)1 oraz art. 20 
ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)2, uchwały  
Nr LIII/272/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieWcie 
Golub-DobrzyM, po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Golub-DobrzyM, uchwalonym 
uchwał> Nr V/17/2011 Rady Miasta Golub-DobrzyM  
z dnia 24 stycznia 2011 r., Rada Miasta uchwala:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy 
Lipnowskiej” w mieWcie Golub-DobrzyM, zwany dalej 
planem. 

 
§ 2.1. 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>. 

2. Planem objCto obszar o powierzchni 1,5671 ha, 
którego granice przedstawia rysunek planu. 

3. 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 s> obowi>zuj>cymi ustaleniami niniejszej 
uchwałyŚ 
1) granice obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) linie wymiarowe; 
5) symbol okreWlaj>cy funkcje terenu w granicach 

opracowania. 
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 przestrzennego; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu; 
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnychś 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

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

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
z dnia 27 marca 2003 r. 
3. Nie wymagaj> okreWleniaŚ 

1) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem; 

3) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 
 
§ 4.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

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

2) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć zał>cznik 
graficzny nr 1, wykonany na aktualnej mapie 
sytuacyjno – wysokoWciowej w skali 1: 1000, 
stanowi>cy obraz graficzny ustaleM zawartych  
w tekWcie uchwałyś 

3) obszarze planu – nalecy przez to rozumieć obszar 
znajduj>cy siC w granicach planu, bCd>cy 
przedmiotem ustaleM niniejszej uchwałyś 

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

5) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC terenu zajCt> przez budynek w stanie 
wykoMczonym. Powierzchnia zabudowy jest 
wyznaczona przez rzut pionowy zewnCtrznych 
krawCdzi budynku na powierzchniC terenu. Do 
powierzchni zabudowy nie wlicza siC powierzchni 
obiektów budowlanych ani ich czCWci nie 
wystaj>cych ponad powierzchniC terenu, a takce 
powierzchni elementów drugorzCdnych, np. 
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schodów zewnCtrznych, daszków, markiz, wystCpów 
dachowych, oWwietlenia zewnCtrznegoś 

6) terenie biologicznie czynnym - nalecy przez to 
rozumieć teren z nawierzchni> ziemn> urz>dzon>  
w sposób zapewniaj>cy naturaln> wegetacjC, a takce 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z tak> 
nawierzchni>, nie mniej jednak nic 10 m2, oraz wodC 
powierzchniow> na tym terenie, w skład terenu 
biologicznie czynnego wchodzi równiec szpaler 
zieleni izolacyjnej. 

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

8) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC wyznaczon> na 
rysunku planu poza któr> nie nalecy wprowadzać 
zabudowy, przy czym linia ta nie dotyczy obiektów 
infrastruktury liniowej oraz obiektów 
zagospodarowania terenu takich jak parkingi, drogi 
wewnCtrzne, obiekty małej architektury; 

9) infrastrukturze technicznej – nalecy przez to 
rozumieć, obiekty budowlane incynieryjne, liniowe 
lub sieciowe, takie jak wodoci>gi, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, linie elektroenergetyczne, 
obiekty i urz>dzenia z zakresu ł>cznoWci publicznej 
itp. wraz z urz>dzeniami do ich obsługiś 

 10) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
akty prawne o charakterze powszechnie 
obowi>zuj>cym, tj. ustawy i akty wydane na ich 
podstawie, rozporz>dzenia wojewody, uchwały 
jednostek samorz>du terytorialnego,  
a w szczególnoWci te akty, które wymienia siC  
w podstawach prawnych opracowania niniejszego 
planu. 
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. 

3. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 
1) tereny górnicześ 
2) tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodzi; 
3) tereny zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych; 
4) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM  

i podziałów nieruchomoWciś 
5) obszary wymagaj>ce przekształceM lub rekultywacji; 
6) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny 

słuc>ce organizacji imprez masowych; 
7) pomniki zagłady. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 5. Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1UO: 

1. Przeznaczenie: teren usług oWwiaty. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 
1) lokalizacja budynków wył>cznie w obrCbie czCWci 

działki ograniczonej maksymalnymi 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  
z zachowaniem właWciwych odległoWci od granic 
działek s>siednich i lasu, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

2) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci usługowej  
w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeM 
powietrza, substancji złowonnych, nie mog> 
powodować przekroczenia norm ustalonych  
w przepisach odrCbnychś 

3) jako funkcjC uzupełniaj>c> dopuszcza siC realizacjC 
obiektów małej architektury oraz obiektów  
i urz>dzeM sportowych; 

4) dopuszcza siC realizacjC szpaleru zieleni izolacyjnej 
wzdłuc drogi wojewódzkiej i projektowanej drogi 
głównej połoconej poza obszarem opracowania 
planu; 

5) parametry zabudowy funkcji usługowejŚ 
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie do czterech 

kondygnacji nadziemnych; 
b) geometria dachów - dowolna; 
c) ustala siC zasadC projektowania obiektów bez 

barier architektonicznych, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, 

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu 
działki– do 70% powierzchni nieruchomoWci, 

e) ustala siC, ce na działce budowlanej nalecy 
pozostawić minimalnie 20% powierzchni działki 
jako terenu biologicznie czynnego; 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala siC maksymalne zachowanie istniej>cego 

drzewostanu; 
2) w przypadku koniecznoWci wycinki drzew lub 

krzewów, zezwolenie na ni> moce być uzalecnione 
od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce 
wskazane przez wydaj>cego zezwolenie albo 
zast>pienia ich innymi drzewami lub krzewami,  
w liczbie nie mniejszej nic liczba usuwanych drzew 
lub krzewówś 

3) obowi>zuje zasada zagospodarowania zieleni> tych 
powierzchni działek, które nie s> przeznaczone pod 
zabudowC i utwardzenie; 

4) chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniami 
antropogenicznymi przez prowadzenie prawidłowej 
gospodarki wodno – Wciekowej i odpadami; 

5) ograniczyć do niezbCdnego minimum prace trwale 
zniekształcaj>ce rzeabC terenu. 
4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnych. 
1) teren planu połocony jest w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Doliny DrwCcyś 
2) uwzglCdnić recimy ochronne obowi>zuj>ce na 

terenie w/w formy ochrony przyrody wynikaj>ce  
z przepisów odrCbnychś 

3) do nasadzeM stosować rodzime gatunki drzew  
i krzewów liWciastych. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) na terenie planu nie wystCpuj> elementy kultury 

materialnej objCte ochron> konserwatorsk> oraz 
obszary ochrony konserwatorskiej; 
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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 Burmistrza 
Golubia-Dobrzynia. 
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

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

a) obsługC komunikacyjn> obszaru objCtego planem 
zapewnia siC poprzez drogC gminn>  
(w charakterze drogi odbarczaj>cej) znajduj>c> 
siC poza obszarem opracowania planu, 

b) dla budynków usług oWwiaty nalecy 
zabezpieczyć odpowiedni> liczbC miejsc 
parkingowych tj. minimum 1 stanowisko na  
2 zatrudnionych; 

c) ustala siC zakaz lokalizacji zjazdów z drogi 
wojewódzkiej zlokalizowanej poza obszarem 
opracowania planu; 

2) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) obsługC techniczn> obszaru objCtego planem 

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

b) zaopatrzenie w wodC do celów bytowych  
i przeciwpocarowych z istniej>cej lub 
projektowanej sieci wodoci>gowej, 

c) odprowadzanie Wcieków poprzez istniej>c>  
i projektowan> sieć kanalizacji sanitarnej, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> przewiduje 
siC z istniej>cej lub projektowanej sieci Wredniego 
i niskiego napiCcia, 

e) dopuszcza siC realizacjC obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej z zakresu ł>cznoWci 
publicznej; 

f) gromadzenie i wywóz odpadów w sposób 
zorganizowany, na podstawie lokalnych 
przepisów. 

7. Zasady podziału nieruchomoWciŚ 
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 

2000 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielanej 

działki 50,0 m; 
3) dopuszcza siC wydzielenie działek pod lokalizacjC 

urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej, tj. 
stacji trafo, przepompowni Wcieków, rezerwy 
terenów dla dróg itp. bez ograniczenia ich 
minimalnych powierzchni. 
8. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenu: 
1) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 

dotychczasowe wykorzystanie terenu; 
2) do czasu realizacji zamierzeM inwestycyjnych 

wynikaj>cych z studium zagospodarowania 
przestrzennego miasta, dopuszcza siC 
dotychczasowe skomunikowanie terenu, zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 
9. Stawka procentowa, na podstawie których ustala 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 30%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy przejWciowe i koMcowe 
 
§ 6. Uchyla siC uchwałC Nr XIV/55/2011 Rady 

Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2011 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieWcie 
Golub-DobrzyM. 

 
§ 7. Dla obszaru objCtego niniejszym planem trac> 

moc ustalenia uchwały Nr XXXIX/281/2006 Rady 
Miasta Golubia Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmuj>cy 
obszar lewobrzecnej czCWci miasta) z wył>czeniem 
działek o nr geodezyjnych 194, 195 i 196 połoconych  
w obrCbie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-
Dobrzyniu. 

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 
 
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej Miasta. 

 
§ 10. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

Przewodnicz>cy  
Rady Miasta  

Jarosław Zakrzewski 
 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230,  
z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113); 
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  
Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043,  
Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XVI/69/2011 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
z dnia 26 paadziernika 2011 r. 

 

 
 

zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XVI/69/2011 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
z dnia 26 paadziernika 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu miejscowego 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieWcie 
Golub-DobrzyM wraz z prognoz> oddziaływania na 
Wrodowisko został wyłocony do publicznego wgl>du  
w dniach od 06.06.2011 r. do 08.07.2011 r. Dyskusja 
publiczna nad przyjCtymi w projekcie planu 
rozwi>zaniami została zorganizowana w dniu 
14.06.2011 r. Termin, w którym osoby fizyczne  
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj>ce 
osobowoWci prawnej mogły wnosić uwagi dotycz>ce 
projektu planu upłyn>ł dnia 25.07.2011 r.  
W ustawowym terminie do projektu planu uwagi nie 
wpłynCły.  
 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XVI/69/2011 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
z dnia 26 paadziernika 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  

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

oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
z póan. zm.) okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji 
oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy.  
  

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców nalec>, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
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z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) do zadaM 
własnych gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj>Ś 
1) budowC kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci>gowej,  
2) budowC sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia w energiC 

elektryczn>. 
 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 
w § 1: 
1) realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in.: ustaw>  
o gospodarce nieruchomoWciami, ustaw> Prawo 
Budowlane, ustaw> o zamówieniach publicznych, 
ustaw> o samorz>dzie gminnym, ustaw>  
o gospodarce komunalnej i ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiskaś 

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej (w tym stacje 
transformatorowe) lub ciepła realizowane bCd>  
w sposób okreWlony w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2003 r.  
Nr 153, poz. 1504, ze zmianami); 

3) inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji realizowane bCd> na podstawie ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodC i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków 
(Dz.U. Nr 72, poz. 747, ze zmianami); 

4) realizacja pozostałych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej bCd> przedmiotem umowy 
zainteresowanych stron zgodnie z przepisami prawa. 

§ 3.1. Finansowanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie 
miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), oraz ustawy z dnia  
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz>du 
terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zmianami), 
przy czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania w okresie 
wieloletnim) ustalane s> przez RadC Miasta Golubia-
Dobrzynia i corocznie w uchwale budcetowej oraz 
uchwale w sprawie wieloletniego planu 
inwestycyjnego; 

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s>  
w całoWci lub w czCWci Budcet Gminy, aródła 
zewnCtrzne (np.: fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła  
z Funduszu Ochrony Vrodowiska i Gospodarki 
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne; 

3) mog> zostać pobrane zgodnie z ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami oraz ustaw> o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym: opłaty 
adiacenckie, opłaty planistyczne. 
2. Termin i koszty budowy sieci wodoci>gowej, 

kanalizacji sanitarnej, sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia 
w energiC elektryczn> oraz drogi publicznej zostan> 
okreWlone przez GminC w budcecie oraz wieloletnim 
planie inwestycyjnym. 
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UCHWAŁA Nr XII/100/11 

 RADY MIEJSKIEJ w SOLCU KUJAWSKIM 
 z dnia 16 listopada 2011 r. 

 
w sprawie okreWlenia stawek podatku od nieruchomoWci. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póaniejszymi 
zmianami)1, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia  
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, po. 613 z póaniejszymi 
zmianiami)2 Rada Miejska w Solcu Kujawskim 
uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. OkreWla siC stawki podatku od nieruchomoWci 

w nastCpuj>cej wysokoWciŚ 
1. od budynków lub ich czCWciŚ 

1) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni ucytkowej - 
0,70 zł 

2) zwi>zanych z prowadzeniem działalnoWci 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich czCWci zajCtych na prowadzenie działalnoWci 
gospodarczej - od 1 m2 powierzchni ucytkowej - 
19,90 zł 

3) zajCtych na prowadzenie działalnoWci gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - od 1 m2 powierzchni ucytkowej - 3,07 zł 

4) zwi>zanych z udzielaniem WwiadczeM zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalnoWci leczniczej, 
zajCtych przez podmioty udzielaj>ce tych WwiadczeM 
- od 1 m2 powierzchni ucytkowej - 4,20 zł 

5) połoconych na terenach rodzinnych ogrodów 
działkowych przekraczaj>ce normy powierzchni 
ustalone w przepisach prawa budowlanego dla altan 
i obiektów gospodarczych - od 1 m2 powierzchni 
ucytkowej - 0,70 zł 

6) pozostałych, w tym zajCtych na prowadzenie 
odpłatnej ststutowej działalnoWci pocytku 
publicznego przez organizacje pocytku publicznego 
- od 1 m2 powierzchni ucytkowej - 7,10 zł 
2. od budowli - ich wartoWci okreWlonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych - 2% 

3. od gruntówŚ 


