
Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 256 – 14307 – Poz. 2510,2511 
 

Rozdział 6. 
`ródła finansowania gospodarki mieszkaniowej  

w kolejnych latach. 
 
§ 6.1.  Podstawowym aródłem finansowania 

gospodarki mieszkaniowej w latach 2011-2016 bCd>Ś 
1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne, 
2) wpływy z czynszów za lokale ucytkowe, 
3) Wrodki własne z budcetu Gminy. 
 
 
 

Rozdział 7. 
WysokoWć wydatków w kolejnych latach,  

z podziałem na koszty biec>cej eksploatacji, koszty 
remontów oraz koszty modernizacji lokali  

i budynków wchodz>cych w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy, koszty zarz>du nieruchomoWciami 

wspólnym, których gmina jest jednym ze 
współwłaWcicieli, a takce wydatki inwestycyjne. 
 
§ 7.1.  Wydatki na pokrycie kosztów obejmuj>  

w szczególnoWciŚ 
 

  
L.p. Rodzaj wydatku Lata koszt /wydatków w złotych 

2012 2013 2014 2015 2016 
1. koszt remontów i modernizacji 20.000 30.000 37.000 35.000 40.000 
2. Opłata za dostawe energi cieplnej i energetycznej 13.500 14.000 15.000 15.500 16.000 
3. Ubezpieczenia 2.500 2.800 3.200 3.500 3.800 
4. Wydatki na utrzymanie porz>dku i czystoWci 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 
5. Opłaty za usługi kominiarskie i inne 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 

 
Rozdział 8. 

Inne działania maj>ce na celuj poprawkC 
wykorzystania i racjonalizacje gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 
 
§ 8.1.  W ramach niniejszego programu nie 

przewiduje remontów kapitalnych całych budynków 
oraz zminay przeznaczenia lokali wi>c>cych sie  
z koniecznoWcia przeniesienia lokatorów do lokali 
zamiennych na czas trwania remontów. 

2.  Lokatorzy posiadaj>cy zadłucenie z tytułu 
czunszu lub innych opłat maja prawo do zmiany 
posiadanego lokalu na lokal o mniejszej powierzchni 
ucytkowej. 

3.  Lokale nie spełniaj>ce warunków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wynikaj>cych  
z przepisów prawa budowlanego bCd> podlegały 
wył>czeniu. 

4.  Sprzedac lokali bCdzie odbywała siC zgodnie  
z § 3 niniejszego Programu. 

 
Rozdział 9. 

Przepisy koMcowe. 
 
§ 9.  W przypadku wyst>pienia zmian istotnych  

w zakresie wielkoWci mieszkaniowego zasobu gminy, 
posiadanych Wrodków finansowych Wójt Gminy 
Rojewo przedłocy Radzie Gminy propozycje zmian 
„Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Rojewo w latach 2011-
2016”. 
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UCHWAŁA Nr X/38/2011 

 RADY GMINY w DRZYCIMIU 
 z dnia 8 listopada 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoconego  
w miejscowoWci żródek. 
 

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 póa. zm.)1, 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 XXXIV/202/2010 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 
10 czerwca 2010 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoconego w miejscowoWci 
Gródek, po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Drzycim, uchwalonym uchwał> 
Nr XVIII/137/2001 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia  
24 kwietnia 2001 r., uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział ń. 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu połoconego w miejscowoWci 
Gródek, zwany dalej planem. 
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2.  Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest: 
1) ustalenie granic obszaru objCtego planemś 
2) ustalenie przeznaczenia terenów 
3) okreWlenie zasad zagospodarowania poszczególnych 

terenówś 
4) okreWlenie zasad podziału geodezyjnegoś 
5) umocliwienie realizacji zamierzeM inwestycyjnych 

zgodnie z uprawnieniami inwestora do 
zagospodarowania terenu, do którego posiada tytuł 
prawny; 

6) ochrona zasad interesu publicznego  
w szczególnoWci w zakresie spełnienia wymogów 
wynikaj>cych z potrzeb ochrony Wrodowiska oraz 
prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody. 
3. Integraln> czCWci> uchwały s>Ś 

1) rysunek planu w skali 1Ś1000, stanowi>cy zał>cznik 
nr 1 do uchwałyś 

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

3) 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. 
4.  Na rysunku planu wyznacza siCŚ 

1) oznaczenia graficzne bCd>ce obowi>zuj>cymi 
ustaleniami planu, do których nalec>Ś 
a) granica obszaru objCtego planem, 
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, 

c) przeznaczenie terenu oznaczone numerem 
porz>dkowym i symbolem literowym, 

d) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
e) granica strefy sanitarnej od cmentarza, 
f) strefa potencjalnego zagrocenia powodziowego 

1%, 
g) strefa ochronna wódś 
h) strefa ochrony archeologicznej „W”ś 

2) oznaczenia graficzne informacyjne, do których 
nalec>Ś 
a) linie elektroenergetyczne 15kV wraz z pasem 

technicznym, 
b) linia podziału wewnCtrznego - orientacyjne. 
5.  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 
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 publicznej; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówś 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

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

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

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

1) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałCś 

2) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu,  
o których mowa w § 1 uchwałyś 

3) 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.)ś 

4) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć czCWć 
graficzn> planu stanowi>c> zał>cznik nr 1 do 
uchwały sporz>dzon> na mapie sytuacyjno-
wysokoWciowej w skali 1Ś1000ś 

5) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewacać na danej działce, zgodnie z liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, które 
stanowi uzupełnienie przeznaczenia podstawowegoś 

7) 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; 

8) terenie – nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru 
planu wyznaczon> na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, o okreWlonym rodzaju 
przeznaczenia, posiadaj>c> symbol i przypisane do 
niego ustalenia; 

9) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczaj>cymi, zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku planu 

 10) linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania – nalecy 
przez to rozumieć liniC wyznaczaj>c> podziały 
obszaru objCtego planem na tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

 11) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC wyznaczon> na 
rysunku planu, poza któr> nie nalecy realizować 
obiektów budowlanych, za wyj>tkiem obiektów 
infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu 
publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej, zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 256 – 14309 – Poz. 2511 
 

 12) reklamie – nalecy przez to rozumieć noWnik 
informacji wizualnej umieszczonym w polu 
widzenia ucytkowników dróg (na budynku, 
obiekcie, urz>dzeniu lub instalacji naziemnej, 
ogrodzeniu lub wolnostoj>cy), nie bCd>cy znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakiem informuj>cym o obiektach ucytecznoWci 
publicznej; 

 13) uci>cliwoWć dla otoczenia – nalecy przez to 
rozumieć negatywne oddziaływanie na otoczenie 
wynikaj>ce z przekroczenia standardów 
Wrodowiskowych okreWlonych przepisami prawa, 
powodowane np. emisj> pyłów i gazów, odorów, 
hałasu, promieniowania itp., a takce wynikaj>c> ze 
wzmoconego ruchu pojazdów, zwi>zanego  
z funkcjonowaniem obiektów i urz>dzeM, ze 
składowaniem odpadów na otwartej przestrzeni lub 
w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszaj>cy 
warunki cycia s>siadów w najblicszym otoczeniuś 

 14) strefa ochrony archeologicznej – rozumie siC przez 
to teren zajmowany przez stanowiska 
archeologiczne, objCty stref> „W”, w granicach 
którego całkowicie lub czCWciowo ograniczone s> 
działania inwestycyjne. 
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.  Ustala siC nastCpuj>ce kategorie przeznaczenia 

terenu: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowejś 
3) UO – tereny zabudowy usługowej z zakresu kultury 

i oWwiatyś 
4) K – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja; 
5) ZN – teren zieleni nieurz>dzonejś 
6) KDD – tereny publicznych dróg dojazdowychś 
7) KDW – tereny dróg wewnCtrznych. 

 
§ 4.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) lokalizacja zabudowy wył>cznie w obrCbie czCWci 

działki ograniczonej maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według 
rysunku planu, z zachowaniem okreWlonych 
odległoWci od granic działek, oraz zgodnie  
z pozostałymi ustaleniami planu i z przepisami 
odrCbnymiś 

2) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury ogrodowej 
(np. oczek wodnych, fontann) oraz budowli  
i urz>dzeM słuc>cych reklamieś 

3) nie dopuszcza siC wykonanie ogrodzeM pełnych  
z prefabrykatów betonowychś 

4) dopuszcza siC lokalizacjC wolnostoj>cych noWników 
reklamowych i reklam na ogrodzeniach  
o nastCpuj>cych parametrachŚ 

a) maksymalna wielkoWć noWnika reklamowego -  
2,0 x 4,0 m, 

b) maksymalna całkowita wysokoWć noWnika 
reklamowego wraz z podstaw> - do 3,5 m. 
 
§ 5.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obszar objCty planem połocony jest w granicach 

Vwieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazuś 
2) uwzglCdnić recimy ochronne obowi>zuj>ce na 

terenie Obszaru Vwieckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu do których nalecy zakazŚ 
a) realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu  
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony Wrodowiskaś nie dotyczy realizacji 
nowych lub rozbudowy i modernizacji 
istniej>cych przedsiCwziCć, mog>cych znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, dla których 
przeprowadzona procedura oddziaływania na 
Wrodowisko wykazała brak niekorzystnego 
wpływu na przyrodC obszarów, 

b) likwidowania i niszczenia zadrzewieM 
Wródpolnych, przydrocnych i nadwodnych, jeceli 
nie wynikaj> one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeMstwa ruchu drogowego lub wodnego 
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów 
lub naprawy urz>dzeM wodnych, 

c) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcaj>cych rzeabC terenu, z wyj>tkiem 
prac zwi>zanych z zabezpieczeniem 
przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 
budow>, odbudow>, napraw> lub remontem 
urz>dzeM wodnych, 

d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeceli 
słuc> innym celom nic ochrona przyrody lub 
zrównowacone wykorzystanie ucytków rolnych  
i leWnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka - likwidowania naturalnych zbiorników 
wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych, 

e) lokalizowania obiektów budowlanych w strefie 
ochronnej wód, wyznaczonej od linii brzegowej 
rzeki Wdy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zakazuje siC lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko w rozumieniu 
przepisów odrCbnych, za wyj>tkiem elementów 
niezbCdnych dla prawidłowego funkcjonowania 
gminnych i ponadlokalnych systemów 
incynieryjnych; 

4) na terenach objCtych planem ustala siC ograniczenie 
uci>cliwoWci prowadzonej działalnoWci w zakresie 
emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeM itp. do granic 
działki lub działek, do których inwestor posiada 
tytuł prawny, za wyj>tkiem inwestycji celu 
publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznejś 

5) obowi>zuje zasada zagospodarowania zieleni> tych 
powierzchni działek, które nie s> przeznaczone pod 
zabudowC i utwardzenieś 
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6) chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniami 

antropogenicznymi przez prowadzenie prawidłowej 
gospodarki wodno – Wciekowej i odpadamiś 

7) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
projektowanych napowietrznych linii przesyłowych 
wysokiego napiCciaś adaptuje siC istniej>ce obiekty  
z mocliwoWci> rozbudowy i przebudowyś 

8) do nasadzeM nalecy ucywać rodzimych, zgodnych  
z siedliskiem gatunków drzew i krzewówś 

9) wyznacza siC strefC ochronn> od brzegu rzeki Wda, 
zgodnie z rysunkiem planu, w której obowi>zuje 
zakaz lokalizowania obiektów budowlanychś 

 10) w zagospodarowaniu terenów połoconych w strefie 
ochrony sanitarnej od cmentarza, wskazanej na 
rysunku planu, obowi>zuj> ograniczania ustalone  
w przepisach odrCbnych, m.in.Ś w zasiCgu do 50 m 
od cmentarza obowi>zuje zakaz lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej. 
 
§ 6.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) na czCWci obszaru, zgodnie z rysunkiem planu, 

znajduje siC strefa ochrony archeologicznej „W”,  
w granicach której obowi>zuje przeprowadzenie 
niezbCdnego zakresu prac archeologicznych 
zapewniaj>cych odpowiednie warunki ochrony 
konserwatorskiej. Zakres prac archeologicznych 
okreWli, w zalecnoWci od charakteru inwestycji, 
Wojewódzki Konserwator Zabytkówś 

2) w granicy strefy ochrony archeologicznej  
„W” wszelkie prace ziemne mocna wykonywać po 
uzgodnieniu i za pozwoleniem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytkówś 

3) na całym obszarze objCtym planem, 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 Gminy Źrzycim. 
 
§ 7.  Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznejŚ 
1) na obszarze objCtym planem znajduj> siC obszary 

przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji 
zawartej w ustawie z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z póaniejszymi 
zmianami)ś s> to tereny publicznych dróg 
dojazdowych i teren zabudowy usługowej z zakresu 
kultury i oWwiatyś 

2) ustala siC wymóg kształtowania terenów, 
wymienionych w pkt. 1, jako przestrzeni 
ogólnodostCpnych słuc>cych zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaMców gminy Źrzycimś 

3) zakaz lokalizacji w przestrzeniach publicznych 
tymczasowych obiektów handlowo-usługowychś 

4) szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenów przestrzeni publicznej, w tym nakazy, 
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia  

w zagospodarowaniu terenów okreWlono  
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów. 
 
§ 8.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
naraconych na niebezpieczeMstwo powodziŚ 
1) obszar objCty planem lecy w granicach Vwieckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu; 
2) sposoby zagospodarowania terenów podlegaj>cych 

ochronie oraz naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi okreWlono w § 5, § 10 i w ustaleniach 
szczegółowych. 
 
§ 9.  Zasady i warunki podziału nieruchomoWciŚ 

1) dopuszcza siC podziały geodezyjne na działki  
w zalecnoWci od potrzeb inwestycyjnych,  
z zachowaniem zasad okreWlonych w ustaleniach 
szczegółowych dla terenówś 

2) dopuszcza siC wydzielenia działek na rzecz 
komunikacji i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
(przepompownie, transformatorowe stacje 
wolnostoj>ce, studnie rewizyjne itp.), a takce na 
powiCkszenie nieruchomoWci s>siednich bez 
ograniczenia ich minimalnej powierzchni. 
 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowyŚ 
1) zabrania siC grodzenia nieruchomoWci przyległych 

do powierzchniowych wód publicznych zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

2) w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 
obowi>zuj> ustalenia § 5 pkt 10ś 

3) obowi>zuje zakaz zabudowy w strefie potencjalnego 
zagrocenia powodziowego, w strefie ochronnej wód 
oraz w terenie oznaczonym symbolem ZN, zgodnie 
z rysunkiem planu. 
 
§ 11. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 

- ustala siC wł>czenie istniej>cej i projektowanej 
zabudowy do istniej>cej sieci wodoci>gowejś 

2) w zakresie gospodarki Wciekami sanitarnymiŚ 
- nakazuje siC przył>czenie nowej zabudowy do 

istniej>cej i projektowanej sieci kanalizacyjnejś 
3) w zakresie elektroenergetyki: 

a) dopuszcza siC rozbudowC i przebudowC 
istniej>cego układu elektroenergetycznego, 

b) sieci elektroenergetyczne nalecy realizować  
w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cych  
i projektowanych dróg, 

c) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siC 
realizacjC w/w sieci poza liniami 
rozgraniczaj>cymi dróg, 

d) sieci elektroenergetyczne realizować jako 
podziemne, 

e) ustala siC zasilanie terenów planu poprzez 
istniej>ca i projektowan> sieć SN, zlokalizowan> 
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na obszarze planu, na podstawie warunków 
technicznych przył>czenia okreWlonych przez 
zarz>dcC sieci, 

f) w zalecnoWci od potrzeb dopuszcza siC realizacje 
słupowych stacji transformatorowych na 
terenach oznaczonych symbolami: MN, MN/U, 
UO; 

4) w zakresie zasilania w ciepłoŚ 
- ustala siC obowi>zek projektowania i realizacji  

w obiektach budowlanych niskoemisyjnych 
aródeł energii cieplnej nie przekraczaj>cych 
dopuszczalnych norm; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych aródeł, 
b) dopuszcza siC gazyfikacjC terenu w granicach 

planu, 
c) lokalizacja sieci gazowej i urz>dzeM 

technicznych w pasach drogowych (poza pasami 
jezdni), a w przypadku braku takiej mocliwoWci, 
na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnychś 

6) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 
a) tereny objCte opracowaniem nalecy podł>czyć do 

istniej>cych sieci telekomunikacyjnych, 
b) dopuszcza siC budowC, rozbudowC i przebudowC 

sieci i urz>dzeM z zakresu ł>cznoWci publicznejś 
7) w zakresie gospodarki odpadami: 

a) odpady komunalne nalecy gromadzić  
w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej 
posesji, w miejscu do tego przeznaczonym. 
Odpady nalecy wywozić na składowisko 
odpadów, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
szczególnymi oraz uchwalonymi przepisami 
lokalnymi, 

b) gospodarowanie innymi odpadami zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

8) w zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy 
systemów komunikacji: 
a) obsługC komunikacyjn> terenów zapewniaj> 

istniej>ce i projektowane publiczne drogi 
dojazdowe oraz istniej>ce i projektowane drogi 
wewnCtrzneś 

b) w terenach MN i MN/U dopuszcza siC 
lokalizacjC dodatkowych dróg wewnCtrznych, 
nie wykazanych na rysunku planu, których 
lokalizacja winna wynikać z potrzeb ucytkowych 
właWciciela poszczególnych terenów, 

c) w liniach rozgraniczaj>cych dróg dopuszcza siC 
realizacjC chodników, Wciecek rowerowych lub 
pieszo-rowerowych, przystanków i zatok 
autobusowych, a takce pozostałej infrastruktury 
komunikacyjnej, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

d) dla sieci dróg dojazdowych oraz wewnCtrznych 
ustala siC, aby geometria przebiegu tras, 
parametry przekroju poprzecznego oraz zasady 
organizacji ruchu podporz>dkowane zostały 
wymogom ruchu uspokojonego; 

e) szerokoWć dróg w liniach rozgraniczaj>cych jak 
na rysunku planu lub wg istniej>cych wydzieleM 
geodezyjnych; 

f) w ramach poszczególnych terenów i działek, 
nalecy zapewnić odpowiedni> liczbC miejsc 
parkingowych lub garacowych, zapewniaj>c> 
potrzeby w zakresie parkowania i postoju 
samochodówŚ 
- obowi>zek zapewnienia minimum dwóch 

miejsc postojowych na jedno mieszkanie  
w obrCbie własnej posesji dla terenów  
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
bez uwzglCdnienia garacu, 

- obowi>zek zapewnienia minimum  
1 stanowiska na kacde 40 m2 powierzchni 
ucytkowej terenów funkcji usługowej, bez 
uwzglCdnienia garacuś 

9) na całym obszarze objCtym planem dopuszcza siC 
lokalizacjC sieci infrastruktury technicznej wraz  
z urz>dzeniami towarzysz>cymi takie jak sieci 
wodoci>gowe, kanalizacyjne, gazoci>gi, kablowe  
i napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje 
transformatorowe, przepompownie Wcieków, sieci  
i urz>dzenia z zakresu ł>cznoWci publicznej i inneś 

 10) w przypadku realizacji infrastruktury technicznej 
dopuszcza siC sytuowanie obiektów i urz>dzeM poza 
liniami zabudowy okreWlonymi na rysunku planu  
z bezpoWrednim, swobodnym dostCpem do drogi. 
 
§ 12. Sposób i termin tymczasowego 

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

 
§ 13. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

1) tereny górnicze oraz tereny zagrocone osuwaniem 
siC mas ziemnychś 

2) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia procesu 
scalania i podziału. 

 
Rozdział 2. 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 14. Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny przeznaczone 

pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>. 
2) przeznaczenie dopuszczalneŚ tereny dróg 

wewnCtrznych oraz infrastruktura techniczna. 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

w tym parametry i wskaaniki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) parametry zabudowy funkcji mieszkalnej: 

- wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,0 m, do 
dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 
poddasze ucytkowe), 

- geometria dachu – dachy dwu- lub 
wielospadowe, k>t nachylenia głównych 
połaci dachu od 30° do 45°, 

- obowi>zuje stosowanie pokrycia 
ceramicznego lub naWladuj>cego ceramiczne, 
w odcieniach koloru czerwonego lub 
br>zowego, 
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b) parametry zabudowy gospodarczej, garacowej  
i gospodarczo-garacowejŚ 
- wysokoWć zabudowy maksymalnie 8,0 m – do 

dwóch kondygnacji nadziemnych, 
- geometria dachu – dachy dwu- lub 

wielospadowe, k>t nachylenia głównych 
połaci dachu minimum 12°, 

c) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

d) nakaz pozostawienia min. 60% powierzchni 
biologicznie czynnej na kacdej wydzielonej 
działce, 

e) obszar przeznaczony pod zabudowC, dojWcia, 
dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone 
nawierzchnie, nie powinien przekraczać 40% 
powierzchni działkiś 

4) dostCpnoWć komunikacyjnaŚ 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN z dróg 

oznaczonych symbolami: 1KDD, 5KDD, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN z dróg 

oznaczonych symbolami: 1KDD, 2KDD, 5KDD, 
2KDW, 3KDW, 

c) dla terenu oznaczonego symbolem 3MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 
4KDD, 5KDD, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 

d) dla terenu oznaczonego symbolem 4MN z dróg 
oznaczonych symbolami: 4KDD, 5KDD, 6KDD, 

e) dla terenu oznaczonego symbolem 5MN z drogi 
oznaczonej symbolem: 5KDD, 7KDD, 8KDD, 
4KDW, 5KDW, 

f) dla terenu oznaczonego symbolem 6MN z drogi 
oznaczonej symbolem: 8KDD, 

g) dopuszcza siC wydzielenia dróg wewnCtrznych  
o szerokoWci minimum 8mś 

5) zasady podziału nieruchomoWci 
a) minimalna powierzchnia działki 800 m2 
b) minimalna szerokoWć frontu działki 22,0 mś 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 30% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci. 
 
§ 15. Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
usługowejś 

2) przeznaczenie dopuszczalneŚ tereny dróg 
wewnCtrznych oraz infrastruktura technicznaś 

3) wymienione w ust. 1 funkcje mog> wystCpować 
ł>cznie lub samodzielnieś 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
w tym parametry i wskaaniki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) parametry zabudowy funkcji mieszkalnej  

i usługowejŚ 
- wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,0 m, do 

dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 
poddasze ucytkowe), 

- geometria dachu – dachy dwu- lub 
wielospadowe, k>t nachylenia głównych 
połaci dachu od 30° do 45°, 

b) parametry zabudowy gospodarczej, garacowejŚ 
- wysokoWć zabudowy do 8,0 m – maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne, 
- geometria dachu – dachy dwu- lub 

wielospadowe, k>t nachylenia głównych 
połaci dachu min 12°, 

c) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

d) nakaz pozostawienia min. 50% powierzchni 
biologicznie czynnej na kacdej wydzielonej 
działce, 

e) obszar przeznaczony pod zabudowC, dojWcia, 
dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone 
nawierzchnie, nie powinien przekraczać 50% 
powierzchni działkiś 

5) dostCpnoWć komunikacyjnaŚ 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/U  

z dróg oznaczonych symbolamiŚ 1KŹŹ, 2KŹŹ 
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN/U  

z dróg oznaczonych symbolamiŚ 1KŹŹ, 2KŹŹ, 
c) dla terenu oznaczonego symbolem 3MN/U  

z dróg oznaczonych symbolamiŚ 1KŹŹ, 3KŹŹ, 
6KDD, 

d) dla terenu oznaczonego symbolem 4MN/U  
z dróg oznaczonych symbolamiŚ 1KŹŹ, 5KŹŹ, 
6KDD, 7KDD, 

e) dopuszcza siC wydzielenia dróg wewnCtrznych  
o szerokoWci minimum 8,0 mś 

6) zasady podziału nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia działki 1000 m2, 
b) minimalna szerokoWć frontu działki 22,0 m, 

7) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 30% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci. 
 
§ 16. Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 

usługowej z zakresu kultury i oWwiaty. 
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura 

techniczna. 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

w tym parametry i wskaaniki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) parametry zabudowy funkcji mieszkalnej  

i zabudowy usługowej z zakresu sportu  
i rekreacji: 
- wysokoWć zabudowy maksymalnie 10,0 m, do 

dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 
poddasze ucytkowe), 

- geometria dachu – dachy dwu- lub 
wielospadowe, k>t nachylenia głównych 
połaci dachu od 30° do 45°, 

b) parametry zabudowy gospodarczej, garacowejŚ 
- wysokoWć zabudowy do 8,0 m – maksymalnie 

dwie kondygnacje nadziemne 
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- geometria dachu – dachy dwu- lub 
wielospadowe, k>t nachylenia głównych 
połaci dachu min 12°, 

c) w terenie 1UO dopuszcza siC lokalizacjC 
obiektów i urz>dzeM sportu i rekreacji (place 
zabaw, boiska, korty itp.) 

d) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

e) nakaz pozostawienia min. 60% powierzchni 
biologicznie czynnej na kacdej wydzielonej 
działce, 

f) obszar przeznaczony pod zabudowC, dojWcia, 
dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone 
nawierzchnie, nie powinien przekraczać 40% 
powierzchni działki 

4) dostCpnoWć komunikacyjna dla terenu oznaczonego 
symbolem 1UO z dróg oznaczonych symbolamiŚ 
3KDD, 4KDD; 

5) zasady podziału nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia działki – nie ustala siC, 
b) minimalna szerokoWć frontu działki – nie ustala 

siC, 
6) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 5% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci. 
 
§ 17. Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1K: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury 

technicznej - kanalizacja. 
2) przeznaczenie dopuszczalne: nie ustala siCś 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

w tym parametry i wskaaniki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
- ustala siC realizacje obiektów i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej; 
4) dostCpnoWć komunikacyjnaŚ 

- poprzez drogC publiczn> oznaczon> w planie 
symbolem 5KDD; 

5) zasady podziału nieruchomoWciŚ 
- nie ustala siCś 

6) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 10% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci. 
 
§ 18. Uchwala siC ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZN: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni 

nieurz>dzonejś 
2) przeznaczenie dopuszczalneŚ nie ustala siCś 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

w tym parametry i wskaaniki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów infrastruktury 

technicznej zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

4) dostCpnoWć komunikacyjnaŚ 
- poprzez drogC publiczn> oznaczon> symbolem 

8KDD; 
5) Zasady podziału nieruchomoWciŚ 

a) minimalna powierzchnia działki 1000 m2, 
b) minimalna szerokoWć frontu działki 22,0 m, 

6) Stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 10% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci. 
 
§ 19. Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 
1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 
8KDD: 
1) przeznaczenieŚ tereny publicznych dróg 

dojazdowych; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

w tym parametry i wskaaniki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć dróg w liniach rozgraniczaj>cych 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) obowi>zuj> ustalenia § 11 pkt 8 odpowiednio, 
c) dopuszcza siC realizacjC ulicy jednojezdniowej, 

dwupasowej z obustronnymi chodnikami lub 
ci>gu pieszo-jezdnego, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

3) zasady podziału nieruchomoWciŚ 
- nie ustala siCś 

4) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 10% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci. 
 
§ 20. Obowi>zuj> ustalenia szczegółowe odnosz>ce 

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami: 
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW; 
1) przeznaczenieŚ tereny dróg wewnCtrznych; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

w tym parametry i wskaaniki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć dróg w liniach rozgraniczaj>cych 

zgodnie z rysunkiem planu, 
b) obowi>zuj> ustalenia § 11 pkt 8 odpowiednio, 
c) dopuszcza siC realizacjC ulicy jednojezdniowej, 

dwupasowej z obustronnymi chodnikami lub 
ci>gu pieszo-jezdnego, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

3) zasady podziału nieruchomoWciŚ 
- nie ustala siCś 

4) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
ustala siC stawkC 10% od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci. 
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Rozdział 3. 
Przepisy koMcowe 

 
§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Wójtowi Gminy Źrzycim. 
 
§ 22. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

 
§ 23. Uchwała o której mowa w § 1, podlega 

publikacji na stronie internetowej gminy. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Józef Gawrych 
 

1)Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Źz.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 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102  
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz 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, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157  
poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 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 zostały ogłoszone w Źz. 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,  
Nr 201, poz. 1237; 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996,  
Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159,Nr 153, poz. 901. 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr X/38/2011 

Rady Gminy w Drzycimiu 
z dnia 8 listopada 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr X/38/2011 

Rady Gminy w Drzycimiu 
z dnia 8 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu miejscowego 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu połoconego w miejscowoWci 
Gródek wraz z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko 
został wyłocony do publicznego wgl>du w dniach od 
25.07.2011 r. do 25.08.2011 r. Dyskusja publiczna nad 
przyjCtymi w projekcie planu rozwi>zaniami została 

zorganizowana w dniu 23.08.2011 r. a termin 14 dni od 
dnia zakoMczenia okresu wyłocenia planu upłyn>ł dnia 
12.09.2011 r. W ustawowym terminie do projektu planu 
wniesiono jedn> uwagC, która została uwzglCdniona  
w projekcie planu. 
 
 

 
 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr X/38/2011 

Rady Gminy w Drzycimiu 
z dnia 8 listopada 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach i 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 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, 
Nr 201, poz. 1237; 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 
z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) 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 (Źz.U. 
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 dróg publicznych, 
3) budowC sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia w energiC 

elektryczn>. 
 
§ 2.  Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 

w § 1Ś 
1) realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in.Ś 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 w zakresie budowy dróg publicznych 
realizowane bCd>, na podstawie Ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  
z 2000 r. Nr 71, poz. 838, ze zmianami); 

4) 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); 

5) 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 Gminy  
w Źrzycimiu i corocznie w uchwale budcetowej 
oraz uchwale w sprawie wieloletniego planu 
inwestycyjnego; 

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s>  
w całoWci lub w czCWciŚ Budcet Gminy, aródła 
zewnCtrzne (np.Ś fundusze strukturalne Unii 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 256 – 14317 – Poz. 2511,2512 
 

źuropejskiej, 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 przestrzennymŚ opłaty 
adiacenckie, opłaty planistyczne. 

2.  Termin i koszty budowy sieci wodoci>gowej, 
kanalizacji sanitarnej, sieci i urz>dzeM do zaopatrzenia 
w energiC elektryczn> oraz dróg publicznych zostan> 
okreWlone przez GminC w budcecie oraz wieloletnim 
planie inwestycyjnym. 
 
 

2515
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2512 

 
UCHWAŁA Nr X/41/2011 

 RADY GMINY w DRZYCIMIU 
 z dnia 8 listopada 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków żminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania 
 

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Źz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póan. zm.)1 
uchwala siC, co nastCpuje:  

 
§ 1.  Gmina podejmuje wysiłki na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególnoWci 
w ramach pracy w Gminnym Zespole 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie, zwanym dalej Zespołem. 

 
§ 2.1.  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej 
Zespołem, powołuje Wójt Gminy Źrzycim. 

2.  W skład Zespołu wchodz> przedstawicieleŚ 
a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
b) gminnej komisji rozwi>zywania problemów 

alkoholowych, 
c) policji, 
d) oWwiaty, 
e) ochrony zdrowia, 
f) organizacji pozarz>dowych, 
g) zespołu kuratorów s>dowych, 
h) przedstawicieli innych nic okreWleni w pkt. 2, 

działaj>cych na rzecz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 
3.  Zespół działa na podstawie porozumieM 

zawartych miCdzy Wójtem Gminy Źrzycim  
a podmiotami, o których mowa w pkt. 2. 

 
§ 3.1.  Powołanie członków Zespołu nastCpuje na 

podstawie zgłoszenia kandydatów przez instytucje 
wymienione w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, po 
zawarciu porozumieM z Wójtem Gminy Źrzycim. 

2.  Członków Zespołu odwołuje Wójt Gminy 
Źrzycim w nastCpuj>cych przypadkachŚ 
1) na wniosek podmiotu, którego jest 

przedstawicielem, 
2) złocenia pisemnej rezygnacji z członkostwa  

w Zespole, 

3) na wniosek przewodnicz>cego Zespołu  
w uzasadnionych przypadkach, 

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem 
s>du za przestCpstwo umyWlne. 
3.  Wójt Gminy uzupełnia nastCpnie skład Zespołu 

zgodnie z § 3 ust. 1. 
 
§ 4.  Zespół realizuje działania okreWlone  

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 
§ 5.  Pierwsze posiedzenie Zespołu w celu wyboru 

przewodnicz>cego Zespołu, zwołuje Wójt Gminy 
Drzycim. 

 
§ 6.  Przewodnicz>cy Zespołu oraz jego zastCpca 

wybierani s> na pierwszym posiedzeniu Zespołu 
spoWród jego członków w głosowaniu jawnym, 
wiCkszoWci> głosów i w obecnoWci co najmniej połowy 
składu Zespołu. 

 
§ 7.1.  Zespól Interdyscyplinarny moce tworzyć 

grupy robocze w celu rozwi>zywania problemów 
zwi>zanych z wyst>pieniem przemocy w rodzinie  
w indywidualnych przypadkach. 

2.  Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup 
roboczych moce dokonaM kacdy członek Zespołu 
poprzez wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego. 
Przewodnicz>cy Zespołu ustala skład, w tym 
przewodnicz>cego grupy roboczej oraz miejsce i termin 
posiedzenia. 

3.  Skład grup roboczych uzalecniony jest od 
problemu i moce być zmienny w zalecnoWci od potrzeb. 

 
§ 8.  Posiedzenia Zespołu odbywaj> siC  

w zalecnoWci od potrzeb, jednak nie rzadziej nic raz na 
kwartał. Z kacdego spotkania sporz>dzany jest protokół. 

 
§ 9.  Posiedzenia zwołuje Przewodnicz>cy Zespołu 

pisemnie lub – za zgod> poszczególnych członków 
Zespołu – w inny sposób uzgodniony z członkami 
Zespołu. 

  


