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UCHWAŁA Nr XVI/68/2011 

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

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 połoconej  
w obrCbie 4 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/273/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 
połoconej w obrCbie 4 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 Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 
2011 r., Rada Miasta uchwala: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla działki  
o nr geodezyjnym 514 połoconej w obrCbie 4 w mieWcie 
Golub-DobrzyM, zwanym 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 1,8386 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) 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 odrCbnych; 

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. 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. 
schodów zewnCtrznych, daszków, markiz, wystCpów 
dachowych, oWwietlenia zewnCtrznegoś 
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6) liniach rozgraniczaj>cych - nalecy przez to rozumieć 

linie rozdzielaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania; 

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

8) 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. 
5. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 4, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami 
wynikaj>cymi z Polskich Norm i przepisów odrCbnych. 

6. 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 

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

siC do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U: 

1. Przeznaczenie: teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 
1) lokalizacja zabudowy w obrCbie działki objCtej 

planem, z zachowaniem właWciwych odległoWci od 
granic działek s>siednich, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

2) na terenie objCtym planem dopuszcza siC realizacjC 
przedsiCwziCć mog>cych potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, dla których 
przeprowadzona procedura oddziaływania na 
Wrodowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu 
na przyrodC obszaru, 

3) ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 

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

5) nakazuje siC maksymalne zachowanie istniej>cego 
drzewostanu oraz wprowadzenie dodatkowej zieleni 
izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) obowi>zuje zasada zagospodarowania zieleni> tej 
powierzchni działki, która nie jest przeznaczona pod 
zabudowC i utwardzenie; 

7) parametry zabudowy funkcji produkcyjnej  
i usługowej: 
a) wysokoWć zabudowy maksymalnie 12,0 m, do 

dwóch kondygnacji nadziemnych, 
b) geometria dachów nowych budynków – 

dowolna; 
8) dopuszcza siC realizacjC obiektów towarzysz>cych, 

zwi>zanych z obsług> działalnoWci produkcyjnej  
i usługowej wysokoWć maksymalnie 13,0 m, 

9) dopuszcza siC rozbudowC, nadbudowC i przebudowC 
oraz zmiany sposobu ucytkowania obiektów pod 
warunkiem dostosowania do wymogów planu; 

 10) nakaz pozostawienia min. 25% powierzchni 
biologicznie czynnej, 

 11) obszar przeznaczony pod zabudowC, dojWcia, 
dojazdy, miejsca postojowe, utwardzone 
nawierzchnie, nie powinien przekraczać 75% 
powierzchni działki. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniami 

antropogenicznymi przez prowadzenie prawidłowej 
gospodarki wodno – Wciekowej i odpadami; 

2) obowi>zuje zakaz prac ziemnych trwale 
zniekształcaj>cych rzeabC terenu. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) obszar planu połocony jest w strefie „K” ochrony 

układu urbanistycznego Dobrzynia oraz w strefie 
„E” ochrony ekspozycji, dla których obowi>zuj> 
nastCpuj>ce ustalenia: 
a) skalC, bryły i formy nowej i modernizowanej 

zabudowy nalecy dostosować do istniej>cej, 
b) wszelkie inwestycje, dot. nadbudowy, 

rozbudowy i przebudowy oraz realizacji nowej 
zabudowy, których powierzchnia zabudowy 
przekraczałaby 70 m2, lub maksymalna 
wysokoWć przekraczałaby 6 m wymagaj> 
uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytkówś 

c) nie dopuszczenie do budowy obiektów, których 
wysokoWć mogłaby stanowić przesłonC 
widokow> i dysonans w krajobrazie kulturowym; 

d) nie dopuszczenie do tworzenia przesłon 
widokowych z zieleni wysokiej, za wyj>tkiem 
koniecznoWci wytworzenia przesłon dla obiektów 
istniej>cychś 

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. 
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5. 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) ustala siC ochronC istniej>cej roWlinnoWciś 
4) do nasadzeM stosować rodzime gatunki drzew  

i krzewów liWciastych. 
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>  
(ul. Piaskowa) znajduj>cej siC poza obszarem 
opracowania planu; 

b) dla zabudowy produkcyjnej i usługowej nalecy 
zabezpieczyć liczbC miejsc parkingowych (na 
miejscach postojowych lub w garacach), według 
wskaanika min. 2 mp/100 m2 pow. ucytkowej 
obiektów produkcyjnych lub usługowychś 

2) warunki obsługi 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 produkcyjnych, 
bytowych i przeciwpocarowych z miejskiej 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) gospodarka odpadami poprzez gromadzenie  
i wywóz w sposób zorganizowany, na podstawie 
lokalnych przepisów, 

g) na terenie opracowania planu dopuszcza siC 
lokalizacje urz>dzeM melioracji, 

h) nalecy zapewnić mocliwoWć swobodnego 
dostCpu do urz>dzeM melioracji celem 
umocliwienia prac konserwacyjno-remontowych, 

i) ustala siC zakaz grodzenia czCWci nieruchomoWci 
przylegaj>cej do cieków wodnych zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

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

2000 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielanej 

działki – nie ustala siCś 
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>dzania i ucytkowania terenówŚ - 
do czasu realizacji ustaleM planu, dopuszcza siC 
dotychczasowe zagospodarowanie, urz>dzenie  
i ucytkowanie terenu. 

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 
 
§ 5. 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 geodezyjnym 194, 195 i 196 połoconych w 
obrCbie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Golub-DobrzyM. 
 
§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej Miasta. 

 
§ 8. 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/68/2011 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
z dnia 26 paadziernika 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XVI/68/2011 

Rady Miasta Golub-DobrzyM 
z dnia 26 paadziernika 2011 r. 

  
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu miejscowego 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki o Nr geodezyjnym 514 
połoconej w obrCbie 4 w mieWcie Golub-DobrzyM wraz  
z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko został 
wyłocony do publicznego wgl>du w dniach od 
30.06.2011 r. do 01.08.2011 r. Dyskusja publiczna nad 
przyjCtymi w projekcie planu rozwi>zaniami została 
zorganizowana w dniu 28.07.2011 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 
16.08.2011 r.  
W ustawowym terminie do projektu planu uwagi 
wnosili:  
1) zgłaszaj>cy uwagCŚ uwaga wniesiona przez osobC 

fizyczn>ś 
- treWć uwagi: wniesiono protest na zmianC 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz lokalizacje obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów  
w obszarze opracowania planu, z uwagi na 
negatywny wpływ inwestycji na ochronC 
Wrodowiska i cycie ludzi; 

- rozstrzygniCcieŚ nieuwzglCdniona  
- uzasadnienie: projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie narusza 
ustaleM studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Golub-
DobrzyM uchwalonego uchwała Nr V/17/2011 
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia  
24 stycznia 2011 r., w którego procedurze 
planistycznej nie wniesiono uwag w stosunku do 
lokalizacji istniej>cego zakładu.  

JednoczeWnie nalecy zaznaczyć, ic projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognoz> oddziaływania został sporz>dzony  
w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), tym samym został 
pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez 
Regionaln> Dyrekcje Ochrony Vrodowiska oraz inne 
organy właWciwe do uzgodnienia i zaopiniowania 
projektu planu.  

W projekcie planu miejscowego wprowadzono 
ustalenia ograniczaj>ce negatywne oddziaływanie na 
Wrodowisko przyrodnicze oraz cycie ludzi których 
przestrzegać musi inwestor i właWciciel terenu. Ponadto 
projekt planu uwzglCdnia recimy ochronne form 
ochrony przyrody zlokalizowanych na tym terenie 
(Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny DrwCcy), co 
równiec zostało potwierdzone przez Regionaln> 
DyrekcjC Ochrony Vrodowiska.  

Maj>c na uwadze wspomniane powycej opinie  
i uzgodnienia organów odpowiedzialnych za sprawy 
ochrony Wrodowiska, jak równiec zasadC 
zrównowaconego rozwoju, w której nastCpuje proces 
integrowania działaM politycznych, gospodarczych  
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałoWci podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania mocliwoWci 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społecznoWci lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleM, postanowiono nie 
uwzglCdnić wniesionej uwagi do projektu planu.  
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XVI/68/2011 

Rady Miasta Golub-DobrzyM 
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 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 
przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, póz. 717 z 2004 r.,  
z póan. zm.), Rada Miasta Golub-DobrzyM okreWla 
nastCpuj>cy sposób realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 
 

§ 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. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) do zadaM 
własnych gminy. 

2. Nie przewiduje siC inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, znajduj>cych siC w granicach 
opracowania planu. 
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