
Uchwala Nr IIU20/2002 
RADY GMINY I MIASTA IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 30 GRUDNIA 2002 r. 

w sprawie: pnystqpienia do sponqdzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestnennego gminy i miasta Izbica Kujawska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorzqdzie gminnym @z. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z poh .  ZITI., art. 
12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z poin. zm.) 

Rada Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 
uchwala co nastqpuje: 

§ 1 
Przystepuje sic do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta okreslonego w $2. 

S2 
I Plan obejmuje caly obszar w granicach administracvjnych . . gminy i miasta Izbica 

Kuj. w granicach przedstawionych na mapie stanowiqcej zalacmik gaficzny N 1 
do niniejszej uchwaly. 

2. Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego 
dla ww. obszaru zgodnie z opracowanym ,STUDIUM U W A R U N K O W ~  I 
KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMWY I 
MJASTA IZBICA KUJ." uchwalonym Uchwala, Nr 9812000 z dnia 16.10.2000 
roku pod potrzeby dzialalnoici planistycmej i inwestycyjnej Rady Gminy i Miasta. 

3. Zakres ustalen planu stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym obejmuje: 
1) przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajqce tereny o rodych funkcjach 

lub robych zasadach zagospodarowania, 
2) linie rozgraniczajqce ulice, place oraz drogi publicme, wraz z urzqdzeniami 

pomocniczymi, a t ake  niezbedne do wytyczenia Sciezek rowerowych 
3) tereny przeznaczone do realizacji celow publicznych oraz linie rozgraniczajqce 

te tereny 
4) ganice i zasady zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajqcych 

ochronie 
5) zasady obslugi w zalcresie dkstruktury technicznej oraz linie rozgraniczajqce 

tereny tej mfrastmktq 
6) lokalne warunlu, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terehu, w tym like zabudowy, gabaryty obiektow, a takze 
minimalne lub maksvmalne wskainiki intensvwnosci zabudowv . 

7) zasady i wiilunlu podzialu terenow na dzialki budowlane 



8) szczeg3owe warunki zagospodarowania terenow, w tym zakaz zabudowy, 
wymkajqce z potrzeb ochrony Srodowiska przyrodniczego. Mturowego i 
zdrowia ludzi, prawidlowego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
ochrony gruntow rolnych i lesnych, 

9) tereny, na ktorych przewiduje sic stosowanie systemow indywidualnych lub 
grupowych oczyszczalni Sciekow bqd5 zbiornikow bezodplywowych 

10)tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzqdzenia oraz uiytkowania terenu 
1l)granice obszartrw: 

a) zorganizowanej dzialalnoici inwestycyjnej 
b) rehabilitacji istniejqcej zabudowy i infrastruktury technicmej 
c) przeksztalcen obszarow zdegradowanych 

12)Inne w m k i  i zasady w zaleinoici od potrzeb. 

53 
Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta. 

54 
Zobowiqzuje sic Burmistrza do sporzqdzenia planu zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 
roku Nr 15 poz. I39 z poh .  zm.) 

55 
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia 



Do uchwaty ~r &?! I . & .  2002 Rady Gminy i Miasta w Izbicy K~jawskiej 
z dnia .... ~L?.X//  ........ ,2002 roku 

/ 

Aktualnie obowiapjqcy Miejscowy og6lny plan zagospodarowania pnestrzennego 

gminy i miasta uchwalony Uchwalq Nr XV 1 43 / 80 RNM i G w Izbicy Kujawskiej z dnia 

28 kwietnia 1980 roku opublikowanq w Dzienniku L'rzedowym Wojewodztwa 

Wloc4awskiego Nr 4 poz. 55 z 1987 r. , ktorego wa2noSc u e a  z koncem 2002 roku. 

na dzien dzisiejszv nie odpowiada aktual~lgrm nymogorn planistycznym i w pelni nie maze 
-Z 

byc podstawq do wydania decvzji planistycznych. oraz w znacznym stopniu odb~eya 

od opracowanego STUDIUM ~w.. \RuNKowA~ I KIERUNKOW 

ZAGOSPODARO\VANIL4 PRZESTRZENNEGO GXIINY I M1AST.A IZBIC.4 

KlrJAWSKA uchwalonego Uchwalq NI. 98 12000 z dnia 16 paidziernika 1000 roko. 

Biorqc pod uwage wvzej wymienione argumenty, Burmistrz uznal za uzasadnioue 

przedstawienie Radzie Gniiny i Miasta w Izbicy Kujawskiej projektu uchwaly o przystapienie 

do sporzqdzenia rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennepo dla obszam 
> ~- 

okreslonego w uchwale. 



Gmina i Miasto Izbica Kujawska pow. wloctawski, wojew6dztwo kujaw.;ko - pornorskie 
Miejscowy plan zagospodarowania pnest-nego gminy i miasta Izbica Kujawska 

ZaIqanik nr l do uchwaiy Nr /// / a 1 0 2  Rady Gminy i Miasta 
z dnia 38~'~ 2002 r. - Zmniejszenie skali 1:50 000 

Organ Spocqdzajqcy plan: Bunuistn Gminy i Mii Izbica Kujawska. 

Granica obszaru objety m. p. z. p. 


