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UCHWAŁA Nr XLIII/324/10 

 RADY MIźJSKIźJ CHźŁMbY 
 z dnia 28 paadziernika 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmcy, dla terenu połoconego 
pomiCdzy ulic> Rybaki, żórn>, wschodni> granic> administracyjn> miasta oraz brzegiem Jeziora 
ChełmcyMskiego 
 

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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146  
i Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 149, poz. 996), po 
stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Chełmca przyjCtym uchwał> nr XXV/205/2000 Rady 
Miejskiej Chełmcy z dnia 30 listopada 2000 r. uchwala 
siC, co nastCpujeŚ  

 
DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1.  Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmcy, dla 
terenu połoconego pomiCdzy ulic> Rybaki, Górn>, 
wschodni> granic> administracyjn> miasta oraz 
brzegiem Jeziora ChełmcyMskiego. 

2.  PodstawC prawn> uchwalenia niniejszego planu 
stanowi uchwała nr XXXII/206/09 Rady Miejskiej 
Chełmcy z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmcy, dla 
terenu połoconego pomiCdzy ulic> Rybaki, Górn>, 
wschodni> granic> administracyjn> miasta oraz 
brzegiem Jeziora ChełmcyMskiego. 

3.  Ustala siC przeznaczenie i zasady 
zagospodarowania obszaru objCtego planem zgodnie  
z zał>cznikiem nr 1, stanowi>cym jego integraln> czCWć, 
w skali 1:1 000. 

4.  Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie 
ustaleM planu oraz okreWlenie obszaru objCtego planem. 

 
§ 2.  Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 

1) rysunek planu jako zał>cznik nr 1ś 

2) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu jako zał>cznik nr 2ś 

3) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania jako 
zał>cznik nr 3. 
 
§ 3.  Rysunek planu zawiera: 

1) elementy stanowi>ce ustalenia planuŚ 
a) granice obszaru objCtego planem, 
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania, 

c) symbole cyfrowo-literowe okreWlaj>ce 
przeznaczenie terenów, 

d) obowi>zuj>ce linie zabudowy, 
e) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
f) tereny wymagaj>ce ochrony na podstawie 

przepisów odrCbnych, w tym ochrona dóbr 
kultury, 

g) strefy ograniczeM w zabudowie, 
zagospodarowaniu terenu wyznaczone na 
podstawie przepisów odrCbnych, w tym m.in.Ś 
strefa od cmentarza, strefy od linii 
elektroenergetycznych oraz gazoci>guś 

h) skalC rysunku planu, 
i) granicC administracyjn> miasta, 
j) obszary pod zabudowC trwale zwi>zan>  

z gruntem oraz zabudowC tymczasow>, 
2) elementy informacyjne: 

a) projektowan> granicC poWredniej, zewnCtrznej 
strefy miejskiego ujCcia wody, 

b) przebieg Wciecek rowerowych, 
c) proponowane linie podziału nieruchomoWci. 
 
§ 4.  Ilekroć w uchwale lub w zał>czniku 

graficznym do niniejszej uchwały jest mowa oŚ 
1) ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm); 

2) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
obowi>zuj>ce ustawy i rozporz>dzenia (np.Ś Prawo 
Wodne - szczególnie art. 27 i 28, Prawo 
Budowlane), a takce inne przepisy powszechnie 
obowi>zuj>ce na danym obszarześ 

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

4) 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.ś 

5) udziale powierzchni biologicznie czynnej – nalecy 
przez to rozumieć udział powierzchni biologicznie 
czynnej do powierzchni działki/terenu, na którym 
realizowana jest inwestycja i do której inwestor ma 
tytuł prawnyś 

6) ochronie drzewostanu – nalecy przez to rozumieć 
ochronC poprzez utrzymywanie liczby drzew  
w dotychczasowym stanie, a jeWli jest to mocliwe 
zwiCkszanie zadrzewienia, sukcesywne uzupełnianie 
ubytków, dopuszczanie wycinki tylko ze wzglCdu na 
bezpieczeMstwo zdrowia i cycia ludzi oraz jeWli 
koliduje z planowan> inwestycj>ś 

7) udziale powierzchni zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć udział powierzchni zabudowy do 
powierzchni działki/terenu, na którym realizowana 
jest inwestycja i do której inwestor ma tytuł prawnyś 

8) lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki – nalecy przez to rozumieć lokalizacjC 
zabudowy bezpoWrednio przy granicy działki wg 
Rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
z wył>czeniem granicy z działk> drogow>, odległoWć 
od zewnCtrznej krawCdzi jezdni okreWla linia 
zabudowy; 

9) kondygnacji – nalecy przez to rozumieć 
kondygnacjC nadziemn>ś 

 10) handlu – nalecy przez to rozumieć obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedacy nie przekraczaj>cej  
2000 m2. 
 
§ 5.  Na obszarze objCtym planem miejscowym nie 

wystCpuj>Ś 
1) tereny górnicześ 
2) tereny naracone na niebezpieczeMstwo powodziś 
3) tereny zagrocone osuwaniem mas ziemiś 
4) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia scaleM  

i podziałów nieruchomoWciś 
5) obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy  

i infrastruktury technicznej; 
6) obszary wymagaj>ce przekształceM lub rekultywacjiś 
7) pomniki zagłady. 

 
§ 6.  Dla kacdego z wyodrCbnionych liniami 

rozgraniczaj>cymi terenu maj> zastosowanie ustalenia 
szczegółowe oraz odpowiednie ustalenia ogólne. 

 
 
 
 

DZIAŁ II 
Ustalenia ogólne 

 
§ 7.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) budynki nalecy lokalizować z zachowaniem 

minimalnych odległoWci od dróg okreWlonych na 
rysunku planu jako obowi>zuj>ce lub maksymalne 
nieprzekraczalne linie zabudowy, przy czym dla 
nowych działek obowi>zuj>ca linia zabudowy 
dotyczy budowy co najmniej jednego budynku; 

2) obowi>zuj>ca linia zabudowy dotyczy 
podstawowego budynku na terenie o okreWlonym 
przeznaczeniu, dotyczy budynku mieszkalnego lub 
usługowego, zaW dla pozostałych budynków na 
działce jest maksymaln> nieprzekraczaln> lini> 
zabudowy; 

3) jeceli na rysunku planu nie okreWlono linii 
zabudowy, minimaln> odległoWć nowo powstaj>cej 
zabudowy od granicy z działk> drogow> nalecy 
przyj>ć według przepisów odrCbnychś 

4) jeceli ustalenia planu przewiduj> mocliwoWć 
powstania nowej czy zachowania istniej>cej 
zabudowy, jest to równoznaczne z mocliwoWci> 
dokonywania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 
zmiany sposobu ucytkowania na funkcjC 
przewidzian> w planie, remontów, rozbiórek, 
wymiany i innych działaM inwestycyjnych chyba, ce 
dalsze ustalenia planu stanowi> inaczejś 

5) dopuszcza siC nadbudowC budynków do takiej 
wysokoWci (tylu kondygnacji) jak> przewidziano na 
danym terenie; 

6) w przypadku wymiany istniej>cej zabudowy lub 
odbudowy, nowy budynek powinien mieć wysokoWć 
i kształt dachu, jaki przewidziano na danym terenieś 

7) w przypadku zabudowy miCdzy jezdni>, a lini> 
zabudowy dopuszcza siC remonty, utrzymywanie  
w nalecytym stanie technicznym i inne działania 
inwestycyjne bez prawa rozbudowy i nadbudowy,  
z zastrzeceniem ustaleM szczegółowychś 

8) przeznaczenie terenu oznacza, ce na obszarze tym 
dopuszcza siC takce realizacjC obiektów i urz>dzeM 
towarzysz>cych, niezbCdnych do prawidłowego 
funkcjonowania terenu lub terenów s>siednich  
w ramach istniej>cego lub projektowanego sposobu 
wykorzystania, w tym w szczególnoWciŚ 
a) chodników, Wciecek pieszo-rowerowych, ci>gów 

pieszo-jezdnych, nie wyznaczonych na rysunku 
planu, 

b) miejsc postojowych oraz infrastruktury 
technicznej; 

9) zakaz budowy ogrodzeM betonowych, za wyj>tkiem 
słupów i podmurówek. 
 
§ 8.1.  Na podstawie przepisów odrCbnych,   

w terenach 1US/ZP, 4MW/MN/U, 6KP, 8MW/MN/U, 
9MW/MN/U wprowadza siC strefC ograniczonego 
zagospodarowania w odległoWci 50,0 m od granicy 
cmentarza, w której obowi>zuj> nastCpuj>ce zakazyŚ 
1) zakaz budowy nowych obiektów mieszkalnych, 

cywienia zbiorowego, magazynów cywnoWciś 
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2) zakaz kopania studni do poboru wody pitnej i do 

celów gospodarczych. 
2.  Dopuszcza siC zmniejszenie w/w odległoWci za 

zgod> właWciwego organu sanitarnego. 
 
§ 9.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) w granicach obszaru objCtego planem zakazuje siC 

prowadzenia działalnoWci i realizacji inwestycji 
zaliczanych do przedsiCwziCć mog>cych zawsze 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko oraz 
przedsiCwziCć mog>cych potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, z wył>czeniem 
przedsiCwziCć zwi>zanych z komunikacj>  
i infrastruktur> techniczn> oraz zastrzeceniem dla 
terenów w ustaleniach szczegółowychś 

2) obejmuje siC ochron> alejC starodrzewia przy 
historycznym trakcie w kierunku PluskowCs  
(ul. 3 Maja); w przypadku przebudowy i poszerzenia 
drogi dopuszcza siC wycinkC drzew jednostronnie  
i nasadzenia wzdłuc drogi w odległoWci 
zapewniaj>cej bezpieczeMstwo ruchu,  
z obowi>zkiem uzupełnienia nasadzeM  
z zachowaniem gatunków wchodz>cych  
w pierwotny skład gatunkowy aleiś 

3) obejmuje siC ochron> Park Miejski z promenad> 
przy ul. 3 Maja przez zachowanie sposobu 
wykorzystania terenów jako tereny sportu, rekreacji 
i zieleni; nakaz uzgadniania projektów 
zagospodarowania terenu oraz gospodarki 
istniej>cym drzewostanem (w tym wycinki)  
i projektowanymi nasadzeniami w terenach 14ZP, 
15US/ZP, 20ZP, 23US/ZP z Kujawsko-Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytkówś 

4) obejmuje siC ochron> cmentarze w terenach 3ZC  
i 57ZP – sposób wykorzystania i zagospodarowania 
według ustaleM szczegółowychś nakaz uzgadniania 
projektów zagospodarowania terenu oraz gospodarki 
istniej>cym drzewostanem (w tym wycinki)  
i projektowanymi nasadzeniami w terenach 3ZC  
i 57ZP z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytkówś 

5) ustanawia siC strefC „K” ochrony miejskiego 
krajobrazu kulturowego dla terenu wyznaczonego na 
rysunku planu: 
a) wszelkie inwestycje w granicach strefy nalecy 

uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

b) nakazuje siC zachowanie historycznego 
ukształtowania terenu i jego walorów kulturowo-
krajobrazowych, 

c) nowa zabudowa dostosowana do krajobrazu 
kulturowego otoczenia; 

6) nalecy zachować kanał ł>cz>cy Jezioro 
ChełmcyMskie (poprzez Jezioro Miałkusz)  
z Jeziorem Archidiakonka z mocliwoWci> 
przebudowy, rozbudowy itp. oraz zapewnić do niego 
dostCpś 

7) powierzchnie wolne od zabudowy nalecy 
zagospodarować zieleni> z rodzimych gatunków 
drzew i krzewówś 

8) wskazana na rysunku granica projektowanej 
(mog>cej ulec zmianie) poWredniej zewnCtrznej 
strefy miejskiego ujCcia wody wymaga ustanowienia 
zgodnie z odrCbnymi przepisami prawaś 

9) ze wzglCdu na połocenie obszaru objCtego planem  
w projektowanej strefie ochrony poWredniej, 
zewnCtrznej miejskiego ujCcia wody obowi>zuje 
zakaz lokalizowania: 
a) nowych ujCć w utworach czwartorzCdowych 

poza piezometrami lub studniami słuc>cymi do 
uzyskania wody dla potrzeb ujCcia miejskiego, 

b) obiektów i inwestycji takich jakŚ 
- cmentarzy i grzebalisk, 
- wysypisk komunalnych, przemysłowych  

i wylewisk, 
- ferm hodowlanych, 
- magazynów produktów ropopochodnych  

i innych substancji chemicznych oraz 
ruroci>gów przesyłowych tych produktów, 

- składowisk Wrodków ochrony roWlin. 
 
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) w granicach obszaru planu nie wystCpuj> tereny ani 

obiekty wpisane do rejestru zabytkówś 
2) obejmuje siC ochron> nastCpuj>ce budynki  

o wartoWci historyczno-kulturowej oznaczone na 
rysunku planu: 
a) przy ul. ChełmiMskiej 26 i 34, 
b) przy ul. 3 Maja 4, 5, 12, 15, 21, 
c) przystaM sekcji wioWlarskiej (OWrodek Sportów 

Wodnych) przy ul. 3 Maja; 
3) nalecy zachować wygl>d architektoniczny 

budynków historycznych w zakresie gabarytu, 
kształtu i pokrycia dachu, kompozycji elewacji,  
tj. detalu architektonicznego, rozmieszczenia, 
wielkoWci, kształtu oraz proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych; 

4) ogrody towarzysz>ce historycznym zabudowaniom 
– do zachowania i pielCgnacjiś 

5) wszelkie prace budowlane maj>ce wpływ na wygl>d 
zewnCtrzny budynków objCtych ochron> 
konserwatorsk>, wymagaj> uzgodnienia  
z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytkówś 

6) ustanawia siC strefC „OW” obserwacji 
archeologicznej dla terenu wyznaczonego na 
rysunku planu oraz dla dwóch stanowisk 
archeologicznych w terenach 28U, 30U/KP  
i czCWciowo w 29 ZP, w której wszelkie roboty 
ziemne mocna wykonywać po uzgodnieniu i za 
pozwoleniem Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

7) jeWli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych w granicach objCtych planem, odkryto 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ic 
jest on zabytkiem, nakazuje siC wstrzymać wszelkie 
roboty mog>ce uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot, zabezpieczyć, przy ucyciu dostCpnych 
Wrodków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
niezwłocznie zawiadomić o tym Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
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Zabytków, a jeWli nie jest to mocliwe, Burmistrza 
Miasta Chełmcaś 

8) ustanawia siC strefC „B2” ochrony konserwatorskiej 
dla terenu wyznaczonego na rysunku planu: 
a) wszelkie inwestycje w granicach strefy nalecy 

uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

b) nakazuje siC utrzymanie historycznego układu  
i przebiegu drógś 

9) ustanawia siC strefC „E” ochrony ekspozycji 
historycznej panoramy miasta dla terenu 
wyznaczonego na rysunku planu: 
a) obszar w granicach strefy obejmuje siC ochron> 

konserwatorsk> jako przedpole ekspozycji 
sylwety miasta, 

b) wszelkie inwestycje w granicach strefy nalecy 
uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

c) kierunki odbioru ekspozycji pokazano na 
rysunku planu, 

d) nakazuje siC likwidacjC obiektów 
substandardowych, degraduj>cych otoczenie 
swym charakterem, jak garace blaszane  
i małogabarytowe obiekty gospodarcze. 

 
§ 11. W granicach obszaru objCtego planem 

wystCpuj> tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 
tereny słuc>ce organizacji imprez masowych, które 
oznaczono symbolami 22US/ZP/UZZ/UG, 23US/ZP, 
26US/ZP i 33ZP-US. 

 
§ 12. Nie wystCpuje potrzeba ustalania zasad 

zagospodarowania terenów i obiektów podlegaj>cych 
ochronie na podstawie przepisów odrCbnych. 

 
§ 13. Zasady i warunki ł>czenia i podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) w obszarze objCtym planem dopuszcza siC 

mocliwoWć ł>czenia działekś 
2) w terenach funkcjonalnych dopuszcza siC podziały 

na działki według ustaleM szczegółowychś 
3) dopuszcza siC rócnice ±5% od ustalonych w planie 

powierzchni nowych wydzieleMś 
4) dopuszcza siC wydzielenia działek na rzecz 

komunikacji i infrastruktury technicznej bez 
ograniczania parametrów. 
 
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji: 
1) w terenach komunikacyjnych, poza elementami 

zwi>zanymi z funkcj> terenu (jezdnie, ci>gi pieszo-
jezdne, Wciecki pieszo-rowerowe, chodniki itp.), 
dopuszcza siC, za zgod> zarz>dcy drogi,  
w zalecnoWci od potrzeb i mocliwoWci terenowych, 
lokalizacjC noWników reklamowych, zieleni (np. 
nasadzenia drzew, krzewów, kwietniki), 
przystanków komunikacji zbiorowej, obiektów 
małej architektury, infrastruktury technicznej itp. 
stanowi>cych uzupełnienie elementów 
zagospodarowania terenów komunikacyjnych  
i przyległych za zgod> zarz>dcy drogi, chyba ce 
ustalenia szczegółowe mówi> inaczejś 

2) jeceli ustalenia planu przewiduj> powstanie nowej 
czy zachowania istniej>cej drogi jest to 
równoznaczne z mocliwoWci> dokonywania 
rozbudowy, przebudowy, remontów, wymiany  
i innych działaM inwestycyjnych, pod warunkiem 
zgodnoWci z ustaleniami niniejszego planu oraz 
przepisami odrCbnymiś 

3) ustala siC nastCpuj>ce zapotrzebowanie na miejsca 
postojowe: 
a) dla funkcji mieszkaniowej – minimum 1 miejsce 

na 1 lokal, 
b) dla funkcji usługowej – minimum 3 miejsca 

postojowe na 100 m2 powierzchni ucytkowej, 
chyba ce ustalenia dla poszczególnych terenów 
stanowi> inaczej, 

c) do zabezpieczenia miejsc postojowych zalicza 
siC równiec garaceś 

4) na rysunku planu wyznaczono postulowany przebieg 
Wciecek rowerowych. 
 
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej: 
1. Zasady ogólneŚ 

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

2) infrastrukturC techniczn> nalecy realizować  
w pierwszej kolejnoWci w terenach komunikacyjnych 
za zgod> i na warunkach 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>cych. 
2.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu zaopatrzenia w wodCŚ 
1) nakazuje siC przył>czenie budynków do wodoci>gu 

komunalnego; 
2) nakazuje siC dalszy rozwój sieci wodoci>gowej,  

w stopniu zapewniaj>cym zaopatrzenie w wodC dla 
nowej zabudowy w obszarze planu. 
3.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu odprowadzenia Wcieków sanitarnychŚ 
1) Wcieki sanitarne nalecy odprowadzać do komunalnej 

sieci kanalizacji sanitarnej; 
2) nakazuje siC rozbudowC istniej>cej sieci kanalizacji 

sanitarnej, umocliwiaj>cej odbiór Wcieków 
sanitarnych do oczyszczalni Wcieków z całego 
obszaru objCtego planemś 

3) Wcieki technologiczne nalecy odprowadzać do 
kanalizacji, po uprzednim oczyszczeniu  
w urz>dzeniach oczyszczaj>cych zlokalizowanych 
na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny,  
w stopniu przewidzianym w przepisach odrCbnych. 
4.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu odprowadzenia Wcieków deszczowychŚ 
1) wody deszczowe nalecy odprowadzać do 

komunalnej sieci kanalizacji deszczowej,  
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z mocliwoWci> magazynowania i wykorzystania do 
celów gospodarczychś 

2) w przypadku braku kanalizacji deszczowej 
dopuszcza siC odprowadzanie wód opadowych do 
gruntu lub wykorzystanie ich do celów 
gospodarczych (np. nawadnianie terenów zieleni)  
w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł 
prawny; 

3) wody deszczowe z powierzchni i terenów, z których 
spływ stanowić moce zagrocenie dla Wrodowiska 
przyrodniczego (np. drogi, parkingi) nalecy 
odprowadzać do kanalizacji deszczowej. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
1) wszystkie budynki musz> być podł>czone do sieci 

elektroenergetycznej i posiadać przył>cza 
elektroenergetyczne umocliwiaj>ce pobór energii 
elektrycznej w stopniu wystarczaj>cym dla obsługi 
okreWlonej zabudowy działkiś 

2) projektowane zagospodarowanie działek nalecy 
wkomponować w przebieg napowietrznych  
i kablowych linii Wredniego i niskiego napiCciaś 
zaleca siC stopniow> likwidacjC linii napowietrznych 
i zastCpowanie, w ramach remontów i modernizacji, 
sieciami kablowymi; 

3) odcinek napowietrznej linii elektroenergetycznej 
przebiegaj>cy nad zachodni> czCWci> Jeziora 
ChełmcyMskiego, powoduj>cy degradacjC 
krajobrazu, nalecy docelowo skablowaćś 

4) istniej>ce linie napowietrzne Wredniego napiCcia 
(SN) 15 kV przewidziane docelowo do demontacu 
mog> być zdemontowane po wybudowaniu stacji 
transformatorowych i linii kablowych SN; 
wyprzedzaj>ca likwidacja kolizji linii 
napowietrznych z projektowanym 
zagospodarowaniem moce być wykonana na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieci; 

5) wzdłuc napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 
w strefie o szerokoWci maksymalnie 13 m (2 x 6,5 m) 
obowi>zuj> ograniczenia w mocliwoWci lokalizacji 
budynków mieszkalnych, usługowych  
i produkcyjnych, które nalecy uzgadniać  
z właWciwym gestorem sieci elektroenergetycznej; 

6) nalecy zagwarantować gestorowi sieci dostCp do 
istniej>cych linii Wredniego napiCcia w celu ich 
obsługi i konserwacjiś 

7) nowe stacje transformatorowe parterowe nalecy 
lokalizować na geodezyjnie wydzielonych działkach 
o wymiarach około 8 m x 8 m z dostCpem do drogi 
publicznej; 

8) dopuszcza siC mocliwoWć tymczasowej lokalizacji 
stacji słupowych na wydzielonych dla stacji 
parterowych działkachś 

9) istniej>ce stacje transformatorowe i linie 
elektroenergetyczne niskiego napiCcia dla zasilania 
istniej>cych i projektowanych obiektów w miarC 
potrzeby nalecy dostosować do zwiCkszonego 
poboru mocy. 
6.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu zaopatrzenia w ciepłoŚ 
1) teren objCty planem jest zaopatrywany w ciepło  

z indywidualnych aródeł ciepłaś 

2) w obszarze objCtym planem dopuszcza siC objCcie 
obiektów ze zbiorowych aródeł ciepła,  
np: ogrzewaniem gazowym z sieci miejskiej, 
zbiorowych kotłowniś 

3) dopuszcza siC stosowanie paliw niskoemisyjnych, 
takich jak: gaz, olej itp. 
7.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu telekomunikacji: 
1) podł>czenie do systemu telekomunikacyjnego 

nalecy realizować poprzez istniej>c> i projektowan> 
sieć telekomunikacyjn> lub w poł>czeniu z inn> 
infrastruktur> techniczn>ś 

2) sieci telekomunikacyjne nalecy budować, 
rozbudowywać i modernizować na warunkach 
okreWlonych przez wybranego gestora sieciś 

3) w zakresie telefonii komórkowej istnieje mocliwoWć 
budowy nowych stacji bazowych w granicach 
terenów 22US/ZP/UZZ/UG, 28U, 35U, 36U i 37U. 
8. Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadamiŚ 

1) w zakresie gospodarki odpadami nalecy przewidzieć 
miejsce na lokalizacjC kontenerów lub pojemników 
do czasowego gromadzenia odpadów w granicach 
działki lub terenu, z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich 
segregacji; 

2) odpady komunalne wywozić na komunalne 
wysypisko odpadówś 

3) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 
 
§ 16. Do czasu realizacji ustaleM planu pozostawia 

siC dotychczasowy sposób ucytkowania  
i zagospodarowania terenów, z zastrzeceniem ustaleM 
szczegółowych. 

 
DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe 
 

Rozdział 1 
Tereny funkcjonalne 

 
§ 17. Ustalenia dla terenu 1US/ZP. 
1.  Przeznaczenie terenuŚ teren usług sportu  

i rekreacji (np. wypocyczalnia sprzCtu wodnego, 
wypocyczalnia rowerów) z zieleni>. 

2.  Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) istniej>ca zabudowa do zachowania z mocliwoWci> 

prowadzenia remontów, rozbudowy, przebudowy  
i nadbudowy; 

2) wysokoWć zabudowy do 2 kondygnacji w tym 
poddasze, lecz nie wiCcej nic 8,0 m od poziomu 
terenu do kalenicy dachu; 

3) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od 200 do 
450; 

4) udział powierzchni zabudowy - maksimum 20%; 
5) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

70%; 
6) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy przy granicy 

działkiś 
7) nakazuje siC wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej 

w postaci szpaleru drzew lub wysokiego cywopłotu 
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o szerokoWci minimum 2,5 m wzdłuc granicy  
z cmentarzem; 

8) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 
1,5 m; 

9) dopuszcza siC reklamy, z zastrzeceniem, ce reklamy 
wolnostoj>ce nie mog> być wycsze nic 3,0 m. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWci – dopuszcza siC ł>czenie, 
zakazuje siC podziałów na mniejsze działki. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacji - dostCpnoWć  
z ulicy Rybaki. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

 
§ 18. Ustalenia dla terenu 2K. 
1.  Przeznaczenie terenu: teren infrastruktury 

technicznej - kanalizacja (przepompownia Wcieków). 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) budowa przepompowni Wciekówś 
2) dopuszcza siC lokalizacjC nowych obiektów bez 

ograniczania parametrówś 
3) dopuszcza siC budowC ogrodzeM acurowych bez 

ograniczania wysokoWci. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie 
działek oraz podziały bez ograniczania powierzchni. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ dostCpnoWć  
z ulicy Rybaki. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
§ 19. Ustalenia dla terenu 3ZC. 
1.  Przeznaczenie terenu: cmentarz. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) cmentarz parafialny czynny; 
2) cmentarz wraz ze wszystkimi jego elementami tj. 

ogrodzeniem z bram>, historycznymi nagrobkami  
i pochówkami, rozplanowaniem dróg i kwater oraz 
istniej>cym drzewostanem, przeznacza siC do 
zachowania i obejmuje siC ochron> konserwatorsk> 
jako miejsce kultu religijnego; 

3) cmentarz znajduje siC w wojewódzkiej ewidencji 
zabytkówś 

4) nakazuje siC przebudowC ogrodzenia w czCWci, która 
nie posiada cech historycznych, tj. wykonanej  
z gotowych elementów betonowych oraz siatkiś 

5) nowe ogrodzenie wykonane z cegły lub elementów 
kutych nalecy dopasować do historycznego 
ogrodzenia; 

6) konserwacja nagrobków, prace porz>dkowo-
pielCgnacyjne drzewostanu oraz wszelkie prace 
zwi>zane z zagospodarowaniem cmentarza, w tym 
np. dotycz>ce nawierzchni Wciecek, nowych 
nasadzeM zieleni, infrastruktury technicznej i itd. 
nalecy uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ zakaz podziałów. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacji – dostCpnoWć  
z ul. ChełmiMskiej bezpoWrednia oraz przez teren 
parkingu oznaczonego symbolem 6KP. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
§ 20. Ustalenia dla terenów 4MW/MN/U, 

8MW/MN/U, 9MW/MN/U. 
1. Przeznaczenie terenówŚ 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wielorodzinnej, usługowejś 

2) dopuszcza siC usługi tzw. nieuci>cliwe jak handel, 
usługi fryzjersko-kosmetyczne, medyczne,  
o charakterze biurowym itp.; 

3) zachowuje siC istniej>c> w terenie 9MW/MN/U 
działalnoWć w zakresie przedsiCwziCć mog>cych 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) istniej>ca zabudowa do zachowania z mocliwoWci> 

prowadzenia remontów, rozbudowy, przebudowy  
i nadbudowy; 

2) w terenach znajduj> siC obiekty historyczne objCte 
ochron>ś 

3) wysokoWć zabudowy do 4 kondygnacji w tym 
poddasze, lecz nie wiCcej nic 14,0 m od poziomu 
terenu do kalenicy dachu 

4) dachy dwuspadowe o k>cie nachylenia połaci od 200 
do 500, z kalenic> równoległ> lub prostopadł> do 
drogi; 

5) udział powierzchni zabudowy - maksimum 40%; 
6) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

30%; 
7) wyznacza siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy: 
a) od ul. ChełmiMskiej i ul. Rybaki poprowadzon> 

po frontowych granicach działek, 
b) od ul. 3 Maja jako przedłucenie obowi>zuj>cej 

linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
8) wyznacza siC obowi>zuj>c> liniC zabudowy od  

ul. 3 Maja poprowadzon> po elewacjach frontowych 
istniej>cych budynków, z wyj>tkiem działek nr 32  
i 33, gdzie liniC zabudowy wyznaczono w odległoWci 
8 m od frontowej granicy działkiś 

9) na podstawie przepisów odrCbnych obowi>zuje 
strefa ograniczonego zagospodarowania w pasie  
o szerokoWci 50,0 m od granicy z cmentarzem, 
obowi>zuj> ustalenia zawarte §8 uchwałyś 

 10) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy przy granicy 
działkiś 

 11) w terenach 4 MW/MN/U i 9 MW/MN/U nakazuje 
siC wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej w postaci 
szpaleru drzew lub wysokiego cywopłotu  
o szerokoWci minimum 0,5 m wzdłuc granicy  
z cmentarzem; 

 12) dopuszcza siC budowC ogrodzeM acurowych  
o wysokoWci do 1,5 mś 

 13) dopuszcza siC reklamy, z zastrzeceniem, ce 
maksymalna powierzchnia reklam wolnostoj>cych 
nie moce przekraczać 2,0 m2 i nie mog> być wycsze 
nic 2,5 mś 
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3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  
i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie 
działek oraz podziały na działki o powierzchni 
minimum 600 m2 i szerokoWci frontu minimum 18,0 mś 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacji – dostCpnoWć 
komunikacyjna z ulic Rybaki, ChełmiMskiej i 3 Maja 
oraz poprzez teren 6KP. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

 
§ 21. Ustalenia dla terenów 5E, 10E, 21E, 40E, 70E. 
1.  Przeznaczenie terenówŚ tereny infrastruktury 

technicznej – elektroenergetyka (stacje 
transformatorowe). 

2.  Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ 
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty - stacje 

transformatorowe; 
2) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych i budowC 

nowych obiektów bez ograniczania parametrówś 
3) postuluje siC dopasowanie obiektów trafostacji do 

zabudowy mieszkaniowej poprzez wprowadzenie 
dachów stromych, dwuspadowychś 

4) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe bez ograniczania 
wysokoWci. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie 
działek oraz podziały bez ograniczania powierzchni. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ 
1) dla terenu 5 E dostCpnoWć z ul. Rybakiś 
2) dla terenu 21 E dostCpnoWć z ul. 3 Maja przez teren 

22US/ZP/UZZ/UG; 
3) dla terenu 21 E dostCpnoWć z ul. 3 Maja przez teren 

22US/ZP/UZZ/UG; 
4) dla terenu 40 E dostCpnoWć z ul. 3 Maja poprzez 

tereny 010 Kx, 40 MN/U; 
5) dla terenu 70 E dostCpnoWć z ul. Kazimierza 

Wielkiego. 
5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

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

 
§ 22. Ustalenia dla terenu 6KP. 
1.  Przeznaczenie terenu: parking. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) parking publiczny (np.Ś dla odwiedzaj>cych 

cmentarz); 
2) nakaz utwardzenia terenu; 
3) dopuszcza siC lokalizacjC małej architektury  

i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 
4) zakaz lokalizacji reklam; 
5) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe bez ograniczania 

wysokoWci. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie 
działek oraz podziały bez ograniczania powierzchni. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ dostCpnoWć  
z ulicy ChełmiMskiej. 

5. Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
§ 23. Ustalenia dla terenów 7ZP, 12ZP, 14ZP, 20ZP, 

29ZP, 34ZP, 57ZP. 
1. Przeznaczenie terenówŚ 

1) tereny zieleni parkowej, publiczne, ogólnodostCpneś 
2) teren 57ZP - teren dawnego cmentarza cydowskiego 

objCty ochron> konserwatorsk>. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) obejmuje siC ochron> istniej>cy drzewostanś 
2) obejmuje siC ochron> konserwatorsk> cmentarz 

cydowski – teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 57ZP; 

3) teren dawnego cmentarza cydowskiego wymaga 
przekształcenia - nalecy zagospodarować zieleni> 
wysok> i nisk> (drzewa i krzewy), wprowadzić 
elementy małej architekturyś 

4) we wszystkich terenach nalecy prowadzić prace 
pielCgnacyjne i uzupełniać drzewa i krzewyś 

5) dopuszcza siC budowC Wciecek pieszych  
i rowerowych, np.Ś o podłocu z materiałów 
naturalnych; 

6) dopuszcza siC lokalizacjC małej architekturyś 
7) w terenie 14 ZP dopuszcza siC budowC placu zabaw 

dla dzieci; 
8) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji tymczasowych 

obiektów usługowo-handlowych; 
9) zakaz grodzenia terenówś 

 10) zakaz lokalizowania reklam; 
 11) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 70%; 
 12) mocliwoWć realizacji schodów, ci>gów pieszych 

(np.Ś ł>cz>cych teren 30U/KP z drog> 03KDW). 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie 
działek oraz podziały bez ograniczenia powierzchni.. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ 
1) dla terenu 7ZP dostCpnoWć z ul. Rybaki,  

ul. ChełmiMskiej przez teren 1US/ZP, 3ZC oraz  
z ul. 3 Maja przez teren 11W/E; 

2) dla terenów 12ZP, 14ZP, 20ZP, 29ZP, 34ZP 
dostCpnoWć z drogi wewnCtrznej 03KDWś 

3) dla terenu 57ZP dostCpnoWć z ul. 3 Maja oraz  
z ul. Górnej. 
5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

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

 
§ 24. Ustalenia dla terenów 11W/E i 27W/E. 
1.  Przeznaczenie terenówŚ tereny infrastruktury 

technicznej – wodoci>gi i elektroenergetyka: 
1) teren 11 W/E – stacja uzdatniania wody, siedziba 

główna Zakładu Wodoci>gów i Kanalizacji  
w Chełmcy oraz stacja transformatorowaś 

2) teren 27 W/E - ujCcie wody pitnej dla miasta oraz 
stacja transformatorowa. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) dla ujCcia wody obowi>zuj> ustalenia z § 25ś 
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2) dla stacji transformatorowej obowi>zuj> ustalenia  

z § 21. 
3) w terenie 11 W/E dopuszcza siCŚ 

a) maksymaln> wysokoWć budynków biurowych do 
4 kondygnacji, lecz nie wiCcej nic 12,0 m od 
poziomu terenu, 

b) lokalizacjC przy granicy działkiś 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie 
działek oraz podziały bez ograniczania powierzchni. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ 
1) dla terenu 11 W/E dostCpnoWć z ulicy 3 Majaś 
2) dla terenu 27 W/E dostCpnoWć z ulicy 3 Maja, 

poprzez drogi 03KDW, 04KDD . 
5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

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

 
§ 25. Ustalenia dla terenów 13W, 16W, 17W, 18W, 

19W, 31W, 32W. 
1.  Przeznaczenie terenówŚ tereny infrastruktury 

technicznej – wodoci>gi (ujCcia wody pitnej dla miasta). 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) zachowuje siC istniej>ce obiekty i urz>dzenia sieci 

wodoci>gowejś 
2) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych i budowC 

nowych obiektów bez ograniczania parametrówś 
3) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe bez ograniczania 

wysokoWci. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie 
działek oraz podziały bez ograniczania powierzchni. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ dostCpnoWć  
z drogi wewnCtrznej 03KDW. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
§ 26. Ustalenia dla terenów 15US/ZP, 23US/ZP, 

26US/ZP. 
1.  Przeznaczenie terenówŚ usługi sportu i rekreacji, 

oraz zieleM parkowa. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) istniej>ca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

do zachowania; 
2) istniej>ce budynki do zachowania, przy czymŚ 

a) dopuszcza siC zwiCkszenie powierzchni 
zabudowy budynków maksymalnie o 50%, 

b) wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji, lecz nie 
wiCcej nic 11,0 m od poziomu terenuś 

c) dach dowolny; 
3) zakaz lokalizacji nowych budynkówś 
4) obiekty sportowe do zachowaniaś mocliwoWć 

realizacji usług małej gastronomiiś 
5) udział powierzchni zabudowy - maksimum 15%; 
6) udział powierzchni biologicznie czynnej –  

w terenach 15US/ZP, 23US/ZP minimum 45%, zaW 
w terenie 26US/ZP minimum 70%; 

7) istniej>cy drzewostan do zachowania i pielCgnacjiś 

8) dopuszcza siC tymczasowe obiekty usługowo-
handlowe; 

9) dopuszcza siC budowC placy, przystani, pomostów 
itp. wzdłuc linii brzegowejś 

 10) dopuszcza siC lokalizacjC małej architektury, placów 
zabaw itp. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ zakaz podziałów. 
4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacji - dostCpnoWć  

z ul. 3 Maja poprzez drogC wewnCtrzn> 03KDW, drogC 
04KDD, teren 22US/ZP/UZZ/UG. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

 
§ 27. Ustalenia dla terenu 22US/ZP/UZZ/UG. 
1.  Przeznaczenie terenu: 

1) teren usług sportu i rekreacji, w tym obiekty 
sportowe jak boiska, stadiony, baseny i inne, pola 
kempingowe, namiotowe; 

2) teren obiektów zamieszkania zbiorowego (np.Ś 
hotele, motele, schroniska); 

3) teren obiektów gastronomicznych, rozrywkowych 
(dyskoteki, kluby gier itp.); 

4) dopuszcza siC handel artykułami sportowymi, 
turystyczno-rekreacyjnymi oraz sklepy  
z pami>tkamiś 

5) dopuszcza siC lokale mieszkalne w postaci mieszkaM 
dla właWcicieli i pracownikówś 

6) zieleM parkowa. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji, lecz nie 

wiCcej nic 11,0 m od poziomu terenuś 
2) wysokoWć obiektów sportowych takich jak stadiony, 

baseny i inne bez ograniczania parametrówś 
3) dachy dowolne; 
4) udział powierzchni zabudowy - maksimum 50%; 
5) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

35%; 
6) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy  

w odległoWci 10 m od zewnCtrznej krawCdzi jezdni 
ulicy 3 Maja oraz 6m-22m od linii rozgraniczaj>cej 
z drog> 04KDDś 

7) postuluje siC ducy udział drzew w terenach zieleniś 
8) nalecy wprowadzić pas zieleni o szerokoWci 

minimum 8 m z zachowaniem istniej>cej zieleni 
wysokiej od strony ul. 3 Maja; 

9) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe bez ograniczania 
wysokoWciś 

 10) dopuszcza siC reklamy bez ograniczenia. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie  
i podziały na działki - bez ograniczeM. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacji - dostCpnoWć  
z ulicy 3 Maja. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
§ 28. Ustalenia dla terenów 24MW/UZZ, 

25MW/UZZ. 
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1.  Przeznaczenie terenówŚ 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego (np.: 

hotele, motele, schroniska i inne); 
3) dopuszcza siC wył>cznie usługi tzw. nieuci>cliwe jak 

handel, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, 
gastronomiczne, medyczne o charakterze biurowym 
itp., przy czym w zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej usługi dopuszcza siC wył>cznie  
w parterach. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) istniej>ca zabudowa do zachowania z mocliwoWci> 

prowadzenia remontów i przebudowy przy 
zachowaniu ustalonych parametrów zabudowy dla 
tego terenu; 

2) wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji, lecz nie 
wiCcej nic 11,0 m od poziomu terenuś 

3) dachy dowolne; 
4) udział powierzchni zabudowy – w terenie 

24MW/UZZ maksimum 60%, w terenie 
25MW/UZZ maksimum 50%; 

5) udział powierzchni biologicznie czynnej – w terenie 
24MW/UZZ minimum 20%, w terenie 25MW/UZZ 
minimum 30%; 

6) 6) wyznacza siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej 
z drog> 04KDD oraz 85 m od zewnCtrznej krawCdzi 
jezdni ul. 3 Maja dla terenu 25MW/UZZ; 

7) w terenie 25MW/UZZ pomiCdzy wyznaczon> lini> 
zabudowy a ul. 3 Maja dopuszcza siC budowC 
obiektów typuŚ parking, infrastruktura techniczna, 
reklamy, mała architektura, itp. 

8) postuluje siC ducy udział drzew w terenach zieleniś 
9) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe bez ograniczania 

wysokoWciś 
10) dopuszcza siC reklamy bez ograniczenia. 

3. Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia i podziału 
nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie działek oraz 
podziały bez ograniczania powierzchni. 

4. Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ dostCpnoWć  
z projektowanej drogi 04KDD. 

5. Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

 
§ 29. Ustalenia dla terenu 28U. 
1.  Przeznaczenie terenuŚ teren zabudowy usługowej 

(w tym handel). 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) istniej>ca zabudowa zagrodowa do zachowania,  

z zakazem prowadzenia działalnoWci hodowlanejś 
2) wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji, lecz nie 

wiCcej nic 14,0 m od poziomu terenuś 
3) dachy dowolne; 
4) udział powierzchni zabudowy - maksimum 50%; 
5) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

35%; 
6) wyznacza siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy w odległoWci 20 m od zewnCtrznej 

krawCdzi jezdni ulicy 3 Maja oraz 6 m od linii 
rozgraniczaj>cej z drog> 05KDDś 

7) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe bez ograniczania 
wysokoWciś 

8) dopuszcza siC reklamy bez ograniczeniaś 
9) dopuszcza siC rozbudowC, przebudowC, nadbudowC 

budynku pomiCdzy ul. 3 Maja a wyznaczon>  
w planie lini> zabudowy. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie  
i podziały na działki o powierzchni minimum 0,15 ha  
i szerokoWci frontu minimum 25,0 m, z wyj>tkiem dróg 
wewnCtrznych 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacji - dostCpnoWć  
z drogi 05KDD przez drogi wewnCtrzne o szerokoWci 
minimum 10,0m nie wydzielone na rysunku planu. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

 
§ 30. Ustalenia dla terenu 30U/KP. 
1.  Przeznaczenie terenu: 

1) teren zabudowy usługowej (w tym handel)ś 
2) parking. 

2.  Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ 
1) wysokoWć zabudowy do 2 kondygnacji, lecz nie 

wiCcej nic 10,0 m od poziomu terenuś 
2) dachy dowolne; 
3) udział powierzchni zabudowy - maksimum 60%; 
4) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

20%; 
5) dopuszcza siC mał> architekturCś 
6) dopuszcza siC lokalizowanie tymczasowych 

obiektów usługowo-handlowych; 
7) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m; 
8) dopuszcza siC reklamy. 

3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  
i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie 
działek oraz podziały bez ograniczania powierzchni. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ dostCpnoWć  
z projektowanej drogi dojazdowej 05KDD. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

 
§ 31. Ustalenia dla terenu 33ZP-US. 
1.  Przeznaczenie terenu: 

1) zieleM parkowaś 
2) dopuszcza siC usługi sportu i rekreacji oraz małej 

gastronomii. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) istniej>cy drzewostan do zachowania i pielCgnacjiś 
2) dopuszcza siC tymczasowe obiekty usługowo-

handlowe; 
3) dopuszcza siC budowC placy, przystani, pomostów 

itp. wzdłuc linii brzegowej; 
4) dopuszcza siC lokalizacjC małej architekturyś 
5) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowyŚ 
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a) wysokoWć budynków do 2 kondygnacji, lecz nie 
wiCcej nic 7,0 m od poziomu terenuś 

b) dachy dowolne; 
6) udział powierzchni zabudowy - maksimum 10%; 
7) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

70%; 
8) wyznacza siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy dla obiektów w odległoWci 10 m od linii 
rozgraniczaj>cej z drog> 03KDW oraz 10 m-20 m 
od linii brzegowej jeziora 

9) wyznacza siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy dla obiektów trwale zwi>zanych  
z gruntem zgodnie z rysunkiem planu; 

 10) dopuszcza siC lokalizacjC pól kempingowych, boisk 
sportowych itp.; 

 11) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe bez ograniczania 
wysokoWciś 

 12) dopuszcza siC reklamy bez ograniczenia. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie  
i podziały bez ograniczania parametrów. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacji - dostCpnoWć  
z ulicy 3 Maja poprzez drogC 03KDW, 04KDD, a takce 
mocliwoWć korzystania z dróg wewnCtrznych  
i publicznych Gminy Chełmca. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>ca 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

 
§ 32. Ustalenia dla terenów 35U, 36U, 37U 
1.  Przeznaczenie terenówŚ 

1) tereny zabudowy usługowej, w tym handel, 
rzemiosło, składy i magazyny, 

2) dopuszcza siC lokale mieszkalne - powierzchnia 
ucytkowa wykorzystywana na funkcjC mieszkaln> 
nie moce przekraczać 40% powierzchni ucytkowej 
budynków zabudowy usługowej. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) istniej>ca zabudowa zagrodowa w terenie 36U do 

zachowania, z zakazem prowadzenia działalnoWci 
hodowlanej; 

2) wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji, lecz nie 
wiCcej nic 15,0 m od poziomu terenuś 

3) dachy dowolne; 
4) udział powierzchni zabudowy - maksimum 60%; 
5) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

20%; 
a) dla budynków produkcyjnych – 25,0 m od 

gazoci>gu i granicy stacji gazowej, 
b) dla budynków mieszkalnych – 15,0 m od gazoci>gu 

i granicy stacji gazowej, 
c) dla budynków niemieszkalnych – 15,0 m od 

gazoci>gu i granicy stacji gazowejś 
6) teren 37U s>siaduje bezpoWrednio z terenem 38G, na 

którym znajduje siC stacja gazowa wysokiego 
ciWnienia oraz przez tereny 35U, 36U, 37U przebiega 
gazoci>g wysokiego ciWnienia DN100 mm, 
PN6,3MPa, w zwi>zku z tym ustala siC strefy  
z zakazem zabudowy wg przepisów odrCbnychŚ 
a) dla budynków produkcyjnych – 25,0 m od 

gazoci>gu i granicy stacji gazowej, 

b) dla budynków mieszkalnych – 15,0 m od 
gazoci>gu i granicy stacji gazowej, 

c) dla budynków niemieszkalnych – 15,0 m od 
gazoci>gu i granicy stacji gazowejś 

7) w odległoWci po 15 m na stronC od gazoci>gu nie 
nalecy urz>dzać składowisk materiałów oraz 
organizować postoju ciCckiego sprzCtu 
mechanicznego, a w odległoWci po 3m na stronC od 
osi gazoci>gu nie nalecy sadzić drzew i krzewówś 

8) dopuszcza siC zmniejszenie w/w odległoWci od 
gazoci>gu i stacji gazowej na podstawie odrCbnych 
uzgodnieM dokonanych z gestorem sieci na etapie 
pozwolenia na budowCś 

9) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie 
budownictwa nadziemnego i podziemnego  
w bezpoWrednim s>siedztwie gazoci>gu wysokiego 
ciWnienia oraz w miejscach skrzycowaM nalecy 
kacdorazowo uzgadniać z ucytkownikiem sieci; 

 10) wyznacza siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy w odległoWci 20 m od zewnCtrznej 
krawCdzi jezdni ulicy 3 Maja oraz 6 m od linii 
rozgraniczaj>cej z terenem 08KDW, 010Kx oraz 
09KDD; 

 11) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy przy granicy 
działkiś 

 12) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe bez ograniczania 
wysokoWciś 

 13) dopuszcza siC reklamy bez ograniczenia. 
3. Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia i podziału 

nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie i podziały na 
działki o powierzchni minimum 0,15 ha i szerokoWci 
frontu minimum 25,0 m. 

4. Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ 
1) dostCpnoWć z projektowanych dróg w terenach 

08KDW, 09KDD; 
2) dostCpnoWć z ulicy 3 Maja wył>cznie z istniej>cego 

zjazdu do zabudowy zagrodowej; 
3) dopuszcza siC dla terenu 37U do czasu budowy 

drogi w terenie 09KDD dostCp poprzez teren 010Kx. 
5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

 
§ 33. Ustalenia dla terenów 38G, 61G. 
1.  Przeznaczenie terenówŚ tereny infrastruktury 

technicznej – gazownictwo: 
1) teren 38G – stacja redukcyjna I stopnia; 
2) teren 61G – stacja redukcyjna II stopnia. 

2.  Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ 
1) zachowuje siC istniej>ce obiektyś 
2) dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC istniej>cych  

i budowC nowych obiektów bez ograniczania 
parametrówś 

3) dopuszcza siC budowC ogrodzeM acurowych bez 
ograniczania wysokoWci. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie 
działek oraz podziały bez ograniczania powierzchni. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ 
1) dla terenu 38G dostCpnoWć z ulicy 3Majaś 
2) dla terenu 61G dostCpnoWć z ulicy Traugutta. 
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5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 0%. 

 
§ 34. Ustalenia dla terenów 39MN/U, 58MN/U  

i 62MN/U. 
1.  Przeznaczenie terenówŚ 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) tereny zabudowy usługowej, w tym handel, 

rzemiosło, składy i magazyny; 
3) zachowuje siC istniej>c> w terenie 62MN/U 

działalnoWć w zakresie przedsiCwziCć mog>cych 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) wysokoWć zabudowy do 2 kondygnacji, lecz nie 

wiCcej nic 10,0 m od poziomu terenuś 
2) dachy dowolne; 
3) udział powierzchni zabudowy - maksimum 60%; 
4) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

20%; 
5) ze wzglCdu na s>siedztwo stacji redukcyjnej gazu  

II stopnia w terenie 61G, dla terenu 62MN/U 
obowi>zuj> strefy z zakazem zabudowy wg 
przepisów odrCbnychŚ 
a) dla budynków produkcyjnych – 25,0 m od 

Wrodka obiektów stacji, 
b) dla budynków mieszkalnych – 20,0 m od Wrodka 

obiektów stacji, 
c) dla pozostałych budynków – 15,0 m od Wrodka 

obiektów stacjiś z zastrzeceniem, ce dopuszcza 
siC zmniejszenie w/w odległoWci za zgod> i na 
warunkach zarz>dcy urz>dzeMś 

6) w terenie 39MN/U wyznacza siC maksymaln> 
nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cej z drog> oraz 2 m od terenu 
010Kx; 

7) w terenie 62MN/U wyznacza siC maksymaln> 
nieprzekraczaln> liniC zabudowy w odległoWci 6 m 
od linii rozgraniczaj>cej z drog>ś 

8) w terenie 58MN/U wyznacza siC maksymaln> 
nieprzekraczalna linie zabudowy w odległoWci 4 m 
od linii rozgraniczaj>cej z ulic> Górn> i 6m od  
ul. Traugutta; 

9) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy przy granicy 
działkiś 

 10) dopuszcza siC budowC ogrodzeM acurowych  
o wysokoWci do 2,0 mś 

 11) dopuszcza siC reklamy, z zastrzeceniem, ce reklamy 
wolno stoj>ce nie mog> być wycsze nic 3,0 m. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ podziały na działki  
o powierzchni minimum 0,06 ha i szerokoWci frontu 
minimum 20,0 m. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ 
1) dla terenu 39 MN/U dostCpnoWć z ulicy 3 Maja 

poprzez teren 010Kx; 
2) dla terenu 62 MN/U dostCpnoWć z ul. Traugutta, 
3) dla terenu 58 MN/U dostCpnoWć z ul. Górnej. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

§ 35. Ustalenia dla terenów 41 MN, 42 MN, 43 MN, 
44 MN, 45MN, 46 MN, 47 MN, 48 MN, 49 MN,  
50 MN, 51 MN, 53 MN, 55 MN, 56 MN, 59 MN,  
60 MN, 63 MN, 64 MN, 65 MN, 66 MN, 67 MN,  
68 MN, 69 MN, 71 MN, 72 MN, 73 MN, 74 MN 

1.  Przeznaczenie terenówŚ 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zgodnie z przepisami odrCbnymi w budynku 

mieszkalnym dopuszcza siC jako uzupełnienie lokal 
ucytkowy wył>cznie w zakresie usług tzw. 
nieuci>cliwych jak handel, usługi fryzjersko-
kosmetyczne, medyczne, o charakterze biurowym 
itp. 

3) usługi nieuci>cliwe na terenach mieszkalnych nalecy 
rozumieć jako działalnoWć usługow>, która moce być 
realizowana w warunkach odpowiadaj>cych 
wymaganiom techniczno-budowlanym stawianym 
pomieszczeniom mieszkalnym. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn>, w tym zabudowC blianiacz>  
i szeregow> oraz wolnostoj>c>, a takce zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn>ś 

2) wysokoWć zabudowy do 2 kondygnacji, lecz nie 
wiCcej nic 10,0 m od poziomu terenu; 

3) dachy płaskie, dwuspadowe lub czterospadoweś 
4) udział powierzchni zabudowy - maksimum 40%; 
5) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

30%; 
6) ze wzglCdu na s>siedztwo stacji redukcyjnej gazu  

II stopnia w terenie 61 G, dla terenu 60MN 
obowi>zuj> strefy z zakazem zabudowy wg 
przepisów odrCbnychŚ 
a) dla budynków produkcyjnych – 25,0 m od 

Wrodka obiektów stacji, 
b) dla budynków mieszkalnych – 20,0 m od Wrodka 

obiektów stacji, 
c) dla pozostałych budynków – 15,0 m od Wrodka 

obiektów stacjiś z zastrzeceniem, ce dopuszcza 
siC zmniejszenie w/w odległoWci za zgod> i na 
warunkach zarz>dcy urz>dzeMś 

7) wyznacza siC obowi>zuj>ce linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu: 
a) w terenach zainwestowanych poprowadzone po 

elewacjach frontowych istniej>cych budynków, 
b) dla terenów przeznaczonych pod zabudowC 

oznaczonych symbolami 41MN, 42MN oraz 
czCWć terenu 43MN – w odległoWci 6 m od linii 
rozgraniczaj>cej z drogamiś 

8) wyznacza siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:  
a) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej  
z ul. 3 Maja oraz drogami 09KDD, 011KDD, 
032KDD, 028KDD, 
a) w odległoWci 6 m od linii rozgraniczaj>cej  

z drog> 019KDD dla terenu 61MN, 
b) na przedłuceniu elewacji istniej>cych budynków 

od drogi 016KDD, 013KDD, 033KDD, 
c) od drogi 019KDD na przedłuceniu elewacji 

istniej>cych budynków w terenach 50MN, 
53MN, 63MN, 69MN i 71MN, 
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d) w terenie 74MN jako przedłucenie 
obowi>zuj>cej linii zabudowy od  
ul. Broniewskiego oraz po elewacji budynku od 
drogi 09KDD; 

9) budynki wolnostoj>ce, dopuszcza siC lokalizacjC 
zabudowy gospodarczo-garacowej przy granicy 
działkiś 

 10) dopuszcza siC budowC ogrodzeM acurowych  
o wysokoWci do 1,5 mś 

 11) dopuszcza siC reklamy, z zastrzeceniem, ce reklamy 
wolnostoj>ce nie mog> być wycsze nic 3,0 m. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie  
i podziały na działki o powierzchni minimum 800 m2  
i szerokoWci frontu minimum 18,0 m. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacji – dostCp  
z ul. 3 Maja poprzez istniej>ce zjazdy oraz przyległych 
dróg dojazdowych poprzez istniej>ce lub projektowane 
zjazdy. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

§ 36. Ustalenia dla terenu 52U. 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren zabudowy usługowej (tzw. nieuci>cliwej jak 
handel, usługi fryzjersko-kosmetyczne, medyczne,  
o charakterze biurowym itp.); 

2) dopuszcza siC mieszkanie dla właWciciela. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) wysokoWć zabudowy do 2 kondygnacji, lecz nie 

wiCcej nic 10,0 m od poziomu terenuś 
2) dachy dowolne; 
3) udział powierzchni zabudowy - maksimum 60%; 
4) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

20%; 
5) wyznacza siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy w odległoWci 6m od linii rozgraniczaj>cej 
z drog>ś 

6) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy przy granicy 
działkiś 

7) dopuszcza siC mał> architekturCś 
8) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

usługowo-handlowych; 
9) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,5 m; 
 10) dopuszcza siC reklamy, z zastrzeceniem, ce reklamy 

wolnostoj>ce nie mog> być wycsze nic 3,0 mś 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie, 
zakazuje siC podziałów na mniejsze działki. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ dostCpnoWć  
z ulicy Władysława Jagiełły. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

 
§ 37. Ustalenia dla terenu 54RM/RU. 
1.  Przeznaczenie terenu: 

1) teren zabudowy zagrodowej, (w tym budynki 
mieszkalne jednorodzinne); 

2) teren obsługi produkcji ogrodniczej. 

2.  Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ 
1) wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji, lecz nie 

wiCcej nic 12,0 m od poziomu terenuś 
2) dopuszcza siC obiekty tymczasoweś 
3) dachy dowolne; 
4) udział powierzchni zabudowy - maksimum 60%; 
5) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 

20%; 
6) wyznacza siC maksymaln> nieprzekraczaln> liniC 

zabudowy w odległoWci 6m od linii rozgraniczaj>cej 
z drog>ś 

7) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy przy granicy 
działkiś 

8) dopuszcza siC budowC ogrodzeM acurowych  
o wysokoWci do 2,0 mś 

9) dopuszcza siC reklamy, z zastrzeceniem, ce reklamy 
wolnostoj>ce nie mog> być wycsze nic 3,0 m. 
3.  Szczegółowe zasady i warunki ł>czenia  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC ł>czenie  
i podziały na działki o powierzchni minimum 800 m2  
i szerokoWci frontu minimum 18,0 m. 

4.  Ustalenia dotycz>ce komunikacjiŚ dostCpnoWć  
z ulicy 3 Maja. 

5.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoWci 10%. 

 
Rozdział 2 

Tereny komunikacyjne 
 
§ 38. Ustalenia dla terenu 01KDZ. 
1.  Przeznaczenie terenu: teren komunikacji – droga 

zbiorcza (ul. 3 Maja, ul. ChełmiMska, droga 
wojewódzka nr 551). 

2.  Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>c> drogC – historyczny trakt do 

wsi PluskowCsy, z mocliwoWci> przebudowy, 
rozbudowy itp.; 

2) w pasie drogowym obejmuje siC ochron> istniej>cy 
starodrzew z zastrzeceniem ustaleM zawartych w § 9 
ust.2; 

3) drzewostan do zachowania i pielCgnacji, powstałe  
w szpalerze drzew luki nalecy uzupełniaćś 

4) w pasie drogowym nalecy przewidziećŚ 
a) jezdniC o szerokoWci minimum 7,0 m, 
b) chodnik co najmniej jednostronny, 
c) WcieckC rowerow> lub pieszorowerow>ś 
5) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

usługowo-handlowych; 
6) dopuszcza siC budowC zatok dla przystanków 

komunikacji zbiorowej; 
7) obsługC komunikacyjn> nalecy zapewnić  

z istniej>cych zjazdów oraz za pomoc> 
wyznaczonych dróg publicznych lub dróg 
wewnCtrznychś 

8) zakaz realizacji nowych zjazdów z drogi 
wojewódzkiej do nowo wydzielonych działek 
budowlanych, obsługC nalecy przewidzieć poprzez 
inne drogi nicszych klasś 
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9) do czasu budowy drogi w terenie 09KDD i realizacji 

skrzycowania z drog> wojewódzk> obsługa 
komunikacyjna terenów 37U, 39MN/U, 40E poprzez 
istniej>cy zjazd w terenie 010Kx. 
3.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>ca 

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

 
§ 39. Ustalenia dla terenów 03KDW, 08KDW  

i 036KDW. 
1.  Przeznaczenie terenówŚ tereny komunikacji – 

drogi wewnCtrzne. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) istniej>ce i projektowane drogi (o szerokoWci 

minimum 5m) w formie pieszojezdni albo jezdni  
z mocliwoWci> chodnika minimum jednostronnego 

2) w terenie 08KDW o szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych 10 m, w pasie drogowym nalecy 
przewidzieć jezdniC o szerokoWci minimum 5,0 mś 

3) zakaz lokalizowania obiektów małej architektury, 
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 

4) dopuszcza siC organizowanie miejsc postojowychś 
5) dopuszcza siC lokalizowanie reklamś 
6) dla terenu 08KDW wszelkie zamierzenia 

inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego 
i podziemnego w bezpoWrednim s>siedztwie 
gazoci>gu wysokiego ciWnienia oraz w miejscach 
skrzycowaM nalecy kacdorazowo uzgadniać  
z ucytkownikiem sieci. 
3.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>c> 

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

 
§ 40.40. Ustalenia dla terenów 02KDD, 04KDD, 

05KDD, 09KDD, 011KDD, 012KDD, 013KDD, 
014KDD, 016KDD, 019KDD, 020KDD, 021KDD, 
022KDD, 023KDD, 024KDD, 027KDD, 028KDD, 
029KDD, 030KDD, 032KDD, 033KDD, 035KDD. 

1.  Przeznaczenie terenówŚ tereny komunikacji – 
drogi dojazdowe. 

2.  Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) zachowuje siC istniej>ce drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych, z mocliwoWci> przebudowy, 
rozbudowy itp., z wyj>tkiem ulicy Bema w terenie 
028KDD gdzie dopuszcza siC zwCcenie pasa 
drogowego do szerokoWci 5 m, zgodnie  
z zał>cznikiem graficznymś 

2) pod projektowane drogi wydziela siC pasy  
o szerokoWci 10,0 mś 

3) pod projektowane przedłucenie ulicy Władysława 
Łokietka wydzielono pas o szerokoWci 9,0 mś 

4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, z wyj>tkiem terenu 
028KDD; 

5) w terenie 028KDD dopuszcza siC budowC stałych 
lub tymczasowych obiektów handlowych, 
jednokondygnacyjnych, o wysokoWci do 4 m,  
z dachem dowolnym, o powierzchni zabudowy 
maksymalnie 20m2, dopuszcza siC lokalizacjC 

zabudowy bezpoWrednio przy granicy działki, 
niekoliduj>cych z infrastruktur> techniczn>ś 

6) w pasie drogowym nalecy przewidzieć jezdniC  
o szerokoWci minimum 5,0 m oraz chodniki 
minimum jednostronnie albo pieszojezdniC  
o szerokoWci minimum 6,0 mś 

7) dopuszcza siC organizowanie miejsc postojowychś 
8) dla terenu 09KDD wszelkie zamierzenia 

inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego 
i podziemnego w bezpoWrednim s>siedztwie 
gazoci>gu wysokiego ciWnienia oraz w miejscach 
skrzycowaM nalecy kacdorazowo uzgadniać  
z ucytkownikiem sieci. 
3.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>ca 

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

 
§ 41. Ustalenia dla terenów 015Kx, 017Kx, 018Kx, 

025Kx, 026Kx, 031Kx, 034Kx. 
1.  Przeznaczenie terenówŚ tereny komunikacji – 

Wciecki piesze. 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) zakaz lokalizowania obiektów małej architektury, 

obiektów tymczasowychś 
2) dopuszcza siC lokalizacjC takich obiektów jak 

oWwietlenie, kosze na Wmieci itp.ś 
3) dopuszcza siC budowC urz>dzeM infrastruktury 

technicznej. 
3.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>ca 

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

 
§ 42. Ustalenia dla terenów 06Kx, 07Kx. 
1.  Przeznaczenie terenówŚ tereny komunikacji – 

Wciecki piesze z mocliwoWci> prowadzenia ruchu 
rowerowego. 

2.  Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) tereny, na których lokalizuje siC Wciecki piesze, lub 

pieszorowerowe lub rowerowe oraz dojWcie lub 
dojazd do terenów s>siednichś 

2) zakaz lokalizowania obiektów małej architektury, 
obiektów tymczasowychś 

3) dopuszcza siC budowC urz>dzeM infrastruktury 
technicznej, miejsc postojowych; 

4) w terenie 06Kx pozostawia siC istniej>cy zjazd  
z drogi wojewódzkiej do czasu budowy drogi  
w terenie 04KDD; 

5) teren 07Kx o szerokoWci minimalnie 2,5 m 
maksymalnie 6,0 m przeznaczony na budowC Wciecki 
rowerowej lub pieszorowerowej lub chodnika, 
mocliwoWć wykorzystania na funkcje ustalone  
w terenach s>siaduj>cych. 
3.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>ca 

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

 
§ 43. Ustalenia dla terenu 010Kx. 
1.  Przeznaczenie terenu: tereny komunikacji – 

Wciecki piesze z mocliwoWci> prowadzenia ruchu 
rowerowego, samochodowego. 
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2.  Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) teren, na którym lokalizuje siC Wciecki piesze oraz 

dojWcie, dojazd dla terenu 39MN/Uś 
2) zakaz lokalizowania obiektów nie zwi>zanych  

z komunikacj>, w tym małej architektury, obiektów 
tymczasowych; 

3) dopuszcza siC budowC urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowychś 
5) tymczasowy sposób zagospodarowania terenuŚ do 

czasu budowy drogi w terenie 09KDD i realizacji 
skrzycowania z drog> wojewódzk> obsługa 
komunikacyjna terenów 37U, 39MN/U, 40E poprzez 
istniej>cy zjazd w terenie 010Kx. 
3.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>ca 

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

 
§ 44. Ustalenia dla terenu 037 KDL. 
1.  Przeznaczenie terenu: teren komunikacji – droga 

lokalna (ul. Górna). 
2.  Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) istniej>ca droga do zachowania z mocliwoWci> 

przebudowy, rozbudowy itp.; 
2) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

usługowo-handlowych; 
3) w pasie drogowym nalecy przewidzieć jezdniC  

o szerokoWci minimum 6,0 m oraz chodniki 
dwustronnie; 

4) zakaz organizowania miejsc postojowych; 
5) dopuszcza siC budowC zatok dla przystanków 

komunikacji zbiorowej. 
3.  Ustala siC stawkC procentow>, stanowi>ca 

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

 
DZIAŁ VI 

Przepisy przejWciowe i koMcowe 
 
§ 45. W zakresie objCtym niniejsz> uchwał> trac> 

moc ustalenia: 
1) uchwała nr XXX/250/06 Rady Miejskiej w Chełmcy 

z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Chełmca dla terenu 
połoconego pomiCdzy ul. Dworcow>, północn> 
granic> administracyjn> miasta, ChełmiMskim 
PrzedmieWciem i brzegiem Jeziora ChełmcyMskiego 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 113, poz. 1676); 

2) uchwała nr XIV/127/99 Rady Miejskiej Chełmcy  
z dnia 29 paadziernika 1999 r. w sprawie zmiany 
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chełmca, dotycz>cej terenu 
połoconego przy ul. 3 Maja i ChełmiMskiej  
w Chełmcy (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 18,  
poz. 125). 
 

§ 46. Wykonanie uchwały powierza siC 
Burmistrzowi Miasta Chełmca. 

 
§ 47. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

 
§ 48. Uchwała podlega publikacji na stronie 

internetowej miasta Chełmca. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Janusz Kalinowski 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XLIII/324/10 

Rady Miejskiej Chełmcy 
z dnia 28 paadziernika 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu 

 
Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmcy, dla terenu połoconego 
pomiCdzy ulic> Rybaki, Górn>, wschodni> granic> 
administracyjn> miasta oraz brzegiem Jeziora ChełmcyMskiego.  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) stwierdza 
siC, ce nie wpłynCły cadne uwagi do projektu planu,  
w zwi>zku z czym nie wystCpuje potrzeba ich 
rozstrzygniCcia. 
 

 
Zał>cznik nr 3 

do uchwały nr XLIII/324/10 
Rady Miejskiej Chełmcy 

z dnia 28 paadziernika 2010 r. 
 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 
Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmcy, dla terenu połoconego 
pomiCdzy ulic> Rybaki, Górn>, wschodni> granic> 
administracyjn> miasta oraz brzegiem Jeziora ChełmcyMskiego. 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(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 zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców gminy stanowi>, 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.), 
zadania własne gminy. W szczególnoWci do zadaM 
własnych nalec> sprawy m.in.Ś 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomoWciami, 

ochrony Wrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnejś 
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego; 
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3) wodoci>gów i zaopatrzenia w wodC, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania Wcieków komunalnych, 
utrzymania czystoWci i porz>dku oraz urz>dzeM 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energiC elektryczn>  
i ciepln> oraz gazś 

4) zieleni gminnej i zadrzewieM 
2.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

nalec>ce do zadaM własnych gminy to realizacja 
gminnych dróg publicznych (budowa lub remont)  
z zieleni> i urz>dzeniami technicznymi na terenach 
przeznaczonych w planie miejscowym pod tak> funkcjC 
oraz budowa lub remont sieci wodoci>gowej, 
kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie 
oWwietlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja 
zaopatrzenia w ciepło, energiC elektryczn> i paliwa 
gazowe na obszarze gminy. 

3.  Na obszarze objCtym planem miejscowym mog> 
być realizowane inwestycje z zakresu budowy dróg oraz 
infrastruktury technicznej finansowane z budcetu gminy, 
współfinansowane z innych Wrodków jako czCWć wiCkszego 
zadania inwestycyjnego. Dotyczy to przede wszystkim 
terenów dróg publicznych 04KDD, 05KDD, 09KDD. 

4.  Na obszarze objCtym planem zadaniem Gminy 
jest organizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
na cyplu, w terenie 33ZP-US, przy współudziale innych 
jednostek organizacyjnych. 

 
§ 2.1.  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> Prawo 
ochrony Wrodowiskaś 

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji energii 
elektrycznej realizowane bCd> w sposób okreWlony  
w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póan. zm.)ś 

3) inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych 
realizowane bCd> na podstawie Ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póan. zm.)ś 

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. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póan. zm.). 
 
§ 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 z póan. zm.), oraz ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorz>du terytorialnego 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), przy czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania) ustalane 
s> przez RadC Miejsk> Chełmcy corocznie  
w uchwale budcetowejś 

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s>  
w całoWci lub w czCWci Budcet Gminy, aródła 
zewnCtrzne (np.Ś 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 przestrzennymŚ opłaty 
adiacenckie, opłaty planistyczne. 
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