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UCHWAŁA Nr 825/10 

 RAŹY MIASTA TORUL 
 z dnia 8 lipca 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Równinna-Morwowa” dla terenu połoconego 
pomiCdzy ul. Płask>, ul. Równinn> i ul. Morwow> wraz z terenami przyległymi w Toruniu. 
 

Na podstawie 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 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24 poz. 124,  
i Nr 75, poz. 474) oraz 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 i Nr 116,  
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337, 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420  
i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 142  
i poz. 146), po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia”, uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.  Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego „Równinna-
Morwowa” dla terenu połoconego pomiCdzy ul. Płask>, 
ul. Równinn> i ul. Morwow> wraz z terenami 
przyległymi w Toruniu. 

 
§ 2.  Integraln> czCWci> planu, o którym mowa  

w § 1, jest rysunek miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zwany dalej 
rysunkiem planu, stanowi>cy zał>czniki nr 1 do 
niniejszej uchwały, przedstawiaj>cy graficznie ustalenia 
planu, w tym granice obszaru objCtego planem. 

 
§ 3.1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1)  przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
dominować na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

2)  przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenia podstawowe 
i nie jest z nim sprzeczne; 

3)  terenie - nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru  
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

wyznaczonego na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi (oznaczony literami i cyframi); 

4)  symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
składaj>ce siC z ducych liter i cyfr oznaczenie 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi terenów na 
rysunku planu; 

5)  usługach - nalecy przez to rozumieć obiekty i lokale 
wbudowane słuc>ce szeroko rozumianym usługom 
dla ludnoWci i podmiotów gospodarczych, 
obejmuj>ce w szczególnoWci działalnoWć w zakresie 
handlu, handlu hurtowego, budownictwa, transportu, 
motoryzacji, rzemiosło, produkcji, magazyny  
i składy z wył>czeniem przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
wymagaj>cych obligatoryjnie sporz>dzenia raportu 
oddziaływania na Wrodowiskoś 

6)  przedsiCwziCciach mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko, wymagaj>cych obligatoryjnie 
sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko - 
nalecy przez to rozumieć wył>cznie te rodzaje 
przedsiCwziCć, które obowi>zuj>ce przepisy  
z zakresu ochrony Wrodowiska jednoznacznie 
okreWlaj> jako wymagaj>ce opracowania  
w/w raportu, nie zaW te rodzaje przedsiCwziCć, które 
mog> wymagać sporz>dzenia raportu oddziaływania 
na Wrodowisko z wył>czeniem sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

7)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, na 
której mog> być zlokalizowane Wciany czCWci 
nadziemnych budynku z zakazem jej przekraczania 
w kierunku terenów s>siednich wydzielonych 
liniami rozgraniczaj>cymi (z wył>czeniem 
nastCpuj>cych elementów architektonicznych 
budynkuŚ schody zewnCtrzne, zadaszenia nad 
wejWciami, pochylnie, balkony, wykusze, okapy, 
gzymsy); 

8)  wskaaniku miejsc postojowych - nalecy przez to 
rozumieć obowi>zek realizacji minimalnej iloWci 
miejsc postojowych lokalizowanych w granicach 
działki budowlanej dla potrzeb przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego (w przypadkach 
realizacji obiektu z jego zakresu) obliczanej wg 
wskaanika okreWlonego w ustaleniach niniejszej 
uchwały, przy uwzglCdnieniu zasady równania  
w górC w przypadku ułamkowego przelicznikaś 

9)  podziałach działek wynikaj>cych z regulacji 
prawnych - nalecy przez to rozumieć wszelkie 
podziały, których celem nie jest wydzielenie nowych 
działek budowlanych lecz poprawa geometrycznego 
kształtu działek istniej>cychś 

 10)  ogrodzeniu acurowym - nalecy przez to rozumieć 
takie ogrodzenia, w którym powierzchnia 
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przeWwitów widocznych z kierunku prostopadłego 
do elewacji przekracza 30% powierzchni 
poszczególnych segmentów ogrodzenia pomiCdzy 
osiami podpórś 

 11)  dachu płaskim - nalecy przez to rozumieć dach  
o maksymalnym k>cie nachyleniu połaci 12o; 

 12)  zieleni urz>dzonej – nalecy przez to rozumieć 
zrócnicowan> gatunkowo zieleM wysok> i nisk> 
ukształtowan> funkcjonalnie i plastycznie; 

 13)  zieleni urz>dzonej o charakterze izolacyjnym – 
nalecy przez to rozumieć pas zwartej zieleni 
wielopiCtrowej, oddzielaj>cej w tym takce 
optycznie, tereny o rócnym przeznaczeniuś 

 14)  postuluje siC - nalecy przez to rozumieć sugestiC 
zastosowania siC do ustaleM niniejszej uchwały, 
które nalecy traktować jako niewi>c>ce, 
wprowadzonych w celu podniesienia walorów 
funkcjonalnych, estetycznych itp. terenówś 
2.  PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz z definicjami wynikaj>cymi  
z Polskich Norm i przepisów odrCbnych, 
obowi>zuj>cymi w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 

 
§ 4.1.  Przedmiotem ustaleM planu s> tereny, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1)  36.10-U/UC – przeznaczone pod usługi  

i rozmieszczenie obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacy powycej 2 000 m2; 

2)  36.10/11 U– przeznaczone pod usługiś 
3)  36.10-ZL - przeznaczone pod zieleM leWn>ś 
4)  36.10-ZL/ZP - przeznaczone pod zieleM leWn>  

i zieleM urz>dzon>ś 
5)  36.10-C - przeznaczone pod infrastrukturC 

techniczn> – ciepłownictwoś 
6)  36.11-ZP - przeznaczone pod zieleM urz>dzon>ś 
7)  36.10/11-KD - przeznaczone pod komunikacjC – 

drogC publiczn>Ś 
a)  36.10/11-KD(Z) – ulicC zbiorcz>ś 
b)  36.10/11-KD (L) – ulicC lokaln>ś 
c)  36.10/11-KD (D) - ulicC dojazdow>ś 
8)  36.10-KD (x) – przeznaczone pod komunikacjC 

publiczn> - ci>g pieszo – jezdny; 
9)  36.11-KK - przeznaczone pod komunikacjC 

kolejow>ś 
 10)  36.11- KP/S- przeznaczone pod komunikacjC - 

parkingi i składyś 
 11)  36.10- KP- przeznaczone pod komunikacjC – 

parkingi. 
2.  Dla terenów bCd>cych przedmiotem planu, ustala 

siC przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach przeznaczenie dopuszczalne i warunki 
jego dopuszczenia. 

3.  Dla terenów objCtych ustaleniami planu 
wprowadza siC ustalenia zawarte wŚ 
1)  Rozdziale 2 – „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 

terenów usług i rozmieszczenie obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedacy powycej  
2 000 m2–36.10/11-U/UC oraz terenów usług 
36.10/11 U.”ś 

2)  Rozdziale 3 - „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 
terenów infrastruktury technicznejŚ ciepłownictwa 
36.10-C”ś 

3)  Rozdziale 4 - „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 
terenów zieleni leWnej 36.10-ZL, zieleni leWnej  
i zieleni urz>dzonej 36.10-ZL/ZP oraz zieleni 
urz>dzonej 36.11-ZP ”ś 

4)  Rozdziale 5 - „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 
terenów komunikacji - dróg publicznychŚ zbiorczych 
36.10/11-KD(Z), lokalnych - 36.10/11-KD(L), 
dojazdowych - 36.10/11-KD (D), komunikacji 
publicznej - ci>gów pieszo-jezdnych - 36.10-KD (x) 
i terenów komunikacji kolejowej 36.11-KK”ś 

5)  Rozdziale 6 - „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 
terenów pod komunikacjC - parkingi i składy 36.11-
KP/S oraz pod komunikacjC - parkingi 36.10-KP. 
 
§ 5.  Linie rozgraniczaj>ce terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolami od 36.10-U/UC 1 do 36.10-
U/UC 5, stanowi> granicC terenów pod budowC 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy 
powycej 2 000 m2. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów usług  
i rozmieszczenie obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedacy powycej 2 000 m2 – 36.10-
U/UC oraz terenów usług 36.ńŃ/ńń-U. 

 
§ 6. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.10–U/UC 1, 36.10–U/UC 2, 36.10–U/UC 
3 i 36.10–U/UC 4 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe - usługi i rozmieszczenie obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 
2 000 m2, 

b)  dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej w tym stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi 
wewnCtrzneś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a)  nakaz zastosowania rozwi>zaM 

architektonicznych o wysokich walorach 
estetycznych, elewacji w szczególnoWci od strony 
dróg publicznych oraz od strony linii kolejowej 
na terenie 36.10–U/UC 1, 

b)  nakaz stosowania ogrodzeM acurowych wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cej od strony dróg 
publicznych; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a)  maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu, 
b)  dopuszcza siC gospodarkC odpadami powstałymi  

w trakcie działalnoWci usługowej i produkcyjnej; 
4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - przy otwartych placach 
składowych lokalizowanych przy drogach 
publicznych, nakaz wprowadzenia pasa zieleni 
izolacyjnej o minimalnej szerokoWci 5 m; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 158 – 8165 – Poz. 1980 
 
6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z oznaczeniami na rysunku planu,  
z dopuszczeniem jej przekroczenia w przypadku 
jednokondygnacyjnych portierni o maksymalnej 
powierzchni zabudowy – 30 m2, 

b)  nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy – 16 m 
ponad poziomem terenu, z wył>czeniem budowli 
niezbCdnych dla obsługi przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego (np. maszty 
oWwietleniowe, maszty telefonii komórkowej, 
pylony reklamowe ), 

c)  forma zadaszenia: 
-  dach płaski, 
-  obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedacy powycej 2 000 m2 - dach płaski 
z dopuszczeniem nietypowych elementów 
przekryć np. kopuły przekraczaj>cych 
wysokoWć o której mowa w pkt 6 lit. b, 

d)  wskaanik miejsc postojowych - minimum  
20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów oraz 30 miejsc postojowych 
na 100 zatrudnionych, 

e)  obowi>zek zagospodarowania minimum 10% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej, 

f)  postuluje siC zachowanie istniej>cego 
drzewostanu, oznaczonego na rysunku planu; 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 1,0 ha, 
b)  dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych 
z przepisów odrCbnych, 

c)  dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a)  lokalizacja obiektów połoconych w strefie 

oddziaływania napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – na warunkach gestora 
sieci, 

b)  minimalna odległoWć zabudowy od kolektorów 
kanalizacji Wciekowej i deszczowej– 5 m – na 
terenach 36.10–U/UC 1 i 36.10–U/UC 2, 

c)  obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
publicznych na warunkach zarz>dcy drogiś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej Ś 
a)  zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b)  odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 

c)  dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 
deszczowych i roztopowych do ziemi, 

d)  zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 
ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM zgodnie  
z przepisami szczegółowymi, 

e)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

f)  zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 7.  Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 36.10-U/UC 5 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe - usługi i rozmieszczenie obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedacy powycej 
2 000 m2, 

b)  dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej w tym stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi 
wewnCtrzneś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a)  nakaz zastosowania rozwi>zaM 

architektonicznych o wysokich walorach 
estetycznych elewacji, obiektów budowlanych,  
w szczególnoWci od strony dróg publicznych  
i linii kolejowej, 

b)  nakaz stosowania ogrodzeM acurowych wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cej od strony dróg 
publicznych; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a)  maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu, 
b)  dopuszcza siC magazynowanie (przechowywanie 

i gromadzenie) odpadów innych nic 
niebezpieczne w pomieszczeniach zamkniCtych  
i pod wiatami zadaszonymi oraz gospodarkC 
odpadami powstałymi w trakcie działalnoWci 
usługowej i produkcyjnej; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 
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6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, z dopuszczeniem jej 
przekroczenia w przypadku 
jednokondygnacyjnych portierni o maksymalnej 
powierzchni zabudowy – 30 m2, 

b)  nieprzekraczalna wysokoWć budynków – 16 m 
ponad poziomem terenu z wył>czeniem budowli 
niezbCdnych dla obsługi przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego (np. maszty 
oWwietleniowe, maszty telefonii komórkowej, 
pylony reklamowe ), 

c)  forma zadaszenia : 
-  dach płaski, 
-  obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedacy powycej 2 000 m2 - dach płaski  
z dopuszczeniem nietypowych elementów 
przekryć np. kopuły przekraczaj>cych 
wysokoWć o której mowa w pkt 6 lit. b, 

d)  wskaanik miejsc postojowych - 20 miejsc 
postojowych na 1000 m2 powierzchni ucytkowej 
obiektów oraz 30 miejsc postojowych na  
100 zatrudnionych, 

e)  obowi>zek zagospodarowania minimum 10% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej; 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci Ś 
a)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych 1,0 ha oraz 0,45 ha w pasie 
terenu pomiCdzy obszarami 36.10-ZL 1 i 36.10-
C 1b, 

b)  dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c)  dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a)  lokalizacja obiektów w zasiCgu oddziaływania 

elektroenergetycznej linii napowietrznych 
wysokiego napiCcia na warunkach gestora sieci, 

b)  minimalna odległoWć zabudowy od kolektorów  
i kanałów tłocznych sanitarnych – 5 m, 

c)  zagospodarowanie terenów przyległych do 
terenów kolejowych – zgodnie z wymaganiami 
przepisów odrCbnych, 

d)  obsługa komunikacyjna terenów z przyległych 
dróg publicznych na warunkach zarz>dcy, 

e)  dopuszcza siC dojazd z terenu komunikacji 
publicznej - ci>gu pieszo-jezdnego 36.10-KD(x) 
8c, poprzez teren przeznaczony pod 
ciepłownictwo 36.10-C 2c na warunkach gestora 
sieci; 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a)  zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b)  odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c)  dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 

deszczowych i roztopowych do ziemi, 
d)  zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM zgodnie  
z przepisami szczegółowymi, 

e)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

f)  zaopatrzenie w gaz z istniej>cych 
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 8.  Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.10–U 6 i 36.10–U 7 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 
a)  podstawowe - usługi, 
b)  dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej w tym stacje bazowe telefonii 
komórkowej oraz parkingi i drogi wewnCtrzneś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a)  nakaz zastosowania rozwi>zaM 

architektonicznych o wysokich walorach 
estetycznych, elewacji w szczególnoWci od strony 
dróg publicznych, 

b)  nakaz stosowania ogrodzeM acurowych wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cej od strony dróg 
publicznych; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a)  maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu, 
b)  dopuszcza siC magazynowanie (przechowywanie 

i gromadzenie) odpadów innych nic 
niebezpieczne w pomieszczeniach zamkniCtych  
i pod wiatami zadaszonymi oraz gospodarkC 
odpadami powstałymi w trakcie działalnoWci 
usługowej i produkcyjnej; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - przy otwartych placach 
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składowych lokalizowanych przy drogach 
publicznych zbiorczych, nakaz wprowadzenia pasa 
zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokoWci 5 m; 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z oznaczeniami na rysunku planu,  
z dopuszczeniem jej przekroczenia w przypadku 
jednokondygnacyjnych portierni o maksymalnej 
powierzchni zabudowy – 30 m2, 

b)  nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy – 16 m 
ponad poziomem terenu, z wył>czeniem budowli 
niezbCdnych dla obsługi przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego (np. maszty 
oWwietleniowe, maszty telefonii komórkowej, 
pylony reklamowe), 

c)  forma zadaszenia - dach płaski, 
d)  wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów oraz 30 miejsc postojowych 
na 100 zatrudnionych, 

e)  obowi>zek zagospodarowania minimum 10% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej, 

f)  postuluje siC zachowanie istniej>cego 
drzewostanu, oznaczonego na rysunku planu; 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci: 
a)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 1,0 ha, 
b)  dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych 
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych 
z przepisów odrCbnych, 

c)  dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu: 
a)  obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych na warunkach zarz>dcy drogi, 
b)  na terenie 36.10-U 6 – minimalna odległoWć 

zabudowy od kolektora sanitarnego – 5 m; 
 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej : 
a)  zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b)  odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c)  dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 

deszczowych i roztopowych do ziemi, 
d)  zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM zgodnie  
z przepisami szczegółowymi, 

e)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

f)  zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 9.  Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 36.10-U 8 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe - usługi, 
b)  dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej w tym stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi 
wewnCtrzneś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a)  postuluje siC zastosowania rozwi>zaM 

architektonicznych o wysokich walorach 
estetycznych, elewacji obiektów budowlanych,  
w szczególnoWci od strony dróg publicznych, 

b)  nakaz stosowania ogrodzeM acurowych wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cej od strony dróg 
publicznych; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a)  maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu, 
b)  dopuszcza siC magazynowanie (przechowywanie 

i gromadzenie) odpadów innych nic 
niebezpieczne w pomieszczeniach zamkniCtych  
i pod wiatami zadaszonymi, istniej>c> 
gospodarkC odpadami oraz gospodarkC odpadami 
powstałymi w trakcie działalnoWci usługowej  
i produkcyjnej; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z oznaczeniami na rysunku planu,  
z dopuszczeniem jej przekroczenia w przypadku 
jednokondygnacyjnych portierni o maksymalnej 
powierzchni zabudowy – 30 m2, 

b)  nieprzekraczalna wysokoWć zabudowy – 16 m 
ponad poziomem terenu, z wył>czeniem budowli 
niezbCdnych dla obsługi przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego (np. maszty 
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oWwietleniowe, maszty telefonii komórkowej, 
pylony reklamowe), 

c)  forma zadaszenia - dach płaski, 
d)  wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów oraz 30 miejsc postojowych 
na 100 zatrudnionych, 

e)  obowi>zek zagospodarowania minimum 10% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – dopuszcza siCŚ 
a)  minimaln> powierzchniC nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,3 ha, 
b)  wydzielenie działek dla urz>dzeM infrastruktury 

technicznej i dróg wewnCtrznych o wielkoWci 
niezbCdnej do ich prawidłowego funkcjonowania 
na warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c)  podziały wynikaj>ce z regulacji stanu prawnego 
oraz scalenie wydzielonych nieruchomoWci celem 
wydzielenia wiCkszej działki budowlanejś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a)  lokalizacja obiektów w zasiCgu oddziaływania 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 
Wredniego napiCcia na warunkach gestora sieci, 

b)  obsługa komunikacyjna terenów z przyległych 
dróg publicznych na warunkach zarz>dcy drogiś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej ś 
a)  zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b)  odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c)  dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 

deszczowych i roztopowych do ziemi, 
d)  zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM zgodnie  
z przepisami szczegółowymi, 

e)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

f)  zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 

gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 10. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 36.11-U 9 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe - usługi, 
b)  dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej w tym stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi 
wewnCtrzneś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a)  nakaz zastosowania rozwi>zaM 

architektonicznych o wysokich walorach 
estetycznych elewacji, obiektów budowlanych,  
w szczególnoWci od strony dróg publicznych  
i linii kolejowej, 

b)  nakaz stosowania ogrodzeM acurowych wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cej od strony dróg publicznych 
i linii kolejowej; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a)  maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu, 
b)  dopuszcza siC gospodarkC odpadami powstałymi 

wył>cznie w trakcie działalnoWci usługowej  
i produkcyjnej; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – przy otwartych placach 
składowych lokalizowanych przy drogach 
publicznych oraz linii kolejowej, nakaz 
wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej 
szerokoWci 3 m; 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, z dopuszczeniem jej 
przekroczenia w przypadku 
jednokondygnacyjnych portierni o maksymalnej 
powierzchni zabudowy – 30 m2, 

b)  nieprzekraczalna wysokoWć budynków 16 m 
ponad poziomem terenu z wył>czeniem budowli 
niezbCdnych dla obsługi przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego (np. maszty 
oWwietleniowe, maszty telefonii komórkowej, 
pylony reklamowe), 

c)  forma zadaszenia - dach płaski, 
d)  wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów oraz 30 miejsc postojowych 
na 100 zatrudnionych, 

e)  obowi>zek zagospodarowania minimum 10% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
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a)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 
działek budowlanych – 0,15 ha, 

b)  dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c)  dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a)  lokalizacja obiektów na terenie w zasiCgu 

oddziaływania elektroenergetycznej linii 
napowietrznej wysokiego napiCcia - na 
warunkach gestora sieci, 

b)  zagospodarowanie terenów przyległych do 
terenów kolejowych – zgodnie z wymaganiami 
przepisów odrCbnych, 

c)  obsługa komunikacyjna terenów z przyległych 
dróg publicznych na warunkach zarz>dcy drogiś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejś 
a)  zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b)  odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c)  dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 

deszczowych i roztopowych do ziemi, 
d)  zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM zgodnie  
z przepisami szczegółowymi, 

e)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

f)  zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 11. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.11-U 10 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe - usługi, 
b)  dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej, w tym istniej>ce 
ujCcie awaryjne wody - „StudniC kredow> nr II 

koło Elany”, stacje bazowe telefonii komórkowej 
oraz parkingi i drogi wewnCtrzneś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a)  nakaz zastosowania rozwi>zaM 

architektonicznych o wysokich walorach 
estetycznych elewacji, obiektów budowlanych,  
w szczególnoWci od strony dróg publicznych  
i linii kolejowej, 

b)  nakaz stosowania ogrodzeM acurowych wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cej od strony dróg publicznych 
i linii kolejowej; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a)  maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu, 
b)  dopuszcza siC gospodarkC odpadami powstałymi 

wył>cznie w trakcie działalnoWci usługowej  
i produkcyjnej; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – przy otwartych placach 
składowych lokalizowanych przy drogach 
publicznych oraz linii kolejowej, nakaz 
wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej 
szerokoWci 5mś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, z dopuszczeniem jej 
przekroczenia w przypadku 
jednokondygnacyjnych portierni o maksymalnej 
powierzchni zabudowy – 30 m2, 

b)  nieprzekraczalna wysokoWć budynków 16 m 
ponad poziomem terenu z wył>czeniem budowli 
niezbCdnych dla obsługi przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego (np. maszty 
oWwietleniowe, maszty telefonii komórkowej, 
pylony reklamowe), 

c)  forma zadaszenia - dach płaski, 
d)  wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów oraz 30 miejsc postojowych 
na 100 zatrudnionych, 

e)  obowi>zek zagospodarowania minimum 10% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,15 ha, 
b)  dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c)  dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
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nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a)  obsługa komunikacyjna terenów z przyległych 

dróg publicznych, 
b)  obsługa komunikacyjna istniej>cego awaryjnego 

ujCcia wody – z przyległej drogi publicznej 
36.11-KD(D) 4b, 

c)  zagospodarowanie terenów przyległych do 
terenów kolejowych – zgodnie z wymaganiami 
przepisów odrCbnychś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a)  zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b)  odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c)  dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 

deszczowych i roztopowych do ziemi, 
d)  zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM zgodnie  
z przepisami szczegółowymi, 

e)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

f)  zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 12. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 36.11-U 11 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawoweŚ usługi, 
b)  dopuszczalne: obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej w tym stacje bazowe telefonii 
komórkowej oraz parkingi i drogi wewnCtrzneś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zagospodarowanie terenu jako kontynuacja  
i uzupełnienie zagospodarowania terenów 
przyległych nie objCtych planemś 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a)  maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu, 
b)  dopuszcza siC gospodarkC odpadami powstałymi 

wył>cznie w trakcie działalnoWci usługowej  
i produkcyjnej; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – przy otwartych placach 
składowych lokalizowanych przy drogach 
publicznych oraz linii kolejowej, nakaz 
wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej 
szerokoWci 5 m, 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b)  nieprzekraczalna wysokoWć budynków 16 m 

ponad poziomem terenu z wył>czeniem budowli 
niezbCdnych dla obsługi przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego (np. maszty 
oWwietleniowe, maszty telefonii komórkowej, 
pylony reklamowe ), 

c)  forma zadaszenia - dach płaski, 
d)  wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów oraz 30 miejsc postojowych 
na 100 zatrudnionych, 

e)  obowi>zek zagospodarowania minimum 10% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,1 ha, 
b)  dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c)  dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanej; 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna terenu z przyległych dróg 
publicznych na warunkach zarz>dcy drogiś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a)  zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b)  odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c)  dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 

deszczowych i roztopowych do ziemi, 
d)  zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM zgodnie  
z przepisami szczegółowymi, 
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e)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

f)  zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów 
infrastruktury technicznej: ciepłownictwa 36.ńŃ-C 

 
§ 13. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.10 -C 1a, 36.10-C 1b, 36.10-C 2a, 36.10-
C 2b i 36.10-C 2c ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe - infrastruktura techniczna - 
ciepłownictwo, 

b)  dopuszczalne: 
-  obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej oraz drogi wewnCtrzne, 
-  na terenach 36.10-C 2a i 36.10-C 2c - 

dojazdy z dróg publicznych i terenów 
komunikacji publicznej do terenów 
przyległych na warunkach gestora sieciś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz umieszczania wolnostoj>cych noWników 
reklamowych i tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – w przypadku ogrodzenia 
terenu nakaz stosowania ogrodzeM acurowychś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna terenów z przyległych dróg 
publicznych i terenów komunikacji publicznej – 
ci>gów pieszo - jezdnych; 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - na warunkach 
wydanych przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów zieleni 
leWnej 36.ńŃ-ZL, zieleni leWnej i zieleni urz>dzonej 

36.10-ZL/ZP oraz zieleni urz>dzonej 36.ńń-ZP 
 
§ 14. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.10-ZL 1 i 36.10-ZL 2 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe - zieleM leWna, 
b)  dopuszczalne - istniej>ce sieci infrastruktury 

technicznej w tym napowietrzna linia 
elektroenergetyczna 110 kV na terenie  
36.10-ZL 1; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu– nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna terenów z przyległych dróg 
publicznych; 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - na warunkach 
wydanych przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 15. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.10-ZL/ZP 3 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe - zieleM leWna i zieleM urz>dzona, 
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b)  dopuszczalne - sieci infrastruktury technicznej 
poza terenami ucytków leWnych z wył>czeniem 
stacji bazowych telefonii komórkowej oraz sieci 
infrastruktury technicznej w obrCbie ucytków 
leWnychś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu– nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna terenu z przyległych dróg 
publicznych; 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
wydanych przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 16. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4–ZP 4 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe - zieleM urz>dzona, 
b)  dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej i kolejowej oraz drogi; 
2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesne – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu– nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna terenu istniej>cymi drogami 
gruntowymi powi>zanymi z ul. UkoWn>ś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - na warunkach 
wydanych przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów 
komunikacji - dróg publicznych: 

zbiorczych36.10/11-KD(Z), lokalnych - 36.10/11-
KD(L), dojazdowych - 36.10/11-KD (D),komunikacji 
publicznej - ci>gów pieszo - jezdnych - 36.10-KD (x)  

i terenów komunikacji kolejowej 36.ńŃ/ńń-KK 
 
§ 17. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.10-KD(Z) 1, 36.10-KD(Z) 2a, 36.10-
KD(Z) 2b i 36.11-KD(Z) 2c ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe: komunikacja – droga publiczna - 
ulica zbiorcza, 

b)  dopuszczalne: obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej z wył>czeniem stacji bazowych 
telefonii komórkowej oraz istniej>ce bocznice 
kolejowe w pasie terenu 36.11-KD(Z) 2c; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a)  dopuszcza siC docelowo bezkolizyjne 

skrzycowanie drogi - ul. Równinnej - 36.10-
KD(Z) 2a i 36.11-KD(Z) 2c z lini> kolejow> 
PoznaM – Skandawa w miejscu istniej>cego 
skrzycowania, 

b)  postuluje siC realizacjC skrzycowania o którym 
mowa w lit. a – w formie wiaduktu nad 
torowiskiem; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ zakaz lokalizacji noWników 
reklamowych; 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu (minimalne): 
a)  szerokoWć pasa drogowego, zgodnie z liniami 

rozgraniczaj>cymi ustalonymi na rysunku planu, 
b)  ulica o przekroju jednojezdniowym 1x2, 
c)  chodniki, 
d)  Wciecka rowerowaś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
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podstawie odrCbnych przepisów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu – obsługa 
przyległych nieruchomoWci na warunkach zarz>dcy 
drogi; 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieciś 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 
 
§ 18. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.10-KD(L) 3a i 36.11-KD(L) 3b ustala 
siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe: komunikacja – droga publiczna – 
ulica lokalna, 

b)  dopuszczalne: obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej (w tym przepompownie Wcieków)  
z wył>czeniem stacji bazowych telefonii 
komórkowej oraz istniej>ce bocznice kolejowe  
w pasie terenu 36.11-KD(L) 3b; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a)  dopuszcza siC docelowo bezkolizyjne 

skrzycowanie drogi - 36.10-KD(L) 3a i 36.11-
KD(L) 3b z lini> kolejow> PoznaM – Skandawa, 

b)  postuluje siC realizacjC skrzycowania, o którym 
mowa w lit.a – w formie przejazdu pod 
torowiskiem, 

c)  dopuszcza siC realizacjC drogi o której mowa  
w pkt 1, lit. a w kategorii drogi dojazdowej –  
w przypadku nie realizowania poł>czenia,  
o którym mowa w pkt 2, lit. a, z zachowaniem 
wyznaczonych linii rozgraniczaj>cych, 

d)  dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni 
Wcieków deszczowychś 

e)  dopuszcza siC przebudowC istniej>cej bocznicy 
kolejowej; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie dopuszcza siC 
lokalizowania noWników reklamowychś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a)  szerokoWć pasa drogowego, zgodnie z liniami 

rozgraniczaj>cymi ustalonymi na rysunku planu, 
b)  ulica o przekroju jednojezdniowym 1x2, 
c)  chodniki, 
d)  dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowejś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu –– obsługa 
przyległych nieruchomoWci na warunkach zarz>dcy 
drogi; 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieciś 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siCŚ 
a)  dotychczasowe ucytkowanie obiektów 

budowlanych i terenów, 
b)  parkingi i place składowe (z wył>czeniem 

składowania mog>cego znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, wymagaj>cego sporz>dzenia raportu 
o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowisko) 
- na czCWci terenu 36.11-KD(L) 3b zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu; 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 
 
§ 19. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.11-KD(D) 4a, 36.11-KD(D) 4b, 36.11-
KD(D) 5, 36.10-KD(D) 6, 36.10-KD(D) 7 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe: komunikacja – droga publiczna – 
ulica dojazdowa, 

b)  dopuszczalne: obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej z wył>czeniem stacji bazowych 
telefonii komórkowej oraz istniej>ce bocznice 
kolejowe w pasie terenu 36.11-KD(D) 4b; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nakaz zapewnienia ci>głoWci ul. Płaskiej - 36.11-
KD(D) 4a, 36.11-KD(D) 4b w przypadku 
bezkolizyjnego skrzycowania ulic 36.10-KD(L) 3a  
i 36.11-KD(L) 3b z lini> kolejow> PoznaM – 
Skandawa; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie dopuszcza siC 
lokalizowania noWników reklamowych; 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a)  szerokoWć pasa drogowego, zgodnie z liniami 

rozgraniczaj>cymi ustalonymi na rysunku planu, 
b)  ulica o przekroju jednojezdniowym 1x2, 
c)  chodniki; 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
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podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - obsługa 
przyległych nieruchomoWci na warunkach zarz>dcy 
drogi; 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siCŚ 
a)  dotychczasowe ucytkowanie obiektów 

budowlanych i terenów, 
b)  parkingi i place składowe (z wył>czeniem 

składowania mog>cego znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, wymagaj>cego sporz>dzenia raportu 
o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowisko) 
na czCWci terenów 36.11-KD(D) 4a i 36.11-
KD(D) 4b zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu; 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 
 
§ 20. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.10-KD(x) 8a, 36.10-KD(x) 8b i 36.10-
KD(x) 8c ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe: komunikacja – komunikacja 
publiczna – ci>g pieszo – jezdny, 

b)  dopuszczalne: obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej z wył>czeniem stacji bazowych 
telefonii komórkowejś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizowania noWników reklamowychś 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie dopuszcza siC 
lokalizowania noWników reklamowychś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - szerokoWć pasa 
drogowego, zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi 
ustalonymi na rysunku planu; 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - obsługa 
przyległych nieruchomoWci na warunkach zarz>dcy 
drogi; 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieciś 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 
 
§ 21. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.11-KK 9 i 36.11-KK 10 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe: komunikacja – komunikacja 
kolejowa: 
-  linia kolejowa do Lipna - 36.11-KK 9, 
-  bocznica kolejowa - 36.11-KK 10; 

b)  dopuszczalne: obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizowania noWników reklamowychś 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie dopuszcza siC 
lokalizowania noWników reklamowychś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu –– nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieciś 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów pod 
komunikacjC - parkingi i składy -36.11- KP/S  

i terenów pod parkingi 36.ńŃ- KP 
 
§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 36.11-KP/S 9 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 
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a)  podstawowe: komunikacja – parkingi i place 
składowe, 

b)  dopuszczalne: 
-  obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej, 
-  obiekty i urz>dzenia infrastruktury kolejowejś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a)  dopuszcza siC zabudowC, stanowi>c> zaplecze 

dla przeznaczenia podstawowego, 
b)  maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu, 
c)  zakaz składowania zwi>zanego z gospodark> 

odpadami, 
d)  nakaz zastosowania rozwi>zaM 

architektonicznych o wysokich walorach 
estetycznych elewacji, obiektów budowlanych,  
w szczególnoWci od strony dróg publicznych  
i linii kolejowej, 

e)  nakaz stosowania ogrodzeM acurowych wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cej od strony dróg publicznych 
i linii kolejowej; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpujC potrzeba okreWlaniaś 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpujC 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - przy placach składowych 
lokalizowanych, nakaz wprowadzenia pasa zieleni 
izolacyjnej o minimalnej szerokoWci 3 m - przy 
drogach publicznych oraz linii kolejowej; 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b)  nieprzekraczaln> wysokoWć budynków jedna 

kondygnacja nadziemna – 6 m ponad poziomem 
terenu z wył>czeniem budowli niezbCdnych dla 
obsługi przeznaczenia podstawowego  
i dopuszczalnego (np. maszty oWwietleniowe, 
maszty telefonii komórkowej, pylony 
reklamowe), 

c)  forma zadaszenia - dach płaski, 
d)  wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów oraz 30 miejsc postojowych 
na 100 zatrudnionych, 

e)  obowi>zek zagospodarowania minimum 10% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,2 ha, 
b)  dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c)  dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a)  obsługa komunikacyjna terenów z przyległych 

dróg publicznych, 
b)  zagospodarowanie terenów przyległych do 

terenów kolejowych – zgodnie z wymaganiami 
przepisów odrCbnychś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a)  zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b)  odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c)  dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków 

deszczowych i roztopowych do ziemi, 
d)  zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeM zgodnie  
z przepisami szczegółowymi, 

e)  zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM 
elektroenergetycznych na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

f)  zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 36.10/11-KP 10 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a)  podstawowe: komunikacja-parkingi, 
b)  dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona oraz obiekty  

i urz>dzenia infrastruktury technicznej (w tym 
przepompownia Wcieków)ś 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a)  dopuszcza siC istniej>c> zabudowC, 
b)  dopuszcza siC lokalizacjC przepompowni 

Wcieków sanitarnych i postuluje siC jej 
ogrodzenie, 

c)  nakaz stosowania ogrodzeM acurowych wzdłuc 
linii rozgraniczaj>cej od strony dróg publicznych 
i linii kolejowej; 

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – maksymalna ochrona istniej>cego 
drzewostanu; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 158 – 8176 – Poz. 1980 
 
4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpujC 
potrzeba okreWlaniaś 

5)  wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpujC potrzeba 
okreWlaniaś 

6)  parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - nie wystCpujC potrzeba 
okreWlaniaś 

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
gestora sieci; 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12)  stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 

 
Rozdział 7 

Przepisy koMcowe 
 
§ 24. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłocenia 
do publicznego wgl>du - stanowi zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 25. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania - stanowi zał>cznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 26. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 27.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

2.  Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega 
publikacji na stronie internetowej UrzCdu Miasta 
Torunia. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Waldemar Przybyszewski 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 158 – 8181 – Poz. 1980 
 

Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr 825/10 
Rady Miasta Torunia 
z dnia 8 lipca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Równinna-

Morwowa” dla terenu połoconego pomiCdzy  
ul. Płask>, ul. Równinn> i ul. Morwow> wraz  

z terenami przyległymi w Toruniu, w czasie jego 
wyłocenia do publicznego wgl>du. 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z póan. zm.),  
w zwi>zku z art. 17 pkt 14, stwierdza siC, ce nie 
wpłynCły cadne uwagi do projektu planu, w zwi>zku  
z czym nie wystCpuje potrzeba rozstrzygniCcia  
o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 
 
 

 
Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr 825/10 
Rady Miasta Torunia 
z dnia 8 lipca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

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

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do realizacji na obszarze objCtym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
„Równinna – Morwowa w Toruniu obejmuj>Ś 
a drogi publiczne i ci>gi pieszo-jezdne wraz  

z uzbrojeniem podziemnym i urz>dzeniami 
infrastruktury technicznej zwi>zanymi z obsług> 
techniczn> drogiŚ 
- przebudowa istniej>cego odcinka drogi  

w parametrach ulicy zbiorczej – ul. Równinnej 
(jednojezdniowej z chodnikami i Wcieck> 
rowerow>), oznaczonej symbolami KD(Z) 2a,b,c 
o ł>cznej długoWci – około 0,9 km, 

- budowa drogi w parametrach ulicy zbiorczej 
(jednojezdniowej z chodnikami i Wcieck> 
rowerow>), oznaczonej symbolem KD(Z) 1  
o ł>cznej długoWci – około 1,0 km, 

- budowa drogi w parametrach ulicy lokalnej 
(jednojezdniowej z chodnikami), oznaczonej 
symbolami KD(L) 3a,b o ł>cznej długoWci – 
około 0,51 km, 

- budowa i przebudowa dróg w parametrach ulic 
dojazdowych (jednojezdniowych z chodnikami) 
oznaczonych symbolami od KD(D) 4 do KD(D) 
7 (w tym ulic Morwowej i Płaskiej) o ł>cznej 
długoWci – około 3,18 km, 

- budowa ci>gów pieszo-jezdnych – komunikacji 
publicznej, oznaczonych symbolami od KD(x) 
8a,b,c o ł>cznej długoWci – około 0,40 km, 

b) bezkolizyjne skrzycowanie z lini> kolejow> -  
w ci>gu ul. Równinnej (wiadukt) lub projektowanej 
drogi lokalnej (przejazd podziemny), 

c) sieci i urz>dzenia elektroenergetyczne, 
wodoci>gowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze 
– modernizacja i przebudowa istniej>cych oraz 
budowa nowych sieci i urz>dzeM systemów 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych z obsług> 
techniczn> dróg. 
 

2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 
Realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym m.in.  
z ustaw>Ś Prawo budowlane, Prawo zamówieM 
publicznych, Prawo ochrony Wrodowiska, ustaw>  
o drogach publicznych, ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami. 
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane 
bCd> w sposób okreWlony w ustawie Prawo 
energetyczne. 

Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, bCdzie finansowana z budcetu miasta 
przy wykorzystaniu Wrodków pozyskanych ze aródeł 
zewnCtrznych. 
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