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UCHWAŁA Nr XXXIII/329/09 
 RADY MIASTA RYPINA 
z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: 
obszar III - ograniczony od zachodu terenami kolejowymi, od południa ul. Mławsk>, od północy i wschodu 
granicami miasta, z wył>czeniem działek o numerach geodezyjnych 882/30, 882/31 i 882/32. 

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.)1  
w zwi>zku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 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.)2 oraz  
z uchwał> Rady Miasta Rypina nr XVI/180/08 z dnia  
1 lutego 2008 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym 
obszarze: obszar III - ograniczony od zachodu terenami 
kolejowymi, od południa ul. Mławsk>, od północy  
i wschodu granicami miasta, z wył>czeniem działek  
o numerach geodezyjnych 882/30, 882/31 i 882/32, po 
stwierdzeniu zgodnoWci ze „Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rypina” uchwalonym uchwał> Rady Miasta Rypina  
nr XXIV/200/2000 z dnia 24 paadziernika 2000 r., 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym 
obszarze: obszar III - ograniczony od zachodu terenami 
kolejowymi, od południa ul. Mławsk>, od północy  
i wschodu granicami miasta, z wył>czeniem działek  
o numerach geodezyjnych 882/30, 882/31 i 882/32, 
zwany dalej „planem”, w granicach okreWlonych na 
rysunku planu stanowi>cym zał>cznik graficzny do 
uchwały. 
 

§ 2. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa oŚ 
1) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,  
a takce ograniczenia w dysponowaniu terenem, 
wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

2) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć, czCWć 
graficzn> planu w postaci rysunku w skali 1Ś1000ś 

3) terenie – nalecy przez to rozumieć teren 
funkcjonalny lub teren komunikacji, dla którego 
obowi>zuj> ustalenia planu, wyznaczony liniami 
rozgraniczaj>cymi oraz okreWlony symbolem terenu 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć funkcjC, która zajmuje nie mniej nic 70% 
powierzchni terenu b>da zlokalizowanych na tym 
terenie budynkówś powierzchni nieruchomoWci, do 
której władaj>cy posiada tytuł prawnyś 

5) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć funkcjC, która zajmuje nie wiCcej nic 30% 
powierzchni terenu b>da zlokalizowanych na tym 
terenie budynkówś powierzchni nieruchomoWci, do 
której władaj>cy posiada tytuł prawnyś 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu,  
w granicach której nalecy lokalizować budynki, 
bior>c pod uwagC Wciany zewnCtrzne budynku; 

7) obiekcie obsługi technicznej gminy – nalecy przez to 
rozumieć wszelkie zagospodarowanie, zabudowC 
oraz urz>dzenia słuc>ce do odprowadzania Wcieków, 
dostarczania wody, ciepła, energii elektrycznej, 
gazu, umocliwiaj>ce wymianC informacji oraz inne 
obiekty techniczne niezbCdne do prawidłowego 
zaspokajania potrzeb mieszkaMcówś 

8) usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to rozumieć 
usługi, których uci>cliwoWć nie moce powodować 
przekroczenia standardów jakoWci Wrodowiska poza 
terenem, do którego prowadz>cy działalnoWć ma 
tytuł prawnyś 

9) wskaaniku powierzchni zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć wielkoWć powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki lub terenuś 

 10) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wymiar mierzony od poziomu terenu przy wejWciu 
głównym do budynku do górnej krawCdzi Wciany 
zewnCtrznej lub attyki dla budynków o dachach 
płaskich lub do najwycej połoconej krawCdzi dachu 
(kalenicy) lub najwycszego punktu zbiegu połaci 
dachowych dla budynków o dachach spadzistych. 

 
§ 3. Uchwała składa siC z nastCpuj>cych, 

integralnych czCWciŚ 
1) tekstu planu, stanowi>cego treWć uchwałyś 
2) rysunku planu, stanowi>cego zał>cznik nr 1; 
3) rozstrzygniCcia w sprawie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowi>cego zał>cznik nr 2; 
4) rozstrzygniCcia dotycz>cego sposobu realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowi>cego zał>cznik nr 3. 

 
§ 4. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenów 

objCtych planemŚ 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 
2) tereny obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów, oznaczone na rysunku planu 
symbolem P; 
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3) teren zieleni nieurz>dzonej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem Z; 
4) teren wód powierzchniowych, oznaczony na 

rysunku planu symbolem WS; 
5) tereny obiektów obsługi komunikacji 

samochodowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KS; 

6) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

7) tereny dróg wewnCtrznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDW; 

8) teren urz>dzeM elektroenergetycznych, oznaczony na 
rysunku planu symbolem E; 

9) tereny infrastruktury wodoci>gowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem W; 

 10) teren obiektów elektrociepłowni, oznaczony na 
rysunku planu symbolem C. 

 
§ 5. Rysunek planu obowi>zuje w zakresie ustaleMŚ 

1) granic obszaru objCtego planemś 
2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
4) granicy strefy technicznej napowietrznej linii SN 15 kV; 
5) granicy strefy ochrony konserwatorskiej; 
6) wymiarowania; 
7) symboli okreWlaj>cych przeznaczenie terenów 

oznaczonych odpowiednio symbolem literowym  
i numerem wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów. 

 
§ 6. Rysunek planu zawiera, nie bCd>ce ustaleniem 

planu, oznaczenie informacyjne, granicy strefy ochrony 
bezpoWredniej ujCcia wody. 

 
§ 7.1. Nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone 

s> przez zwymiarowanie na rysunku planu.  
2. Ustala siC dla terenów, na których wydzielono 

drogi zgodnie z przepisami § 25 uchwały, liniC 
zabudowy na 5,0 m od granicy działki drogowej. 

 
§ 8. Przy zagospodarowaniu terenu objCtego 

planem nalecy uwzglCdnić przepisy odrCbne oraz 
uwarunkowania wynikaj>ce zŚ 
1) przebiegu napowietrznych linii SN 15 kV; 
2) wystCpowania na terenach P6, P7, MN1, Z2 oraz 

WS2 urz>dzeM melioracji szczegółowejś 
3) wystCpowania strefy ochrony bezpoWredniej ujCcia 

wody, oznaczonej na rysunku planu, ustanowionej 
decyzj> Wojewody Włocławskiego nr OV.II.6210-
38/95/96 z dnia 10 paadziernika 1996 r. 

 
Rozdział 2 

Kształtowanie ładu przestrzennego i przestrzeni 
publicznych 

 
§ 9. W zakresie kształtowania ładu przestrzennego 

ustala siCŚ 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie  

z rysunkiem planu oraz ustaleniami § 7 uchwałyś 
2) zakaz lokalizowania, w pasie do 30,0 m liczonym od 

linii rozgraniczaj>cej ulicy Mławskiej, nowych 

tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem kiosków o powierzchni do 40,0 m2. 

 
§ 10.1. Ustala siC tereny dróg publicznych oznaczone 

symbolem KDD jako tereny przestrzeni publicznych. 
2. Ustala siC na terenach okreWlonych w pkt 1 

zastosowanie, w obrCbie jednego terenu, jednolitych 
pod wzglCdem kolorystyki, zastosowanych materiałów 
oraz wymiarów poszczególnych elementów małej 
architektury, takich jak latarnie, Wmietniki itp. 
 

Rozdział 3 
Ochrona Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 
 

§ 11. W zakresie ochrony Wrodowiska ustala siCŚ 
1) dopuszczenie lokalizowania przedsiCwziCć 

mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko,  
w rozumieniu przepisów odrCbnychś 

2) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
nieutwardzonych do gruntu w granicy własnego 
terenu, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

3) dla terenu MN odprowadzanie wód opadowych  
z powierzchni dachów oraz z powierzchni 
utwardzonych do gruntu w granicy własnej 
nieruchomoWci, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

4) dla terenów nie wymienionych w pkt 3 
odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
dachów do kanalizacji deszczowejś 

5) dla terenów nie wymienionych w pkt 3 
odprowadzanie wód opadowych z utwardzonych 
powierzchni dróg, parkingów i placów do 
kanalizacji deszczowej, zapewniaj>ce oczyszczenie 
Wcieków oraz w szczególnoWci separacjC zwi>zków 
ropopochodnych; 

6) gromadzenie odpadów w urz>dzeniach 
przystosowanych do ich przechowywania, 
umieszczanych w osłoniCtych miejscach, na podłocu 
nieprzepuszczalnym oraz odbiór i usuwanie zgodnie 
z systemem oczyszczania przyjCtym w gospodarce 
komunalnej gminy. 

 
§ 12. W rozumieniu przepisów ochrony Wrodowiska, 

okreWlaj>cych dopuszczalny poziom hałasu dla 
poszczególnych rodzajów terenów, tereny oznaczone 
MN wskazuje siC jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Rozdział 4 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 
§ 13.1. Ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej 

dla kapliczki, oznaczon> na rysunku planu. 
2. Dla strefy, o której mowa w pkt 1, ustala siC 

zachowanie wygl>du architektonicznego w zakresie 
charakterystycznych wysokoWci, zastosowanych 
materiałów oraz kolorystyki. 
 

Rozdział 5 
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 

 
§ 14. Na terenie objCtym planem dopuszcza siC 

scalanie i wtórny podział nieruchomoWci. 
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§ 15. Dla nowowydzielanych działek budowlanych 
ustala siCŚ 
1) minimaln> powierzchniC działki zgodnie  

z ustaleniami szczegółowymi planu dla 
poszczególnych terenów z dopuszczeniem jej 
zmniejszenia maksymalnie o 3%; 

2) usytuowanie nowowydzielanych działek krótszym 
bokiem do drogi publicznej, za wyj>tkiem działek 
narocnych oraz sytuacji, w których takie 
usytuowanie uniemocliwiłoby wydzielenie działkiś 

3) k>t połocenia granic działek przylegaj>cych do pasa 
drogowego od 75º do 90º w stosunku do tegoc pasa, 
za wyj>tkiem działek narocnych. 

 
Rozdział 6 

Zasady rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

 
§ 16. Plan ustala zaopatrzenie budynków 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi w zakresie 
zaopatrzenia w wodC, energiC elektryczn> oraz 
odprowadzania Wcieków sanitarnych. 

 
§ 17.1. Plan ustala realizacjC sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych 
na cele publiczne, w szczególnoWci na terenach dróg 
publicznych w ich liniach rozgraniczaj>cych. 

2. Jeceli w wyniku zastosowanych rozwi>zaM 
technicznych nie mocna zlokalizować sieci ci obiektów 
infrastruktury technicznej na terenach wymienionych  
w ust. 1 dopuszcza siC ich sytuowanie na pozostałych 
terenach. 

 
§ 18. Ustala siC prowadzenie nowo projektowanych 

sieci infrastruktury technicznej jako podziemnej, za 
wyj>tkiem przył>czy tymczasowych. 

 
§ 19. Na terenie objCtym planem dopuszcza siC 

wydzielenie działek o powierzchni do 400 m2 pod 
obiekty obsługi technicznej gminy, w tym  
w szczególnoWci zwi>zanych z infrastruktur> techniczn>, 
i sytuowanie ich tak, aby były dostCpne z drogi 
publicznej oraz zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 20.1. Dla istniej>cych napowietrznych linii SN 15 kV 

ustala siC strefC techniczn> o szerokoWci 6,5 m liczonej 
od osi linii, wyznaczon> na rysunku planu.  

2. Dla strefy technicznej, o której mowa ust. 1 
ustala siC zakaz lokalizowania budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz nasadzeM 
zieleni wysokiej. 

3. Przy lokalizowaniu budynków w strefie, o której 
mowa w ust. 1, innych nic okreWlonych w ust. 2 nalecy 
uwzglCdnić uwarunkowania wynikaj>ce z przebiegu 
linii Wredniego napiCcia zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

4. W przypadku skablowania linii, o których mowa 
w ust. 1 ustala siC likwidacjC strefy. 

 
§ 21. Dla infrastruktury technicznej ustala siCŚ  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 

a) utrzymanie, modernizacjC i realizacjC sieci 
wodoci>gowej rozdzielczej,  

b) zaopatrzenie z miejskiej sieci wodoci>gowej,  
c) zakaz lokalizowania indywidualnych ujCć wody,  
d) przy budowie sieci wodoci>gowej uwzglCdnienie 

wymogów przeciwpocarowych szczególnie  
w zakresie hydrantów zewnCtrznychś 

2) w zakresie odprowadzania Wcieków sanitarnychŚ 
a) utrzymanie, modernizacjC i realizacjC zbiorczej 

sieci kanalizacji sanitarnej,  
b) podł>czenie do istniej>cej i projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej, z uwzglCdnieniem lit. c,  
c) dopuszczenie lokalizowania bezodpływowych 

zbiorników na nieczystoWci ciekłe do czasu 
realizacji sieci miejskiej,  

d) odprowadzanie poprzez sieć miejsk> do 
komunalnej oczyszczalni Wciekówś 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowychŚ 
a) odprowadzanie zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 2, 

3, 4 oraz 5 uchwały,  
b) utrzymanie, modernizacjC i realizacjC sieci 

kanalizacji deszczowej,  
c) podł>czenie do istniej>cej i projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej z uwzglCdnieniem lit. d,  
d) dopuszczenie stosowania rozwi>zaM 

indywidualnych, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, do czasu realizacji sieci miejskiej,  

e) odprowadzanie poprzez sieć miejsk> do 
komunalnej oczyszczalni Wciekówś 

4) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) unieszkodliwianie zgodnie z gminnym systemem 

gospodarki odpadami,  
b) lokalizowanie urz>dzeM umocliwiaj>cych 

segregacjC odpadów,  
c) składowanie na składowisku odpadów 

komunalnych; 
5) w zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 

a) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy 
istniej>cej sieci SN i NN,  

b) zaopatrzenie z istniej>cych sieci SN 15 kV i NN 
znajduj>cych siC na terenie planu oraz 
zaopatrzenie z projektowanych sieci SN 15 kV  
i NN; 

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepłoŚ 
a) dopuszcza siC zaopatrzenie z miejskiej sieci 

cieplnej,  
b) dopuszcza siC zaopatrzenie z indywidualnych 

aródeł dostarczania ciepłaś 
7) w zakresie telekomunikacji dopuszczenie lokalizacji 

stacji bazowych telefonii komórkowej. 
 

Rozdział 7 
Zasady budowy systemów komunikacji 

 
§ 22.1. Jako podstawow> sieć komunikacji drogowej 

ustala siC tereny dróg publicznych oznaczone symbolem 
KDD – drogi publiczne klasy dojazdowej. 

2. Jako uzupełniaj>c> sieć komunikacji drogowej 
ustala siC tereny dróg wewnCtrznych oznaczonych 
KDW. 
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§ 23.1. Ustala siC powi>zanie układu 
komunikacyjnego z układem zewnCtrznym – drog> 
wojewódzk> nr 563 – poprzez drogC KDD 2 oraz KDD 
3. 

2. Ustala siC zakaz realizowania nowych zjazdów 
na drogC wojewódzk> nr 563. 

 
§ 24. Dla terenów wymienionych w § 22 ust. 1 

uchwały ustala siCŚ 
1) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania 

i ucytkowania terenów za wyj>tkiem tymczasowego 
wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, 
ogrodniczej, sadowniczej lub zagospodarowania  
w formie terenów zieleni miejskiejś 

2) zagospodarowanie minimum 10% powierzchni 
terenu drogi jako teren biologicznie czynny  
w postaci pasów zieleni, za wyj>tkiem terenów 
KDW. 

 
§ 25.1. Ustala siC mocliwoWć wydzielania dróg 

wewnCtrznych i ci>gów pieszo-jezdnych 
nieoznaczonych na rysunku planu, na wszystkich 
terenach. 

2. SzerokoWci pasów drogowych, dróg i ci>gów,  
o których mowa w ust. 1 nie mog> być wCcsze w ich 
liniach rozgraniczaj>cych nic 6,0 m jeWli ich długoWć 
wynosi do 100,0 m oraz 8,0 m jeWli ich długoWć wynosi 
powycej 100,0 m.  

3. Drogi wewnCtrzne i ci>gi pieszo-jezdne 
wyznaczone zgodnie z ustaleniami ust. 1 nie mog> być 
dłucsze nic 250 m. 
 

Rozdział 8 
Przeznaczenie terenów i zasady ich 

zagospodarowania 
 

§ 26. Dla terenu oznaczonego MN 1 o powierzchni 
ok. 0,24 ha, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – usługi nieuci>cliweś 
3) dopuszczenie utrzymania, przebudowy i rozbudowy 

istniej>cej zabudowy przyjmuj>c parametry 
okreWlone w planieś 

4) nastCpuj>ce parametry i wskaaniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy 

na 0,5,  
b) minimaln> powierzchniC biologicznie czynn> na 

50%,  
c) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,  
d) wysokoWć zabudowy mieszkaniowej do 10,0 m,  
e) zastosowanie w elewacjach budynków 

maksymalnie dwóch kolorów (nie licz>c 
odcieni),  

f) mocliwoWć realizacji wolnostoj>cej zabudowy 
garacowej lub gospodarczej, o wysokoWci do 
5,30 m i powierzchni zabudowy do 50,0 m2,  

g) stosowanie na elewacjach i pokryciu dachu 
zabudowy gospodarczej identycznej kolorystyki 
oraz materiałów jak w budynku mieszkalnym,  

h) zakaz stosowania sidingu jako materiału 
wykoMczeniowego elewacji budynków,  

i) wysokoWć ogrodzeM do 2,0 m,  
j) stosowanie w ogrodzeniach materiałów  

z drewna, stopów metali, cegły, kamienia  
z jednoczesnym zakazem stosowania 
betonowych elementów prefabrykowanych,  

k) dachy dwuspadowe lub wielospadowe  
o nachyleniu połaci od 15º do 40ºś 

5) utrzymanie istniej>cych i realizacjC nowych 
obiektów infrastruktury technicznej zwi>zanej  
z obsług> terenuś 

6) obsługC komunikacyjn> poszczególnych działek 
poprzez 1 zjazd z drogi; 

7) koniecznoWć zapewnienia w granicach działki, co 
najmniej 2 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych na 1 lokal mieszkalny, w tym miejsca  
w garacu, a w przypadku lokalizacji lokalu 
usługowego zwiCkszenie o kolejne 2 miejsca. 
 
§ 27. Dla terenów oznaczonych 

P 1 o powierzchni ok. 3,78 ha,  
P 2 o powierzchni ok. 5,36 ha,  
P 3 o powierzchni ok. 2,23 ha,  
P 4 o powierzchni ok. 17,10 ha,  
P 5 o powierzchni ok. 6,80 ha,  
P 6 o powierzchni ok. 9,76 ha,  
P 7 o powierzchni ok. 1,45 ha, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynówś 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – zabudowa usługowaś 
3) nastCpuj>ce parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy 

na 0,8,  
b) minimaln> powierzchniC biologicznie czynn> na 

10%,  
c) nasadzenie co najmniej jednego drzewa na  

50,0 m2 powierzchni biologicznie czynnej,  
d) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,  
e) wysokoWć zabudowy do 18,0 m,  
f) wysokoWć do 25,0 m dla budynków z elementami 

technologicznymi oraz budowli wolnostoj>cych 
bCd>cych instalacjami przemysłowymi lub 
urz>dzeniami technicznymiś 

g) dowoln> geometriC dachu o maksymalnym 
nachyleniu do 40ºś 

4) minimaln> powierzchniC działki budowlanej na 
3000,0 m2; 

5) utrzymanie istniej>cych i realizacjC nowych sieci  
i obiektów infrastruktury technicznej zwi>zanych  
z obsług> terenuś 

6) obsługC komunikacyjn> poszczególnych działek 
poprzez nie wiCcej nic 2 zjazdy z drogiś 

7) zapewnienie minimum 1 miejsca postojowego dla 
samochodów osobowych na kacde 200 m2 
powierzchni ucytkowej budynkówś 

8) zachowanie b>da realizacjC, na niezagospodarowanych 
powierzchniach nieruchomoWci, terenów biologicznie 
czynnych; 
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9) dla terenu P 7 utworzenie pasa zieleni izolacyjnej  

o szerokoWci minimum 7,0 m przy granicy z terenem 
MN 1. 
 
§ 28. Dla terenów oznaczonych 

Z 1 o powierzchni ok. 0,43 ha,  
Z 2 o powierzchni ok. 0,18 ha, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – teren zieleni nieurz>dzonejś 
2) zachowanie obszarów w stanie naturalnymś 
3) dopuszczenie lokalizowania sieci i obiektów 

infrastruktury technicznej; 
4) na terenie Z 1 dopuszczenie lokalizowania tymczasowych 

obiektów budowlanych o powierzchni do 100 m2. 
 

§ 29. Dla terenów oznaczonych 
WS 1 o powierzchni ok. 0,20 ha,  
WS 2 o powierzchni ok. 0,03 ha, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – teren wód powierzchniowychś 
2) zakaz zmiany linii brzegowej za wyj>tkiem zmian 

wynikaj>cych z robót regulacyjnych. 
 

§ 30. Dla terenów oznaczonych 
KS 1 o powierzchni ok. 1,03 ha,  
KS 2 o powierzchni ok. 0,20 ha, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny obiektów obsługi 

komunikacji samochodowej; 
2) nastCpuj>ce parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy 

na 0,7,  
b) minimaln> powierzchniC biologicznie czynn> na 

10%,  
c) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,  
d) wysokoWć zabudowy do 10,0 m,  
e) dowoln> geometriC dachu o maksymalnym 

nachyleniu do 40ºś 
3) minimaln> powierzchniC działki budowlanej na 

1900,0 m2; 
4) utrzymanie istniej>cych i realizacjC nowych sieci  

i obiektów infrastruktury technicznej zwi>zanych  
z obsług> terenuś 

5) obsługC komunikacyjn> poszczególnych działek 
poprzez 1 zjazd z drogi; 

6) zapewnienie minimum 1 miejsca postojowego dla 
samochodów osobowych na kacde 100 m2 
powierzchni ucytkowej budynków. 

 
§ 31. Dla terenów oznaczonych 

KDD 1 o powierzchni ok. 0,40 ha 
KDD 2 o powierzchni ok. 1,16 ha 
KDD 3 o powierzchni ok. 1,03 ha 
KDD 5 o powierzchni ok. 0,08 ha, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – droga publiczna o klasie ulicy 

dojazdowej; 
2) dla terenów KDD 2, KDD 3 oraz KDD 5 szerokoWci 

w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cychś 
3) dla terenu KDD 1 szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych na 12,0 m; 
4) dla terenu okreWlonego w pkt 3 szerokoWć jezdni na 

minimum 5,0 m; 
5) wyposacenie w chodnikś 
6) oWwietlenie dróg. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego KDD 4 o powierzchni 
ok. 0,8 ha, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – droga publiczna o klasie ulicy 

dojazdowej – poszerzenie istniej>cego pasa drogowego; 
2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych wyznaczonych 

na rysunku planu; 
3) wyposacenie w chodnikś 
4) oWwietlenie drogi. 
 

§ 33. Dla terenów oznaczonych symbolamiŚ 
KDW 1 o powierzchni ok. 0,04 ha,  
KDW 2 o powierzchni ok. 0,20 ha,  
KDW 3 o powierzchni ok. 0,08 ha, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – droga wewnCtrznaś 
2) dopuszczenie realizacji przył>czy sieci 

infrastruktury technicznej zwi>zanej z obsług> 
terenów s>siednichś 

3) dla terenów KDD 1 oraz KDD 3 szerokoWci  
w istniej>cych liniach rozgraniczaj>cychś 

4) dla terenu KDD 2 szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych na 6,0 m z lokalnym 
poszerzeniem; 

5) zakaz stosowania nawierzchni z betonu 
wylewanego. 

 
§ 34. Dla terenu oznaczonego E 1 o powierzchni ok. 

28 m2 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – teren urz>dzeM elektroenergetycznych; 
2) utrzymanie istniej>cych i realizacjC nowych 

urz>dzeM elektroenergetycznych. 
 

§ 35.1. Dla terenu oznaczonego W 1 o powierzchni 
0,08 ha, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – teren infrastruktury wodoci>gowejś 
2) utrzymanie istniej>cych i realizacjC nowych sieci  

i obiektów infrastruktury technicznej zwi>zanych  
z obsług> terenu. 
2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 nalecy  

w szczególnoWci uwzglCdnić przepisy § 8, pkt 2 
uchwały. 

 
§ 36. Dla terenu oznaczonego C 1 o powierzchni 

1,78 ha, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – teren obiektów elektrociepłowniś 
2) nastCpuj>ce parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy 

na 0,7,  
b) minimaln> powierzchniC biologicznie czynn> na 

10%,  
c) budynki do 4 kondygnacji nadziemnych,  
d) wysokoWć zabudowy do 18,0 m,  

z uwzglCdnieniem lit. e oraz fś 
e) wysokoWć zabudowy do 25,0 m dla budynków  

z elementami technologicznymi,  
f) wysokoWć budowli wolno stoj>cych bCd>cych 

instalacjami przemysłowymi lub urz>dzeniami 
technicznymi do 65,0 m,  

g) dowoln> geometriC dachu o maksymalnym 
nachyleniu do 35ºś 

3) minimaln> powierzchniC działki budowlanej na 
5000,0 m2; 
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4) utrzymanie istniej>cych i realizacjC nowych sieci  

i obiektów infrastruktury technicznej zwi>zanych  
z obsług> terenuś 

5) obsługC komunikacyjn> poszczególnych działek 
poprzez nie wiCcej nic 2 zjazdy z drogiś 

6) zapewnienie minimum 1 miejsca postojowego dla 
samochodów osobowych na kacde 200 m2 
powierzchni ucytkowej budynków. 

 
Rozdział 9 

Przepisy koMcowe 
 

§ 37. Do czasu zabudowy i zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z okreWlonymi  
w planie przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, 
mocna je tymczasowo ucytkować w sposób 
dotychczasowy, jednak bez prawa utrwalania ich 
przeznaczenia i zasad zagospodarowania niezgodnych  
z planem, w tym w szczególnoWci wykorzystywania 
terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej 
lub zagospodarowania w formie terenów zieleni. 

 
§ 38. Ustala siC stawkC procentow>, wynikaj>c> ze 

wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wyniku uchwalenia 
planu miejscowego: 
1) dla terenów oznaczonych symbolami MN, U, P, 

P/U, KS w wysokoWci 20%; 
2) dla terenów nie wymienionych w pkt 1,  

w wysokoWci 5,0%. 
 

§ 39. Wykonanie uchwały powierza siC 
Burmistrzowi Miasta Rypina. 

 
§ 40. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na 
stronie internetowej gminy. 

 
§ 41. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

Przewodnicz>cy  
Rady Miasta 

Piotr Gałkowski 
 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wŚ Dz.U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413). 
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wŚ Dz.U. 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. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXXIII/329/09 

Rady Miasta Rypina 
z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady Miasta Rypina o sposobie 

rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
miejscowego planu 

 
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.) 
Rada Miasta Rypin rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu. 
 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym 
obszarze: obszar III - ograniczony od zachodu terenami 
kolejowymi, od południa ul. Mławsk>, od północy  
i wschodu granicami miasta, z wył>czeniem działek  
o numerach geodezyjnych 882/30, 882/31 i 882/32  
w terminie przewidzianym zgodnie z art. 17 pkt 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 z póan. zm.) nie złocono cadnych uwag  
i w zwi>zku z tym nie zachodzi potrzeba rozstrzygniCcia 
o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXXIII/329/09 

Rady Miasta Rypin 
z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.)1, 
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.)2 i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póan. zm.)3 Rada Miasta 
Rypin okreWla 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 ze zm.), zadania 
własne gminy. W szczególnoWci zadania własne gminy 
obejmuj> sprawyŚ 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomoWciami, 

ochrony Wrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnejś 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego; 

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 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. 

  
§ 2.1. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), 
przy czym: 
1) wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała 

budcetowaś 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

ustala siC w uchwale budcetowej. 
2. Odpowiedzialni za realizacjC i współpracuj>cyŚ 

1) siły własne,  
2) siły zewnCtrzne. 

3. Zasady finansowania zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 
1) prognozowane aródła finansowaniaŚ 

a) dochody własne,  
b) fundusze strukturalne UE,  
c) dotacje,  
d) kredyty, pocyczki komercyjne,  
e) kredyty, pocyczki preferencyjne,  
f) obligacje komunalne,  
g) inne. 

 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wŚ Dz.U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413). 
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wŚ Dz.U. 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. 
3. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wŚ Dz.U. z 2005 r. 
Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 
Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, 
poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984, Nr 115, poz. 791, Nr 88, 
poz. 587 i Nr 82, poz. 560, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, 
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; 
Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100 i Nr 72, poz. 619. 
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