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do 2 sierpnia 
2009 r. 

przyznanie przez Miejsk> KomisjC 
Wyborcz> w Kamieniu KrajeMskim 
numerów zarejestrowanym listom 
kandydatów 

do 2 sierpnia 
2009 r. 

powołanie przez Miejsk> KomisjC 
Wyborcz> w Kamieniu KrajeMskim 
obwodowej komisji wyborczej 

do 2 sierpnia 
2009 r. 

podanie do publicznej wiadomoWci 
w formie obwieszczenia Burmistrza 
informacji o numerze i granicach 
obwodu głosowania Nr 5 oraz 
o wyznaczonej siedzibie obwodowej 
komisji wyborczej, stosownie do 
uchwały nr XXX/362/2002 Rady 
Miejskiej w Kamieniu KrajeMskim 
z dnia 27 czerwca 2002 r., zmienionej 
uchwał> nr XXVI/222/05 z dnia 15 lipca 
2005 r., uchwał> nr XXXII/261/06 
z dnia 25 kwietnia 2006 r., uchwał> 
nr VII/49/07 z dnia 17 maja 2007 r., 
w sprawie stałych obwodów głosowania 
na obszarze gminy 

do 8 sierpnia 
2009 r. 

rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Kamieniu 
KrajeMskim o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnego zawieraj>cych 

numery list, skróty nazw komitetów, 
dane o kandydatach umieszczone 
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi 
oznaczeniami kandydatów 

do 9 sierpnia 
2009 r. 

sporz>dzenie spisu wyborców 

21 sierpnia 
2009 r., 

o godz. 2400 
zakoMczenie kampanii wyborczej 

22 sierpnia 
2008 r. 

przekazanie przewodnicz>cemu 
obwodowej komisji wyborczej spisu 
wyborców 

23 sierpnia 
2009 r. 

od godz. 600-
2000 

głosowanie 
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UCHWAŁA Nr XXVII/20/09 
 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

 z dnia 6 kwietnia 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie 
obrCbu Kawka, połoconego pomiCdzy: granic> terenów leWnych, granic> miasta, terenami zieleni wzdłuc rzeki 
Wisły, działk> nr 47, ulic> Krzywa Góra. 

Na podstawie oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 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 oraz z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz  
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Źz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) uchwala siC, co nastCpuje: 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Włocławek” przyjCtego uchwał> 
nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia  
29 paadziernika 2007 r., uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek 
dla obszaru w rejonie obrCbu Kawka, połoconego 
pomiCdzyŚ granic> terenów leWnych, granic> miasta, 
terenami zieleni wzdłuc rzeki Wisły, działk>  
nr 47, ulic> Krzywa żóra, zwany dalej planem. 
Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś2000, jako zał>czniki nr 1 

przedstawiaj>cy graficzne ustalenia planu, w tym 
granice obszaru objCtego planemś 

2) wyrys ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Włocławek” w skali 1Ś10000, jako zał>cznik nr 2ś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, jako zał>cznik nr 3. 

 
§ 2. Plan, o którym mowa w § 1ust. 1, obejmuje 

obszar, połocony w jednostkach ewidencyjnych miasto 
Włocławek - czCWć obrCbów Kawka 0004 i Azoty 0008 
jednostki strukturalnej Zachód Przemysłowy. 
 

§ 3.1. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii 

rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś 

 11) sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 13) granice obszarów wymagaj>cych przekształceM. 
2. Zakres ustaleM planu obejmuje tekst i rysunek 

planu. 
 
§ 4.1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

przedstawiaj>ce ustalenia planu zgodnie z zamieszczon> 
na rysunku planu legend> s> ilustracj> obowi>zuj>cych 
ustaleM planu. 

2. NastCpuj>ce elementy planu zostały oznaczone 
graficznie na rysunku planu: 
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) nieprzekraczalne linie rozgraniczaj>ce tereny  

o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

3) orientacyjne linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospodarowania, 
w tym granice terenów wyodrCbnionychś 

4) granice obszaru wymagaj>cego przekształceMś 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) granice obszaru zagroconego osuwaniem siC mas 

ziemnych przy skarpie; 
7) obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 
8) teren wału przeciwpowodziowegoś 
9) linie ruroci>gu naftowego wraz ze stref> techniczn>ś 

 10) wydzielone tereny i ich przeznaczenie oznaczono 
identyfikatorami składaj>cymi siC z cyfr arabskich  
i liter okreWlaj>cychŚ 
a) liczba porz>dkowa pisana cyframi arabskimi – 

oznacza numer obszaru, 
b) symbol literowy – oznacza przeznaczenie terenu; 

 11) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych. 
3. Oznaczenia literowe dotycz>ce przeznaczenia 

terenów ucyte w niniejszej uchwaleŚ 
1) P – tereny przemysłoweś 
2) ZZ – obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 
3) Z/Kx – tereny zieleni i wał przeciwpowodziowyś 
4) Ws – wody; 

5) KD-Z* - teren drogi publicznej zbiorczej; 
6) KD-D* - teren dróg publicznych dojazdowych. 
 

§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) adaptacji zabudowy – nalecy przez to rozumieć 

działania inwestycyjne zmierzaj>ce do przystosowania 
istniej>cej zabudowy do nowych rozwi>zaM 
przestrzennych i technicznych poprzez remont, 
rozbudowC, przebudowC oraz wymianC zabudowy; 

2) jednostce strukturalnej – nalecy przez to rozumieć 
wydzielony uwarunkowaniami gospodarczo-
ekonomicznymi obszar funkcjonalno-przestrzenny 
miasta okreWlony w „Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Włocławek”ś 

3) kryterium odpowiednich warunków techniczno 
konstrukcyjnych posadowienia budynków – nalecy 
przez to rozumieć, ce obiekty budowlane lokalizowane 
w obszarach bezpoWredniego zagrocenia powodzi> 
powodzi, musz> spełniać warunki minimalizuj>ce 
zagrocenie, a konstrukcja i technologia obiektów 
powinna zawierać rozwi>zania minimalizuj>ce 
negatywny wpływ na Wrodowisko przyrodnicześ 

4) liniach rozgraniczaj>cych nieprzekraczalnych – 
nalecy przez to rozumieć granice terenów o rócnym 
przeznaczeniu, których przebieg nie moce być 
zmieniony na całej długoWci, ani na ich czCWciś 

5) liniach rozgraniczaj>cych orientacyjnych – nalecy 
przez to rozumieć granice terenów o rócnym 
sposobie ucytkowania, których przebieg moce być 
zmieniony na całej długoWci lub jej czCWci do 10,0 m 
w kacd> stronCś 

6) obiektach tymczasowych – nalecy przez to rozumieć 
obiekty budowlane przeznaczone do czasowego 
ucytkowania w okresie krótszym od ich trwałoWci 
technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne 
miejsce lub do rozbiórki, a takce obiekty 
niepoł>czone trwale z gruntem jak: kioski uliczne, 
garace blaszane, obiekty kontenerowe oraz formy 
sezonowe jak: pawilony wystawowe, przekrycia 
namiotowe, powłoki pneumatyczne, ogródki 
gastronomiczne. Nie dotyczy obiektów towarzysz>cych 
prowadzeniu inwestycji budowlanych; 

7) obszarze lub granicach planu – nalecy przez to 
rozumieć obszary objCte niniejszym planem  
w granicach przedstawionych na rysunku planu; 

8) okreWlenie „linie rozgraniczaj>ce tereny” – ucyte  
w legendzie oznaczeM rysunku planu, jest tocsame  
z okreWleniami „granice terenów” i „granice 
obszarów” ucytymi w art. 15 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nalecy 
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodC 
powierzchniow> na terenie działki budowlanej,  
a takce 50% sumy powierzchni tarasów  
i stropodachów o powierzchni nie mniejszej nic  
10 m2 urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłocu zapewniaj>cym im stał> wegetacjCś 

 10) przepisach odrCbnych i szczególnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

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

 12) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które winno 
przewacać na danym terenieś 

 13) terenie – nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania – opisanych w tekWcie planu, 
który został wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi oraz oznaczony symbolem 
cyfrowym i literowym; 

 14) teren przemysłowy – nalecy przez to rozumieć teren, 
na którym prowadzona jest działalnoWć o funkcji 
produkcyjnej maj>c> na celu wytwarzanie dóbr 
materialnych oraz przetwarzanie dóbr materialnychś 

 15) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałCś 
 16) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 

wysokoWć mierzon> od projektowanej rzCdnej  
w najnicszym punkcie obrysu budynku do kalenicy 
lub najwycszego punktu na pokryciu kubatury, bez 
masztów, odgromników, anten, kominów, urz>dzeM 
wentylacyjnych, dotyczy równiec budowli 
naziemnych wolnostoj>cychś 

 17) zabudowie zagrodowej – nalecy przez to rozumieć 
budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie 
wchodz>ce w skład gospodarstw rolnych, 
hodowlanych lub ogrodniczych słuc>ce wył>cznie 
produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spocywczego. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne dotycz>ce przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania terenu 

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
1. Istniej>ce i planowane obiekty nalecy wyposacać 

w urz>dzenia nie powoduj>ce pogorszenia standardów 
jakoWci Wrodowiska. 

2. Teren objCty planem graniczy od strony 
północno-wschodniej z obszarem objCtym ochron> 
prawn> na podstawie ustawy o ochronie przyrody – 
Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) oraz 
Natura 2000 Projektowany Obszar Ochrony Specjalnej 
Siedlisk „Włocławska Źolina Wisły” – realizacja 
zadania nr 1 planu zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
26 czerwca 2003 r., uchwała nr XI/135/03 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. Nr 97, poz. 1437) oraz połocony jest  
w s>siedztwie rzeki Wisły – zadanie nr 23. 

3. Teren objCty planem połocony jest w obszarze 
zadania nr 47 planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa wymienionego w ust. 2. - zachowanie 
korytarzy ekologicznych zapewniaj>cych ci>głoWć miCdzy 
obszarami prawnie chronionymi (w tym w dolinie Wisły). 

4. CzCWć terenu objCtego planem połocona 
pomiCdzy ulicami Wiklinow> i Krzywa żóra a terenami 
zieleni wzdłuc rzeki Wisły, jest obszarem naraconym na 
niebezpieczeMstwo powodzi (obszar bezpoWredniego 
zagrocenia powodzi>). 

5. Teren objCty planem połocony jest w obrCbie 
żłównego Zbiornika Wód Podziemnych (żZWP)  
Nr 220 „Pradolina Vrodkowej Wisły”- projektowany 
przemysł, składy, bazy i magazyny nie mog> pogorszyć 
jakoWci wód zbiornika przeznaczonego do zaopatrzenia 
ludnoWci w wodC. 

6. Teren objCty planem podlega wymaganiom  
w zakresie gospodarki odpadami zawartym  
w „Programie ochrony Wrodowiska dla miasta 
Włocławka na lata 2004-2011”. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego. 
Nie ustala siC ogólnych i szczegółowych wymagaM  
w zakresie lokalizacji reklam i ogrodzeM. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac 
ziemnych zwi>zanych z zagospodarowaniem terenu 
nieujawnionych reliktów kultury materialnej, nalec 
wstrzymać prace, a teren winien być udostCpniony do 
inwestorskich badaM archeologicznych. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej. 

1. Na obszarze objCtym planem ustala siC 
nastCpuj>ce ustalenia ogólneŚ 
1) magistrale i rozdzielcze sieci infrastruktury 

technicznej – nalecy prowadzić po terenach układu 
komunikacyjnego (w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
publicznych); 

2) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
ogólnomiejskiej nalecy realizować na terenach 
ogólnodostCpnych, gminnych lub Skarbu PaMstwaś 

3) ustala siC korzystanie z sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zgodnie z uzyskanymi od 
właWciwych gestorów warunkami ogólnymi  
i technicznymi; 

4) na terenach projektowanych inwestycji, po 
zakoMczeniu ich realizacji, właWcicielom pozostawionych 
ogólnomiejskich urz>dzeM technicznych umocliwić 
dostCp w celach konserwacji; 

5) przy opracowaniu projektów budowlanych zachować 
normatywne odległoWci od istniej>cej sieci infrastruktury. 
2. W zakresie zaopatrzenia w wodC oraz ochrony 

przeciwpocarowej ustala siCŚ 
1) zaopatrzenie w wodC poprzez sieć wodoci>gow>ś 
2) przeciwpocarowe zaopatrzenie wodne poprzez 

hydranty naziemne i podziemne montowane na sieci 
wodoci>gowejś 

3) dostCp do obiektów dla pojazdów uprawnionych 
ratowniczo-gaWniczych z dróg publicznychś 

4) obiekty powinny odpowiadać warunkom w zakresie 
ochrony przeciwpocarowej zgodnie z przepisami 
szczególnymiś 

5) dopuszcza siC realizacjC odrCbnej sieci zaopatrzenia 
w wodC w uzasadnionych technicznie przypadkach. 
3. W zakresie odprowadzenia Wcieków sanitarnych 

ustala siCŚ 
1) nakaz docelowego odprowadzenia Wcieków 

sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 
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2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza 

siC mocliwoWć odprowadzenia Wcieków bytowych 
wył>cznie do zbiorników bezodpływowychś 

3) na obszarach bezpoWredniego zagrocenia powodzi> 
ustala siC jako obowi>zuj>ce wszystkie szczegółowe 
zakazy, ograniczenia oraz obowi>zki zgodne  
z przepisami szczególnymi, w szczególnoWci  
z art. 40 i 82 ustawy Prawo wodne; 

4) ustala siC wykonanie niezbCdnych urz>dzeM 
zabezpieczaj>cych wody podziemne przed 
zanieczyszczeniem; 

5) zakaz odprowadzania Wcieków sanitarnych do wód 
oznaczonych na rysunku planu symbolem Ws. 
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 

ustala siCŚ 
1) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji 

deszczowej, ogólnospławnej na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci; 

2) do czasu realizacji sieci dopuszcza siC 
odprowadzenie wód opadowych ujCtych w otwarte 
lub zamkniCte systemy kanalizacyjne pochodz>ce  
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni do wód lub do ziemi po uprzednim 
oczyszczeniu do parametrów okreWlonych  
w przepisach szczegółowych poprzez separatory 
zanieczyszczeMś 

3) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
innych nic wymienione w ust. 2 do wód lub do 
ziemi. 
5. W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

ustala siCŚ 
1) ze stacji transformatorowych (15/04 kV) oraz linii 

napowietrznych i kablowych (SN 15 kV), na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieciś 

2) ustala siC strefy techniczne dla linii SN 15 kV – po 
6,5 m w obie strony od osi linii 
elektroenergetycznej; 

3) dopuszcza siC mocliwoWć budowy lokalnych stacji 
transformatorowych kontenerowych wolnostoj>cych 
zajmuj>cych tereny o wymiarach min. 4,0 m na  
5,0 m (z mocliwoWci> ich wydzielenia), lub 
wbudowanych w obiekty o innej funkcji, wraz  
z dojazdem dla słucb eksploatacyjno-remontowych; 

4) istniej>ce linie i urz>dzenia elektroenergetyczne 
wykorzystywane dla zasilania projektowanych 
obiektów i urz>dzeM nalecy dostosować do 
zwiCkszonego obci>ceniaś 

5) dopuszcza siC budowC sieci energetycznej  
o wycszym napiCciu nic 15kV wraz z odpowiedni> 
infrastruktur> techniczn> z zachowaniem stref 
technicznych wynikaj>cych z przepisów odrCbnych, 
na warunkach okreWlonych przez gestora sieci. 
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siC  

z sieci ciepłowniczej na warunkach okreWlonych przez 
właWciwego gestora sieci, lub indywidualnie w oparciu  
o aródła niskoemisyjne. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala siCŚ 
na warunkach okreWlonych przez właWciwego gestora 
sieci. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala siCŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC sieci telekomunikacyjnych 

oraz stacji bazowych telefonii komórkowej po 

spełnieniu wymagaM okreWlonych przepisami 
odrCbnymiś 

2) ustala siC korzystanie z sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej 
zgodnie z uzyskanymi od właWciwych gestorów 
warunkami ogólnymi i technicznymiś 

3) zaopatrzenie odbiorców w ł>cza telefoniczne z sieci 
telekomunikacyjnej na warunkach okreWlonych 
przez właWciwego gestora sieciś 

4) przy opracowaniu projektów budowlanych 
zachować normatywne odległoWci od istniej>cej sieci 
infrastruktury. 
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ 

1) obowi>zek gromadzenia odpadów stałych oraz ich 
usuwanie w systemie oczyszczania stosowanym  
w gospodarce komunalnej miasta; 

2) składowanie odpadów stałych odbywać siC powinno 
w pojemnikach zamkniCtych w miejscu 
wyznaczonym na ten cel zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 
10. W zakresie komunikacji ustala siCŚ 

1) liczbC i miejsca lokalizacji zjazdów w drogi 
publiczne uzgodnić z właWciwym zarz>dc> drogiś 

2) w drogach publicznych dopuszcza siC lokalizacjC 
miejsc postojowych i obiektów niezbCdnych dla 
obsługi komunikacji miejskiej (wiaty przystankowe) 
wraz z obiektami o funkcji zwi>zanej z obsług> 
pasacerów, pod warunkiem uzgodnienia miejsc 
lokalizacji oraz zasad i warunków lokalizacji  
z właWciwym zarz>dc> drogi, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowi> inaczejś 

3) teren objCty planem połocony jest w s>siedztwie 
rzeki Wisły - zadanie nr 23 planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa – modernizacja dróg 
wodnych (rzeka Wisła) oraz budowa stopnia 
wodnego „Nieszawa” na WiWle ze zbiornikiem 
wodnym – uchwała Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego wymieniona w § 6 ust. 2 
niniejszej uchwałyś 

4) wszelkie działania dotycz>ce zasad obsługi 
komunikacyjnej oraz organizacji ruchu wymagaj> 
uzgodnienia z właWciwym zarz>dc> drogi. 
11. W zakresie strefy technicznej (bezpieczeMstwa) 

ruroci>gu naftowegoŚ 
1) w granicach strefy bezpieczeMstwa zlokalizowany 

jest kabel Wwiatłowodowyś 
2) wszelkie roboty budowlane w uzgodnieniu i na 

warunkach właWciwego gestora ruroci>gu 
przesyłowego dalekosiCcnegoś 

3) lokalizowanie obiektów w s>siedztwie strefy, 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 
§ 10. Ustalenia z zakresu obronnoWci. 
1. Na obszarze objCtym planem ustala siCŚ 

1) oWwietlenie zewnCtrzne nakazuje siC projektować  
i realizować z przystosowaniem do potrzeb obrony 
cywilnej; 

2) parametry dróg publicznych ustala siC zgodnie  
z wymogami obrony cywilnej oraz 
przeciwpocarowej z zapewnieniem sprawnego ruchu 
pojazdów cywilnych oraz pojazdów uprawnionychś 
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3) zaopatrzenie w wodC do celów przeciwpocarowych 

w sposób okreWlony w § 9 ust. 2 niniejszej uchwały. 
2. Ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej 

zawarte w § 9 niniejszej uchwały spełniaj> wymogi  
z zakresu obsługi mieszkaMców i obrony cywilnej. 
 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe dotycz>ce przeznaczenia 
i zasad zagospodarowania dla poszczególnych 

terenów 
 

§ 11. Teren wzdłuc ulicy Mikanowskiej SymbolŚ 1 P 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawoweŚ tereny przemysłoweś 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa magazynowa i składy, 
b) usługi, 
c) adaptacja zabudowy zagrodowej; 

3) wyodrCbnienia siC teren o symbolu Ws  
z przeznaczeniem: wody. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennegoŚ nie ustala siC szczegółowych wymagaM 
w zakresie lokalizacji reklam i ogrodzeM. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowegoŚ jak w § 6 niniejszej uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siC. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) zasady ogólneŚ adaptacja zabudowy i mocliwoWć 

budowy nowej; 
2) wysokoWć zabudowyŚ 

a) dla zabudowy kubaturowej maks. 35,0 m, 
b) dla budowli i instalacji technologicznych maks. 

100,0 m; 
c) dla urz>dzeM reklamowych maks. 15,0 mś 

3) linie zabudowy: 
a) według nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
b) dopuszcza siC mocliwoWć sytuowania budynków 

na granicy działki, z wyj>tkiem granic, gdzie ta 
odległoWć regulowana jest lini> zabudowy, 

c) wyznaczona linia zabudowy nie dotyczy 
obiektów powstałych przed dat> uchwalenia 
niniejszego planu; 

4) dachyŚ nie ustala siC szczegółowych wymagaM  
w zakresie geometrii, pokrycia oraz k>tów 
nachylenia połaciś 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla 
zabudowy zagrodowej co najmniej 20%; 

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego co 
najmniej 5% terenu inwestycji. 
7. żranice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalanych na 
podstawie przepisów odrCbnychŚ nie dotyczy. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC mocliwoWć wtórnych podziałówś 
2) nie ustala siC szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci. 

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy: 
1) ustala siC strefC techniczn> ruroci>gu naftowego po 

15,0 m w kacd> stronC od osi ruroci>guŚ 
a) zakaz zabudowy kubaturowej oraz zalesiania  

w obrCbie strefy, 
b) dopuszcza siC sytuowanie innej infrastruktury 

technicznej, 
c) dopuszcza siC sadzenie pojedynczych drzew  

w odległoWci co najmniej 5,0 m od ruroci>guś 
2) ustalenia jak w § 9 ust. 11 niniejszej uchwały. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) drogi i miejsca postojowe: 

a) zjazdy i obsługa komunikacyjna do dróg 
publicznych: ulicy Wiklinowej, Mikanowskiej 
(poza planem) oraz drogi publicznej dojazdowej 
– ulicy Zalesie, 

b) miejsca postojowe: - 1 miejsce postojowe/150 m2 
pow. ucytkowej zabudowy przemysłowejŚ 
- 1 miejsce postojowe/30 m2 pow. ucytkowej 

zabudowy magazynowej, usługowej, 
- 1 miejsce postojowe na gospodarstwo, 

c) nawierzchnie miejsc postojowychŚ z elementów 
rozbieralnych drobnowymiarowych; 

2) w zakresie pozostałej infrastruktury technicznejŚ jak 
w § 9 niniejszej uchwały. 
11. Tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu, 

urz>dzenia lub ucytkowaniaŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów tymczasowychś 
2) nie ustala siC terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania 
terenów. 
12. Ustalenia dotycz>ce obszarów wymagaj>cych 

przekształceMŚ 
1) granice obszarów wymagaj>cych przekształceM – wg 

oznaczeM na rysunku planuś 
2) przystosowanie terenu do funkcji zgodnych  

z przeznaczeniem terenu. 
13. Stawka procentowa: 15% 

 
§ 12. Teren „włocławskiej strefy rozwoju 

gospodarczego”. SymboleŚ 2 P, 3 P, 4 P, 5 P, 6 P 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawoweŚ tereny przemysłoweś 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa magazynowa i składy, 
b) usługiś 

3) wyodrCbnienia siC z obszaru o symbolu 4 P i 6 P, 
teren o symbolu Ws z przeznaczeniem: wody. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennegoŚ nie ustala siC szczegółowych wymagaM 
w zakresie lokalizacji reklam i ogrodzeM. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowegoŚ jak w § 6 niniejszej uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siC. 
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6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) zasady ogólneŚ zabudowa zgodna z przeznaczeniem 

podstawowym i dopuszczalnym; 
2) wysokoWć zabudowyŚ 

a) dla zabudowy kubaturowej maks. 35,0 m, 
b) dla budowli i instalacji technologicznych maks. 

100,0 m, 
c) dla urz>dzeM reklamowych maks. 15,0 mś 

3) linie zabudowy: 
a) według nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
b) dopuszcza siC mocliwoWć sytuowania budynków 

na granicy działki, z wyj>tkiem granic, gdzie ta 
odległoWć regulowana jest lini> zabudowyś 

4) dachyŚ nie ustala siC szczegółowych wymagaM  
w zakresie geometrii, pokrycia oraz k>tów 
nachylenia połaciś 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego co 
najmniej 5% terenu inwestycji. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalanych na 
podstawie przepisów odrCbnychŚ nie ustala siC. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC mocliwoWć wtórnych podziałówś 
2) nie ustala siC szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci. 
9. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy: 
1) zakaz zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji 

chronionych; 
2) ustala siC liniC zabudowy w odległoWci co najmniej 

10,0 m od granicy kompleksu leWnego dla terenów 
oznaczonych symbolami 3 P i 6 P; 

3) ustala siC strefC techniczn> ruroci>gu naftowego po 
15,0 m w kacd> stronC od osi ruroci>gu dla terenów 
oznaczonych symbolami 2 P i 5 P: 
a) zakaz zabudowy kubaturowej oraz zalesiania  

w obrCbie strefy, 
b) dopuszcza siC sytuowanie innej infrastruktury 

technicznej, 
c) dopuszcza siC sadzenie pojedynczych drzew  

w odległoWci co najmniej 5,0 m od ruroci>guś 
4) ustalenia jak w § 9 ust. 11 niniejszej uchwały. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) drogi i miejsca postojowe: 

a) zjazdy i obsługa komunikacyjna przez drogi 
publiczne dojazdowe do drogi publicznej ulicy 
Wiklinowej, 

b) miejsca postojowe:  
- 1 miejsce postojowe/150 m2 pow. ucytkowej 

zabudowy przemysłowej, 
- 1 miejsce postojowe/30 m2 pow. ucytkowej 

zabudowy magazynowej, usługowej, 
c) nawierzchnie miejsc postojowychŚ nie ustala siC 

szczegółowych wymagaM w zakresie rodzaju 
nawierzchni; 

2) w zakresie pozostałej infrastruktury technicznejŚ jak 
w § 9 niniejszej uchwały. 

11. Tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu, 
urz>dzenia lub ucytkowaniaŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów tymczasowychś 
2) nie ustala siC terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania 
terenów. 
12. Ustalenia dotycz>ce obszarów wymagaj>cych 

przekształceMŚ 
1) granice obszarów wymagaj>cych przekształceM – wg 

oznaczeM na rysunku planuś 
2) przystosowanie terenu do funkcji zgodnych  

z przeznaczeniem terenu. 
13. Stawka procentowa: 

1) dla terenów oznaczonych symbolamiŚ 2 P, 3 P, 4 P, 
5 P - 0%; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 6 P - 5%. 
 

§ 13. Teren pomiCdzy terenami zieleni wzdłuc rzeki 
Wisły a ulicami Wiklinow> i Krzywa żóra SymbolŚ  
7 P/ZZ 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawoweŚ tereny przemysłoweś 
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

magazynowa, składyś 
3) wyodrCbnienia siC teren o symbolu Z/Kx  

z przeznaczeniemŚ tereny zieleni i wał 
przeciwpowodziowy; 

4) teren połocony w strefie bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi> – symbol ZZ. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) nie ustala siC szczegółowych wymagaM w zakresie 

ogrodzeMś 
2) dopuszcza siC lokalizacjC reklam z zachowaniem 

odległoWci 50,0 m od stopy wału 
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowegoŚ jak w § 6 niniejszej uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siC. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) zasady ogólneŚ zabudowa zgodna z przeznaczeniem 

podstawowym i dopuszczalnym; 
2) ustala siC wykonanie przez inwestorów 

szczegółowych badaM technicznych geologiczno-
incynierskich podłoca gruntowego w celu 
indywidualnego okreWlenia warunków posadowienia 
obiektów budowlanychś 

3) obiekty nalecy projektować uwzglCdniaj>c 
kryterium odpowiednich warunków techniczno 
konstrukcyjnych posadowienia budynkówś 

4) wysokoWć zabudowyŚ 
a) dla zabudowy kubaturowej maks. 35,0 m, 
b) dla budowli i instalacji technologicznych maks. 

100,0 m, 
c) dla urz>dzeM reklamowych maks. 15,0 mś 

5) linie zabudowy: 
a) według nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
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b) dopuszcza siC mocliwoWć sytuowania budynków 
na granicy działki, z zachowaniem przepisów 
odrCbnychś 

6) dachyŚ nie ustala siC szczegółowych wymagaM  
w zakresie geometrii, pokrycia oraz k>tów 
nachylenia połaciś 

7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego co 
najmniej 20% terenu inwestycji. 
7. żranice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalanych na 
podstawie przepisów odrCbnychŚ 
1) ustala siC obszar bezpoWredniego zagrocenia 

powodzi>ś 
2) ustala siC jako obowi>zuj>ce wszystkie szczegółowe 

zakazy, ograniczenia oraz obowi>zki zgodne  
z przepisami szczególnymiś 

3) pozostałe ustalenia jak w § 6 i § 9 ust. 3 niniejszej 
uchwałyś 

4) ustala siC wykonanie przez inwestorów 
szczegółowych badaM geologiczno-incynierskich, 
wynikaj>cych z połocenia w obszarze zagroconym 
osuwaniem siC mas ziemnych przy skarpie. 
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC mocliwoWć wtórnych podziałówś 
2) nie ustala siC szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci. 
9. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy: 
1) zakaz zabudowy mieszkaniowej i innych funkcji 

chronionych; 
2) ustala siC obowi>zek zapewnienia dostCpu do brzegu 

rzeki Wisły na całej jego długoWci dla pojazdów 
uprawnionych słucb obsługuj>cych urz>dzenia 
hydrotechniczne; 

3) zakaz wykonywania obiektów budowlanych, 
kopania rowów, studni, sadzawek, dołów  
w odległoWci mniejszej nic 50,0 m od stopy wału 
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej; 

4) zakaz uprawy gruntu, sadzenia drzew i krzewów na 
wale i w odległoWci mniejszej nic 3,0 m od stopy 
wału przeciwpowodziowego po stronie 
odpowietrznej; 

5) ustala siC obowi>zek uzgodnienia z właWciwym 
organem mocliwoWć lokalizacji inwestycji  
w odległoWci mniejszej nic 50,0 m od stopy wału 
przeciwpowodziowego; 

6) ustala siC strefC techniczn> ruroci>gu naftowego po 
15,0 m w kacd> stronC od osi ruroci>guŚ 
a) zakaz zabudowy kubaturowej oraz zalesiania  

w obrCbie strefy, 
b) dopuszcza siC sytuowanie innej infrastruktury 

technicznej, 
c) dopuszcza siC sadzenie pojedynczych drzew  

w odległoWci co najmniej 5,0 m od ruroci>guś 
7) ustalenia jak w § 9 ust. 11 niniejszej uchwały. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) drogi i miejsca postojowe: 

a) zjazdy i obsługa komunikacyjna do dróg 
publicznychŚ ulicy Wiklinowej i Krzywa żóra, 

b) miejsca postojowe: 
- 1 miejsce postojowe/150 m2 pow. ucytkowej 

zabudowy przemysłowej, 
- 1 miejsce postojowe/30 m2 pow. ucytkowej 

zabudowy magazynowej, 
c) nawierzchnie miejsc postojowychŚ nie ustala siC 

szczegółowych wymagaM w zakresie rodzaju 
nawierzchni; 

2) w zakresie pozostałej infrastruktury technicznejŚ jak 
w § 9 niniejszej uchwały. 
11. Tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu, 

urz>dzenia lub ucytkowaniaŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów tymczasowychś 
2) nie ustala siC terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania 
terenów. 
12. Ustalenia dotycz>ce obszarów wymagaj>cych 

przekształceMŚ 
1) granice obszarów wymagaj>cych przekształceM – wg 

oznaczeM na rysunku planuś 
2) przystosowanie terenu do funkcji zgodnych  

z przeznaczeniem terenu. 
13. Stawka procentowa: 5%. 

 
§ 14. Teren dróg publicznych dojazdowych 

(projektowanych) Symbole: 8 KD-D* 9 KD-D*10 KD-D* 
1. Przeznaczenie terenuŚ teren dróg publicznych 

dojazdowych. 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ lokalizacja urz>dzeM 
reklamowych w miejscach i na zasadach uzgodnionych 
z zarz>dc> drogi. 

4. Parametry i wskaaniki kształtowania drogi oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 12,0 m – dla 

dróg oznaczonych symbolami 9 KŹ-D*, 10 KD-D* 
- wg oznaczeM na rysunku planuś 

2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15,0 m - dla 
drogi oznaczonej symbolem 8 KD-D* - wg 
oznaczeM na rysunku planuś 

3) jedna jezdnia o szerokoWci 7,0 mś 
4) chodnik po jednej stronie jezdni; 
5) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej 

wył>cznie w liniach rozgraniczaj>cych terenu  
o symbolu 8 KD-D*; 

6) zakaz miejsc postojowych wzdłuc całej długoWci 
drogi. 
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC mocliwoWć 
wtórnych podziałów wył>cznie zwi>zanych z realizacj> 
pasa drogowego. 

6. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) ustala siC strefC techniczn> ruroci>gu naftowego po 

15,0 m w kacd> stronC od osi ruroci>gu dla terenów 
oznaczonych symbolami 8 KD-D* i 10 KD-D*: 
a) zakaz wszelkiego rodzaju zabudowy i ogrodzeM, 
b) dopuszcza siC sytuowanie innej infrastruktury 

technicznej, 
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c) dopuszcza siC sadzenie pojedynczych drzew  
w odległoWci co najmniej 5,0 m od ruroci>guś 

2) ustalenia jak w § 9 ust. 11 niniejszej uchwały. 
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznejŚ jak w § 9 
niniejszej uchwały. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia lub ucytkowania 
terenówŚ 
1) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej  

z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM niezbCdnych dla 
obsługi komunikacji miejskiejś 

2) nie ustala siC terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania 
terenów. 
9. Ustalenia dotycz>ce terenów wymagaj>cych 

przekształceMŚ 
1) granice obszarów wymagaj>cych przekształceM – wg 

oznaczeM na rysunku planuś 
2) przystosowanie terenu do funkcji zgodnych  

z przeznaczeniem terenu. 
10. Stawka procentowa: 0% 

 
§ 15. Teren dróg publicznych – ulica Wiklinowa  

i ulica Krzywa żóra. SymbolŚ 11 KŹ-Z* 
1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej 

zbiorczej. 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: lokalizacja urz>dzeM 
reklamowych w miejscach i na zasadach uzgodnionych 
z zarz>dc> drogi. 

4. Parametry i wskaaniki kształtowania drogi oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15,0 m – wg 

oznaczeM na rysunku planuś 
2) jedna jezdnia o szerokoWci co najmniej 7,0 mś 
3) chodnik po jednej stronie jezdni; 
4) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowejś 
5) w zakresie miejsc postojowych - ustalenia jak w § 9 

ust. 10 niniejszej uchwały. 
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC mocliwoWć 
wtórnych podziałów wył>cznie zwi>zanych z realizacj> 
pasa drogowego. 

6. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) ustala siC strefC techniczn> ruroci>gu naftowego po 

15,0 m w kacd> stronC od osi ruroci>guŚ 
a) dopuszcza siC sytuowanie innej infrastruktury 

technicznej; 
b) dopuszcza siC sadzenie pojedynczych drzew  

w odległoWci co najmniej 5,0 m od ruroci>guś 
2) ustalenia jak w § 9 ust. 11 niniejszej uchwały. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ jak w § 9 
niniejszej uchwały. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia lub ucytkowania 
terenówŚ 
1) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej  

z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM niezbCdnych dla 
obsługi komunikacji miejskiejś 

2) nie ustala siC terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania 
terenów. 
9. Stawka procentowa: 0% 

 
Rozdział IV 

Postanowienia koMcowe 
 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza siC 
Prezydentowi Miasta Włocławek. 

 
§ 17.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoWci poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej UrzCdu Miasta Włocławek. 

 
Wiceprzewodnicz>ca 

Rady Miasta 
Wanda Muszalik 
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zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXVII/20/09 

Rady Miasta Włocławek 
z dnia 6 kwietnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady Miasta Włocławek o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), art. 165-
199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póan. 
zm.), Rada Miasta Włocławek okreWla nastCpuj>cy 
sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm.) nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców. 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
przewidziane na podstawie planu stanowi>Ś 
1) w zakresie infrastruktury drogowej: 

- budowa dróg publicznych dojazdowych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 8, 9 i 10 KD-D*, 

- modernizacja i rozbudowa drogi publicznej 
zbiorczej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 11 KD-Z*; 

2) w zakresie infrastruktury technicznej ustala siC 
budowC nowych sieci oraz modernizacjC sieci 
infrastruktury technicznej, na warunkach  
i w uzgodnieniu z gestorami sieci. 
2. Sposób realizacji inwestycji: 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 

odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentachŚ 
- Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Włocławekś przyjCte uchwał>  
nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia  
29 paadziernika 2007 r. 

- Strategia - Lokalny Program Rozwoju Miasta 
Włocławek do 2013 r., przyjCta uchwał>  
nr 78/LI/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia  
28 sierpnia 2006 r. 

Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieM publicznych (Źz.U. z 2007 r. Nr 223,  
poz. 1655 z póan. zm.). 
Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 
Źopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie finansowana  
z budcetu miasta Włocławek, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  
w tym ustaw> z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Źz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póan. 
zm.) oraz ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r.  
o finansowaniu infrastruktury transportu l>dowego 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251). 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu objCtego 
planem w energiC elektryczn> bCdzie realizowane ze 
Wrodków finansowych poszczególnych przedsiCbiorstw 
posiadaj>cych wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 
winny być zapisane w uchwale budcetowej. 
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UCHWAŁA Nr XXX/129/2009 
 RADY GMINY CHROSTKOWO 

 z dnia 21 kwietnia 2009 r. 
  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminC Chrostkowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz.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, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458), art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 
w zwi>zku z art. 91 „d” ustawy z dnia 26 stycznia  
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,  
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,  
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,  
poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) 
oraz rozporz>dzenia Ministra źdukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoWci 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracC w dniu wolnym od pracy 
(Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293,  


