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UCHWAŁA Nr XXVI/368/2008 
 RADY MIASTA INOWROCŁAW 

z dnia 26 listopada 2008 r. 
 

w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Inowrocławia 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 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 oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237), uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci planów  

z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia 
uchwalonego uchwał> nr VI/73/99 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. oraz zmiany 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Inowrocław zatwierdzonej 
uchwał> nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 paadziernika 2008 r. uchwala siC zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
na obszarze miasta Inowrocławia, zwane dalej planami, 
w zakresie obszarów okreWlonych w § 5-14. 

2. Integraln> czCWci> uchwały s> zał>czniki nr 1-10 
(graficzne) zawieraj>ce rysunki planów w skali 1Ś1000  
z wyrysami ze studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta w skali  
1:25 000. 

3. Zał>cznikami do uchwały s>Ś 
1) zał>cznik nr 11 zawieraj>cy rozstrzygniCcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do 
projektów planówś 

2) zał>cznik nr 12 zawieraj>cy rozstrzygniCcie  
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 

 
§ 2.1. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa oŚ 

1) modernizacji – nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnienie, uwspółczeWnienie obiektów  
i urz>dzeMś 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, w której moce być umieszczona 
Wciana budynku, za wyj>tkiem elementów 
architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, podokienniki oraz inne detale, bez prawa 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj>cej ulicś 

3) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, przy której nalecy sytuować co 
najmniej 60% długoWci Wciany zewnCtrznej budynku; 

4) symbolu terenu – rozumie siC przez to 
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawieraj>ce 

literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym 
numerem w przypadku wyst>pienia wiCkszej iloWci 
terenówś 

5) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar  
o okreWlonym przeznaczeniu wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie  
z powszechnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa na 
dzieM uchwalenia planu. 

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje 
w oparciu o: 
1) oznaczenia graficzne planów, okreWlone w rozdziale 

2 uchwały i na rysunkach planówś 
2) ustalenia planów okreWlone w rozdziale 3 uchwały. 
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne 

 
§ 4. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunkach 

planów s> obowi>zuj>cymi ustaleniamiŚ 
1) granica opracowania planu; 
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

WciWle okreWloneś 
3) linia wewnCtrznego podziału WciWle okreWlonaś 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) obowi>zuj>ca linia zabudowyś 
6) oznaczenie budynków figuruj>cych w miejskiej 

ewidencji zabytkówś 
7) symbole terenów. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia planów 

 
§ 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu 
– zał>cznik graficzny nr 1 do uchwały. 

1. Symbol terenu 1 KS: 
1) przeznaczenie terenuŚ teren garacy oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1 KS; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) obowi>zuje usytuowanie obiektów z uwzglCdnieniem 
linii zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 

b) dopuszcza siC zachowanie z mocliwoWci> 
modernizacji, rozbudowy oraz wymiany 
istniej>cych garacyś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: obowi>zuje zasada utrzymania 
istniej>cych form zieleni naturalnej (drzew, 
krzewów, roWlinnoWci niskiej) w formie powierzchni 
biologicznie czynnej; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlono na 

rysunku planu, 
b) wysokoWć nowej zabudowy jedna kondygnacja 

nadziemna; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w której 
zabrania siCŚ 
a) nieplanowanego wyrCbu drzew, 
b) prowadzenia działaM powoduj>cych niekorzystn> 

zmianC stosunków wodnych, 
c) lokalizacji nowych uci>cliwych obiektów 

budowlanych i innych uci>cliwych obiektów, 
d) prowadzenia działaM maj>cych wpływ na 

fizjografiC uzdrowiska i jego załocenia 
przestrzenne lub właWciwoWci lecznicze klimatuś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym: nie 
okreWla siCś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu  
z przylegaj>cego do terenu ci>gu pieszo-jezdnego; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ zaopatrzenie  
w energiC elektryczn> z istniej>cych linii kablowych nn; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siC. 
2. Symbol terenu 2 MW, U I 3 MW, U: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oznaczony na 
rysunku planu symbolem 2 MW, U I 3 MW, U; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) obowi>zuje usytuowanie obiektów z uwzglCdnieniem 

linii zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 
b) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 

budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia  
i innych elementów zagospodarowania terenu 
pod wzglCdem formy i materiałów 
wykoMczeniowych, 

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
obowi>zuje zakaz realizacji wolno stoj>cych 
garacy i nakaz realizacji wbudowanych garacy  
i miejsc postojowych, 

d) dopuszcza siC zachowanie istniej>cego na działce 
2/131 obiektu z mocliwoWci> przystosowania do 
funkcji usługowej i dopuszczeniem rozbudowy, 

e) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej na działce 
2/131 stacji LPż z mocliwoWci> jej modernizacji 
i rozbudowy, 

f) dopuszcza siC usługi z zakresu handlu, 
gastronomii, zdrowia, administracji itp., 

g) obowi>zuje zabezpieczenie miejsca pod 
murowan>, parterow> stacjC transformatorow>, 
place zabaw oraz boiska do gry w piłkC, 

h) obowi>zuje zachowanie lub przebudowa na 
warunkach gestora istniej>cego uzbrojenia, 

i) obowi>zuje zakaz lokalizowania stacji bazowych 
telefonii komórkowej, 

j) wzdłuc ulicy Wojska Polskiego dopuszcza siC 
lokalizacjC reklamy wielkoformatowej po 
uzgodnieniu projektu z właWciwymi słucbami 
UrzCdu Miasta, 

k) dopuszcza siC wył>cznie takie lokale ucytkowe  
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
które nie bCd> powodowały uci>cliwoWci dla 
ucytkowników mieszkaM, 

l) obowi>zuje pozostawienie pasa zieleni 
izolacyjnej szerokoWci minimum 3,0 m od terenu 
garacyś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje zasada utrzymania istniej>cych form 

zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci 
niskiej) w formie powierzchni biologicznie 
czynnej, 

b) dopuszcza siC usługi o uci>cliwoWci nie 
wykraczaj>cej poza granice terenu, do którego 
inwestor ma tytuł prawnyś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlono na 

rysunku planu, 
b) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowyŚ 

- mieszkaniowej wielorodzinnej do czterech 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe, z dachami o nachyleniu połaci 
20°-45°, 

- usługowej do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze ucytkowe  
z dachami o nachyleniu połaci 20°-45°; 
dopuszcza siC obiekty wolno stoj>ce lub  
w zabudowie szeregowej typu 
pawilonowego, w której dopuszcza siC 
mieszkanie na drugiej kondygnacji budynku, 

c) obowi>zuj>ca wielkoWć powierzchni biologicznie 
czynnej: 
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

minimum 30% powierzchni terenu, 
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- dla zabudowy usługowej minimum 20% 
powierzchni terenu, 

d) obowi>zuj>cy wskaanik miejsc postojowychŚ 
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2 stanowiska na jedno mieszkanie nie 
wliczaj>c w to wbudowanych garacy i miejsc 
postojowych, 

- dla zabudowy usługowej – 3 stanowiska dla 
100 m2 powierzchni ucytkowej usług  
i 1 stanowisko dla jednego mieszkania, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 
powierzchni terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w której 
zabrania siCŚ 
a) nieplanowanego wyrCbu drzew, 
b) prowadzenia działaM powoduj>cych niekorzystn> 

zmianC stosunków wodnych, 
c) lokalizacji nowych uci>cliwych obiektów 

budowlanych i innych uci>cliwych obiektów, 
d) prowadzenia działaM maj>cych wpływ na 

fizjografiC uzdrowiska i jego załocenia 
przestrzenne lub właWciwoWci lecznicze klimatuś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
dopuszcza siC wtórny podział terenu i wprowadzenie 
dróg wewnCtrznychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
Wojska Polskiego; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu miejskiego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

kanalizacji miejskiej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 

linii kablowych nn, 
e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z indywidualnego 

aródła ciepła lub sieci miejskiej, 
f) zaopatrzenie w gaz – z sieci miejskiej, 
g) zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych 

istniej>cymi i projektowanymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, 

h) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz odpadów, 
po ich wstCpnej segregacji na miejskie 
wysypisko; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siC. 
3. Symbol terenu KDX: 

1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji oznaczony 
symbolem KDX; 

2) teren komunikacji wewnCtrznej o szerokoWci  
w liniach rozgraniczaj>cych 5,0 mś 

3) w przekroju poprzecznym ci>g pieszo-jezdny. 

4. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
jednorazowej płaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci - 
30%. 

 
§ 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ul. Józefa Chociszewskiego i Marii 
Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu – zał>cznik 
graficzny nr 2 do uchwałyŚ 
1) przeznaczenie terenuŚ teren zabudowy usługowej  

z zabudow> mieszkaniow> jednorodzinn> oznaczony 
symbolem U/MN; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zuje usytuowanie obiektów z uwzglCdnieniem 

linii zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 
b) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 

budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia  
i innych elementów zagospodarowania terenu 
pod wzglCdem formy i materiałów 
wykoMczeniowych, 

c) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych obiektów 
z mocliwoWci> ich rozbudowy, modernizacji lub 
wymiany, 

d) obowi>zuje zakaz lokalizowania stacji bazowych 
telefonii komórkowej, 

e) obowi>zuje nakaz uzgadniania z Prezesem 
UrzCdu Lotnictwa Cywilnego projektowanych 
obiektów budowlanych o całkowitej wysokoWci 
powycej 105,0 m n.p.m. oraz obiektów trudno 
dostrzegalnych z powietrza, 

f) dopuszcza siC lokalizacjC reklam po uzgodnieniu 
lokalizacji i projektu z właWciwymi słucbami 
UrzCdu Miasta, 

g) dopuszcza siC wył>cznie usługi o uci>cliwoWci 
nie wykraczaj>cej poza granice terenu, do 
którego inwestor ma tytuł prawnyś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje zasada utrzymania istniej>cych form 

zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci 
niskiej) w formie powierzchni biologicznie 
czynnej, 

b) dopuszcza siC wył>cznie usługi o uci>cliwoWci 
nie wykraczaj>cej poza granice terenu, do 
którego inwestor ma tytuł prawnyś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlono na 

rysunku planu, 
b) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowyŚ 

- mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
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ucytkowe, z dachami o nachyleniu połaci 
20°-45°, 

- usługowej do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, 

c) obowi>zuj>ca wielkoWć powierzchni biologicznie 
czynnej: minimum 20% powierzchni terenu, 

d) obowi>zuj>cy wskaanik miejsc postojowychŚ 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

minimum 2 stanowiska nie wliczaj>c garacy, 
- dla zabudowy usługowej – 3 stanowiska dla 

100 m2 powierzchni ucytkowej usług, 
e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 

powierzchni terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie: nie dotyczy; 
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
dopuszcza siC wtórny podział terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
Józefa Chociszewskiego i Marii Skłodowskiej-
Curie; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu miejskiego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

kanalizacji miejskiej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 

linii kablowych nn, 
e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z indywidualnego 

aródła ciepła lub sieci miejskiej, 
f) zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub ze aródeł 

indywidualnych, 
g) zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych 

istniej>cymi i projektowanymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, 

h) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz odpadów, 
po ich wstCpnej segregacji na miejskie 
wysypisko; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci - 30%. 

 
§ 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ulicŚ OkrCcna i Magazynowa  
w Inowrocławiu – zał>cznik graficzny nr 3 do uchwałyŚ 
1) przeznaczenie terenuŚ teren zabudowy usługowej  

i zabudowy mieszkaniowej oznaczony symbolem 
U/M; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zuje usytuowanie obiektów z uwzglCdnieniem 

linii zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 
b) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 

budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia  

i innych elementów zagospodarowania terenu 
pod wzglCdem formy i materiałów 
wykoMczeniowych, 

c) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych obiektów 
z mocliwoWci> ich rozbudowy, modernizacji lub 
wymiany, 

d) obowi>zuje zachowanie lub przebudowa na 
warunkach gestora istniej>cego uzbrojenia, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC reklam po uzgodnieniu 
lokalizacji i projektu z właWciwymi słucbami 
UrzCdu Miasta, 

f) wzdłuc ulicy Magazynowej obowi>zuje 
pozostawienie pasa eksploatacyjnego 
ogólnodostCpnego szerokoWci około 2 m 
obustronnie od osi kolektora „A” o Wrednicy  
500 mm; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje zasada utrzymania istniej>cych form 

zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci 
niskiej) w formie powierzchni biologicznie 
czynnej, 

b) uci>cliwoWć usług nie moce wykraczać poza 
granice, do których inwestor ma tytuł prawnyś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlono na 

rysunku planu, 
b) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy nie moce 

przekroczyć rzCdnej 130 m n.p.m., 
c) obowi>zuj>ca wielkoWć powierzchni biologicznie 

czynnej: minimum 20% powierzchni terenu, 
d) obowi>zuj>cy wskaanik miejsc postojowychŚ 

- dla zabudowy mieszkaniowej minimum  
1 stanowisko na 1 mieszkanie nie wliczaj>c 
garacy, 

- dla zabudowy usługowej – 3 stanowiska dla 
100 m2 powierzchni ucytkowej usług, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% 
powierzchni terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jestŚ w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
obejmuj>cej obszar zawieraj>cy znaczn> lecz nie 
dominuj>c> czCWć elementów historycznych 
ukształtowania struktury przestrzennej o wartoWciach 
kulturowych oraz w strefie „W” ochrony 
archeologicznej, w których obowi>zujeŚ 
a) uzgadnianie z właWciwymi organami ochrony 

zabytków remontów, modernizacji, adaptacji 
obiektów zabytkowych, uzupełnieM zabudowy, 
wprowadzania małych form architektonicznych, 
lokalizacji nowych obiektów, korekt układu 
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przestrzennego, oWwietlenia ulic i iluminacji 
obiektów zabytkowych, wprowadzania 
elementów reklamy wizualnej, prac ziemnych  
w zakresie ochrony archeologicznej, 

b) wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na 
terenach objCtych strefami ochrony 
konserwatorskiej podlegaj> uzgodnieniu  
z właWciwymi organami ochrony zabytków,  
a roboty ziemne Wcisłemu nadzorowi 
archeologicznemu, 

c) wymagane jest zapewnienie nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i uzgodnienie projektu w zakresie ochrony 
archeologicznej z właWciwymi organami ochrony 
zabytkówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
dopuszcza siC wtórny podział terenu; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
Magazynowej i OkrCcnejś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu miejskiego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

kanalizacji miejskiej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 

linii kablowych nn, 
e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z indywidualnego 

aródła ciepła lub sieci miejskiej, 
f) zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub aródeł 

indywidualnych, 
g) zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych 

istniej>cymi i projektowanymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, 

h) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz odpadów, 
po ich wstCpnej segregacji na miejskie 
wysypisko; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci - 30%. 

 
§ 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ul. Szybowcowej w Inowrocławiu – 
zał>cznik graficzny nr 4 do uchwałyŚ 
1) przeznaczenie terenuŚ teren usług oznaczony 

symbolem U; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 
budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia  
i innych elementów zagospodarowania terenu 
pod wzglCdem formy i materiałów 
wykoMczeniowych, 

b) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych obiektów 
bez mocliwoWci ich rozbudowy w poziomie 
terenu, z mocliwoWci> nadbudowy, modernizacji 
lub wymiany, 

c) obowi>zuje nakaz uzgadniania z Prezesem 
UrzCdu Lotnictwa Cywilnego projektowanych 
obiektów budowlanych o całkowitej wysokoWci 
powycej 105,0 m npm oraz obiektów trudno 
dostrzegalnych z powietrza, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC reklam po uzgodnieniu 
lokalizacji i projektu z właWciwymi słucbami 
UrzCdu Miasta, 

e) z uwagi na przebiegaj>ce przez teren sieci 
uzbrojenia podziemnego obowi>zuje zakaz 
grodzenia terenu, teren musi pozostać 
ogólnodostCpnyś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje zasada utrzymania istniej>cych form 

zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci 
niskiej) w formie powierzchni biologicznie 
czynnej, 

b) uci>cliwoWć usług nie moce wykraczać poza 
granice, do których inwestor ma tytuł prawnyś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, z dachem  
o nachyleniu połaci 20°-45° z poddaszem 
ucytkowymś na drugiej kondygnacji dopuszcza 
siC mieszkanieś obowi>zuje wspólna koncepcja 
architektoniczna dla wszystkich obiektów, 

b) obowi>zuj>ca wielkoWć powierzchni biologicznie 
czynnej: minimum 20% powierzchni terenu, 

c) obowi>zuj>cy wskaanik miejsc postojowychŚ 
- minimum 1 stanowisko dla mieszkania, 
- 3 stanowiska dla 100 m2 powierzchni 

ucytkowej usług, 
d) obowi>zuje budowa miejsc parkingowych przez 

ucytkowników pawilonówś 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie dotyczyś 
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ zakaz 
wtórnego podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
Szybowcowej; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
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a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu miejskiego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

kanalizacji miejskiej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 

linii kablowych nn, 
e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z indywidualnego 

aródła ciepła, 
f) zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub aródeł 

indywidualnych, 
g) zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych 

istniej>cymi i projektowanymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, 

h) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz odpadów, 
po ich wstCpnej segregacji na miejskie 
wysypisko; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci - 30%. 

 
§ 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ulic: Lucjana Grabskiego i Dubienka  
w Inowrocławiu – zał>cznik graficzny nr 5 do uchwały. 

1. Symbol terenu 1 MW: 
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem 
1 MW; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 

budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia  
i innych elementów zagospodarowania terenu 
pod wzglCdem formy i materiałów 
wykoMczeniowych, 

b) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych obiektów 
bez mocliwoWci ich rozbudowy, z mocliwoWci> 
modernizacji lub wymianyś dopuszcza siC 
rozbudowC budynku przy ul. Dworcowej 71  
o klatkC schodow> ewakuacyjn> oraz podjazd dla 
niepełnosprawnych, 

c) wymagane jest zachowanie wartoWciowej 
zabudowy oficynowej, a likwidacja zabudowy 
bezwartoWciowej, 

d) dopuszcza siC lokale ucytkowe, w których 
prowadzona działalnoWć nie bCdzie powodować 
uci>cliwoWci dla ucytkowników mieszkaM, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC reklam po uzgodnieniu 
lokalizacji i projektu z właWciwymi słucbami 
UrzCdu Miastaś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ obowi>zuje zasada utrzymania 
istniej>cych form zieleni naturalnej (drzew, 
krzewów, roWlinnoWci niskiej) w formie powierzchni 
biologicznie czynnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 

prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ obowi>zuj>ca wysokoWć 
zabudowy w przypadku jej wymiany nie 
przekraczaj>ca obecnej wysokoWci budynków oraz 
130 m npm; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
obejmuj>cej obszar zawieraj>cy znaczn> lecz nie 
dominuj>c> czCWć elementów historycznych 
ukształtowania struktury przestrzennej o wartoWciach 
kulturowych oraz w strefie „W” ochrony 
archeologicznej, w których obowi>zujeŚ 
a) uzgadnianie z właWciwymi organami ochrony 

zabytków remontów, modernizacji, adaptacji 
obiektów zabytkowych, uzupełnieM zabudowy, 
wprowadzania małych form architektonicznych, 
lokalizacji nowych obiektów, korekt układu 
przestrzennego, oWwietlenia ulic i iluminacji 
obiektów zabytkowych, wprowadzania 
elementów reklamy wizualnej, prac ziemnych  
w zakresie ochrony archeologicznej, 

b) wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na 
terenach objCtych strefami ochrony 
konserwatorskiej podlegaj> uzgodnieniu  
z właWciwymi organami ochrony zabytków,  
a roboty ziemne Wcisłemu nadzorowi 
archeologicznemu, 

c) wymagane jest zapewnienie nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i uzgodnienie projektu w zakresie ochrony 
archeologicznej z właWciwymi organami ochrony 
zabytkówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ zakaz 
wtórnego podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
Lucjana Grabskiego i Dubienka; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu miejskiego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

kanalizacji miejskiej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 

linii kablowych nn, 
e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z indywidualnego 

aródła ciepła lub z sieci miejskiej, 
f) zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub aródeł 

indywidualnych, 
g) zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych 

istniej>cymi i projektowanymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, 
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h) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz odpadów, 
po ich wstCpnej segregacji na miejskie 
wysypisko; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci - 30%. 
2. Symbol terenu 2 E: 

1) przeznaczenie terenu: teren elektroenergetyki 
oznaczony symbolem 2 E; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
dopuszcza siC zachowanie istniej>cego obiektu  
i urz>dzeM z mocliwoWci> ich rozbudowy, 
modernizacji lub wymiany; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ obowi>zuje zasada utrzymania 
istniej>cych form zieleni naturalnej (drzew, 
krzewów, roWlinnoWci niskiej) w formie powierzchni 
biologicznie czynnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ nie okreWla siCś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
obejmuj>cej obszar zawieraj>cy znaczn>, lecz nie 
dominuj>c> czCWć elementów historycznych 
ukształtowania struktury przestrzennej o wartoWciach 
kulturowych oraz w strefie „W” ochrony 
archeologicznej, w których obowi>zujeŚ 
a) uzgadnianie z właWciwymi organami ochrony 

zabytków remontów, modernizacji, adaptacji 
obiektów zabytkowych, uzupełnieM zabudowy, 
wprowadzania małych form architektonicznych, 
lokalizacji nowych obiektów, korekt układu 
przestrzennego, oWwietlenia ulic i iluminacji 
obiektów zabytkowych, wprowadzania 
elementów reklamy wizualnej, prac ziemnych  
w zakresie ochrony archeologicznej, 

b) wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na 
terenach objCtych strefami ochrony 
konserwatorskiej podlegaj> uzgodnieniu  
z właWciwymi organami ochrony zabytków,  
a roboty ziemne Wcisłemu nadzorowi 
archeologicznemu, 

c) wymagane jest zapewnienie nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i uzgodnienie projektu w zakresie ochrony 
archeologicznej z właWciwymi organami ochrony 
zabytkówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ zakaz 
wtórnego podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
Dubienka; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ nie ustala siCś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci - 30%. 

 
§ 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu przy ulicy Miechowickiej w Inowrocławiu – 
zał>cznik graficzny nr 6 do uchwały. 

1. Symbol terenu 1 WZ: 
1) przeznaczenie terenuŚ teren urz>dzeM zaopatrzenia  

w wodC oznaczony symbolem 1 WZś 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

dopuszcza siC zachowanie istniej>cych obiektów  
i urz>dzeM z mocliwoWci> ich rozbudowy, 
modernizacji lub wymiany, poszukiwanie oraz 
wydobywanie wód mineralnychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ obowi>zuje zasada utrzymania 
istniej>cych form zieleni naturalnej (drzew, 
krzewów, roWlinnoWci niskiej) w formie powierzchni 
biologicznie czynnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ nie okreWla siCś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w której 
zabrania siCŚ 
a) nieplanowanego wyrCbu drzew, 
b) prowadzenia działaM powoduj>cych niekorzystn> 

zmianC stosunków wodnych, 
c) lokalizacji nowych uci>cliwych obiektów 

budowlanych i innych uci>cliwych obiektów, 
d) prowadzenia działaM maj>cych wpływ na 

fizjografiC uzdrowiska i jego załocenia 
przestrzenne lub właWciwoWci lecznicze klimatuś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ zakaz 
wtórnego podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
Miechowickiej; 
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 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ nie ustala siCś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siC. 
2. Symbol terenu 2 MN/U i 3 MN/U: 

1) przeznaczenie terenuŚ teren zabudowy usługowej  
z zabudow> mieszkaniow> jednorodzinn> oznaczony 
symbolem 2 MN/U i 3 MN/U; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zuje usytuowanie obiektów z uwzglCdnieniem 

linii zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 
b) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 

budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia  
i innych elementów zagospodarowania terenu 
pod wzglCdem formy i materiałów 
wykoMczeniowych, 

c) obowi>zuje zakaz lokalizowania stacji bazowych 
telefonii komórkowej, 

d) dopuszcza siC lokalizacjC reklam po uzgodnieniu 
lokalizacji i projektu z właWciwymi słucbami 
UrzCdu Miastaś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje zasada utrzymania istniej>cych form 

zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci 
niskiej) w formie powierzchni biologicznie 
czynnej, 

b) uci>cliwoWć usług nie moce wykraczać poza 
granice terenu, do którego inwestor ma tytuł 
prawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlono na 

rysunku planu, 
b) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowyŚ 

- mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe, z dachami o nachyleniu połaci 
20°-45°, 

- usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
c) obowi>zuj>ca wielkoWć powierzchni biologicznie 

czynnej: minimum 20% powierzchni terenu, 
d) obowi>zuj>cy wskaanik miejsc postojowychŚ 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
minimum 2 stanowiska nie wliczaj>c garacy, 

- dla zabudowy usługowej – 3 stanowiska dla 
100 m2 powierzchni ucytkowej usług, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 
powierzchni terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 

jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w której 
zabrania siCŚ 
a) nieplanowanego wyrCbu drzew, 
b) prowadzenia działaM powoduj>cych niekorzystn> 

zmianC stosunków wodnych, 
c) lokalizacji nowych uci>cliwych obiektów 

budowlanych i innych uci>cliwych obiektów, 
d) prowadzenia działaM maj>cych wpływ na 

fizjografiC uzdrowiska i jego załocenia 
przestrzenne lub właWciwoWci lecznicze klimatuś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
dopuszcza siC wtórny podział terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
Miechowickiej; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu miejskiego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

kanalizacji miejskiej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 

linii kablowych nn, 
e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z indywidualnego 

aródła ciepła lub sieci miejskiej, 
f) zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub ze aródeł 

indywidualnych, 
g) zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych 

istniej>cymi i projektowanymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, 

h) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz odpadów, 
po ich wstCpnej segregacji na miejskie 
wysypisko; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siC. 
3. Symbol terenu 4 E: 

1) przeznaczenie terenu: teren elektroenergetyki 
oznaczony symbolem 4 E; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
dopuszcza siC zachowanie istniej>cego obiektu  
i urz>dzeM z mocliwoWci> ich rozbudowy, 
modernizacji lub wymiany; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ obowi>zuje zasada utrzymania 
istniej>cych form zieleni naturalnej (drzew, 
krzewów, roWlinnoWci niskiej) w formie powierzchni 
biologicznie czynnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 
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6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenuŚ nie okreWla siCś 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w której 
zabrania siCŚ 
a) nieplanowanego wyrCbu drzew, 
b) prowadzenia działaM powoduj>cych niekorzystn> 

zmianC stosunków wodnych, 
c) lokalizacji nowych uci>cliwych obiektów 

budowlanych i innych uci>cliwych obiektów, 
d) prowadzenia działaM maj>cych wpływ na 

fizjografiC uzdrowiska i jego załocenia 
przestrzenne lub właWciwoWci lecznicze klimatuś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ zakaz 
wtórnego podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
Miechowickiej; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ nie ustala siCś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siC. 
4. Symbol terenu KDX: 

1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji oznaczony 
symbolem KDX; 

2) droga wewnCtrzna o szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych 5,0 m; 

3) w przekroju poprzecznym droga pieszo-jezdna. 
5. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 

jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
- 30%. 
 

§ 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu przy ul. Jacewskiej w Inowrocławiu – zał>cznik 
graficzny nr 7 do uchwałyŚ 
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej oznaczony symbolem M; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) obowi>zuje usytuowanie obiektów z uwzglCdnieniem 
linii zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 

b) dopuszcza siC zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> lub wielorodzinn>, 

c) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 
budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia  
i innych elementów zagospodarowania terenu 
pod wzglCdem formy i materiałów 
wykoMczeniowych, 

d) dopuszcza siC wbudowane usługi nie 
powoduj>ce uci>cliwoWci dla mieszkaMcówś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ obowi>zuje zasada utrzymania 
istniej>cych form zieleni naturalnej (drzew, 
krzewów, roWlinnoWci niskiej) w formie powierzchni 
biologicznie czynnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlono na 

rysunku planu, 
b) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, z dachem  
o nachyleniu połaci 20°-45° z dopuszczeniem 
poddasza ucytkowegoś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
obejmuj>cej obszar zawieraj>cy znaczn> lecz nie 
dominuj>c> czCWć elementów historycznych 
ukształtowania struktury przestrzennej o wartoWciach 
kulturowych oraz w strefie „W” ochrony 
archeologicznej, w których obowi>zujeŚ 
a) uzgadnianie z właWciwymi organami ochrony 

zabytków remontów, modernizacji, adaptacji 
obiektów zabytkowych, uzupełnieM zabudowy, 
wprowadzania małych form architektonicznych, 
lokalizacji nowych obiektów, korekt układu 
przestrzennego, oWwietlenia ulic i iluminacji 
obiektów zabytkowych, wprowadzania 
elementów reklamy wizualnej, prac ziemnych  
w zakresie ochrony archeologicznej, 

b) wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na 
terenach objCtych strefami ochrony 
konserwatorskiej podlegaj> uzgodnieniu  
z właWciwymi organami ochrony zabytków,  
a roboty ziemne Wcisłemu nadzorowi 
archeologicznemu, 

c) wymagane jest zapewnienie nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i uzgodnienie projektu w zakresie ochrony 
archeologicznej z właWciwymi organami ochrony 
zabytkówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ zakaz 
wtórnego podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ na warunkach okreWlonych w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu  
z ul. Jacewskiej; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu miejskiego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

kanalizacji miejskiej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, 
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d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
linii kablowych nn, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z indywidualnego 
aródła ciepła lub sieci miejskiej, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub aródeł 
indywidualnych, 

g) zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych 
istniej>cymi i projektowanymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, 

h) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz odpadów, 
po ich wstCpnej segregacji na miejskie 
wysypisko; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci - 30%. 

 
§ 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ulicŚ Solankowa i Stanisława Staszica 
w Inowrocławiu - zał>cznik graficzny nr 8 do uchwałyŚ 
1) przeznaczenie terenuŚ usługi oznaczone na rysunku 

planu symbolem U – dopuszcza siC usługi 
administracji, bankowoWci, zdrowia, oWwiaty, nauki, 
handlu itp.; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) obowi>zuje usytuowanie obiektów z uwzglCdnieniem 

linii zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 
b) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 

budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji, ogrodzenia  
i innych elementów zagospodarowania terenu 
pod wzglCdem formy i materiałów 
wykoMczeniowych, 

c) dopuszcza siC zachowanie z mocliwoWci> 
rozbudowy i modernizacji budynku 
zlokalizowanego na działce nr 27/3, 

d) ustala siC likwidacjC budynku zlokalizowanego 
na działce nr 27/4, 

e) dopuszcza siC jedno wbudowane mieszkanieś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) obowi>zuje zasada utrzymania istniej>cych form 

zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci 
niskiej) w formie powierzchni biologicznie 
czynnej, 

b) uci>cliwoWć usług nie moce wykraczać poza 
granice, do którego inwestor ma tytuł prawnyś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy w liniach 

rozgraniczaj>cych ulicŚ Stanisława Staszica  
i Solankowej, 

b) wysokoWć zabudowy nie przekraczaj>ca 
wysokoWci budynku na działce nr 27/3ś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jest w strefie „A” Wcisłej ochrony konserwatorskiej 
wyznaczonej dla obszarów szczególnie 
wartoWciowych, do bezwzglCdnego zachowania oraz 
w strefie „W” ochrony archeologicznej, w których 
obowi>zujeŚ 
a) uzgadnianie z właWciwymi organami ochrony 

zabytków wszelkiej działalnoWci inwestycyjnej  
w tymŚ zmian sposobów ucytkowania, 
remontów, modernizacji, adaptacji, uzupełnieM 
zabudowy, zdobienia brył architektonicznych 
(kolorystyka, detal), wprowadzania małych form 
architektonicznych, wprowadzania elementów 
reklamy wizualnej, iluminacji obiektów 
zabytkowych, prac ziemnych, 

b) wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na 
terenach objCtych strefami ochrony 
konserwatorskiej podlegaj> uzgodnieniu  
z właWciwymi organami ochrony zabytków,  
a roboty ziemne Wcisłemu nadzorowi 
archeologicznemu, 

c) obowi>zuje uzgodnienie projektu budowlanego  
z właWciwymi organami ochrony zabytkówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
a) ustala siC zakaz wtórnych podziałów działek, 
b) dopuszcza siC scalenie działek objCtych planemś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z warunkami okreWlonymi w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacji: 
a) obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 

Solankowej i Stanisława Staszica, 
b) obsługa komunikacyjna z drogi krajowej 

wył>cznie istniej>cym zjazdem, 
c) zakaz lokalizacji nowych zjazdów oraz zmiany 

charakteru istniej>cego zjazdu indywidualnego 
na zjazd publiczny; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu miejskiego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

kanalizacji miejskiej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 

linii kablowych nn, 
e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z indywidualnego 

aródła ciepła lub sieci miejskiej, 
f) zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych 

istniej>cymi i projektowanymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, 

g) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz odpadów, 
po ich wstCpnej segregacji na miejskie 
wysypisko; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siCś 
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 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci - 30%. 

 
§ 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ulic: Solankowa i 6 Stycznia  
w Inowrocławiu – zał>cznik graficzny nr 9 do uchwałyŚ 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usługi oznaczone na rysunku planu 
symbolem MW, U; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zuje usytuowanie obiektów z uwzglCdnieniem 

linii zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 
b) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 

budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji i innych 
elementów zagospodarowania terenu pod 
wzglCdem formy i materiałów wykoMczeniowych, 

c) dopuszcza siC zachowanie z mocliwoWci> 
remontów i modernizacji, bez mocliwoWci 
rozbudowy istniej>cych budynków mieszkalnych 
na obszarze objCtym planem, 

d) ustala siC likwidacjC, do czasu zucycia 
technicznego, bez mocliwoWci modernizacji 
pawilonu zlokalizowanego na działce nr 247/2, 

e) dopuszcza siC na działce nr 536 now> zabudowC, 
dobudowan> do adaptowanego budynku na 
działce nr 247/2 objCtego ochron> 
konserwatorsk>, w celu uporz>dkowania 
architektoniczno-urbanistycznego kwartału 
pierzei ul. Stanisława Staszica. Nowa zabudowa 
nowoczesna w formie, nawi>zuj>ca do otoczenia 
skal> i wielkoWci> podziałów elewacyjnych, bez 
historyzuj>cych detali, eksponuj>ca na zasadzie 
kontrastu zabudowC pozostaj>c> pod ochron> 
konserwatorsk>ś w rozwi>zaniach elewacyjnych 
obowi>zuje stosowanie gładkich faktur typu 
szkło refleksyjne do 60% powierzchni elewacji, 
okładziny aluminiowe w poł>czeniu  
z materiałami tradycyjnymi (cegła dachówka, 
tynki szlachetne, kamieM), 

f) dopuszcza siC wymianC budynku 
zlokalizowanego na działkach nr 252/3 i 252/4 
na budynek o architekturze i funkcji jak  
w punkcie 2, lit. e, 

g) dopuszcza siC lokale ucytkowe dla usług nie 
powoduj>cych uci>cliwoWci dla ucytkowników 
mieszkaMś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ obowi>zuje zasada utrzymania 
istniej>cych form zieleni naturalnej (drzew, 
krzewów, roWlinnoWci niskiej) w formie powierzchni 
biologicznie czynnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne i obowi>zuj>ce linie zabudowy 

okreWlone na rysunku planu, 
b) wysokoWć nowej zabudowy nie przekraczaj>ca 

wysokoWci budynku na działce 247/2ś 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jest w strefie „A” Wcisłej ochrony konserwatorskiej 
wyznaczonej dla obszarów szczególnie 
wartoWciowych, do bezwzglCdnego zachowania oraz 
w strefie „W” ochrony archeologicznej, w których 
obowi>zujeŚ 
a) uzgadnianie z właWciwymi organami ochrony 

zabytków wszelkiej działalnoWci inwestycyjnej  
w tymŚ zmian sposobów ucytkowania, 
remontów, modernizacji, adaptacji, uzupełnieM 
zabudowy, zdobienia brył architektonicznych 
(kolorystyka, detal), wprowadzania małych form 
architektonicznych, wprowadzania elementów 
reklamy wizualnej, iluminacji obiektów 
zabytkowych, prac ziemnych, 

b) wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na 
terenach objCtych strefami ochrony 
konserwatorskiej podlegaj> uzgodnieniu  
z właWciwymi organami ochrony zabytków  
i wymagaj> przeprowadzenia kompleksowych 
badaM archeologicznych wyprzedzaj>cych prace 
budowlane, 

c) obowi>zuje uzgodnienie projektu budowlanego  
z właWciwymi organami ochrony zabytkówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
a) ustala siC zakaz wtórnych podziałów działek, 
b) dopuszcza siC scalanie działek objCtych planemś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ zgodnie z warunkami okreWlonymi w pkt 7ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu  
z ul. Solankowej i 6 Stycznia; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu miejskiego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

kanalizacji miejskiej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 

linii kablowych nn, 
e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z indywidualnego 

aródła ciepła lub sieci miejskiej, 
f) zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub aródeł 

indywidualnych, 
g) zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych 

istniej>cymi i projektowanymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, 

h) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz odpadów, 
po ich wstCpnej segregacji na miejskie 
wysypisko; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siCś 
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 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci - 30%. 

 
§ 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ulicŚ PoznaMskiej, VwiCtokrzyskiej  
i Bolesława JaWkowskiego w Inowrocławiu – zał>cznik 
graficzny nr 10 do uchwały. 

1. Symbol terenu MW, U: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usługi oznaczone na rysunku planu 
symbolem MW, U; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) obowi>zuje usytuowanie obiektów z uwzglCdnieniem 

linii zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 
b) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 

budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych elewacji, obiektów małej 
architektury, urz>dzeM rekreacji i innych 
elementów zagospodarowania terenu pod 
wzglCdem formy i materiałów wykoMczeniowych, 

c) dopuszcza siC zachowanie z mocliwoWci> 
modernizacji, rozbudowy oraz wymiany 
istniej>cych budynków na obszarze objCtym 
planem, 

d) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
dopuszcza siC wbudowane lokale ucytkowe nie 
powoduj>ce uci>cliwoWci dla mieszkaMcówś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuje zasada utrzymania istniej>cych form 

zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci 
niskiej) w formie powierzchni biologicznie 
czynnej, 

b) usługi nieuci>cliweś uci>cliwoWć usług nie moce 
wykraczać poza granice terenu, do którego 
inwestor ma tytuł prawnyś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ na obszarze 
objCtym planem ochronie konserwatorskiej 
podlegaj> w zakresie architektury zabytki 
nieruchome ujCte w gminnej ewidencji zabytków, 
prowadzonej przez właWciwe organy ochrony 
zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie okreWla siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy okreWlono na rysunku planu, 
b) wysokoWć nowej zabudowy do 2-ch kondygnacji 

naziemnych, 
c) obowi>zuj>cy wskaanik miejsc postojowych:  

1 miejsce na 1 lokal mieszkalny i 3 miejsca na 
100 m2 powierzchni usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren połocony 
jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
obejmuj>cej obszar zawieraj>cy znaczn> lecz nie 
dominuj>c> czCWć elementów historycznych 
ukształtowania struktury przestrzennej o wartoWciach 
kulturowych oraz w strefie „W” ochrony 
archeologicznej, w których obowi>zujeŚ 

a) uzgadnianie z właWciwymi organami ochrony 
zabytków remontów, modernizacji, adaptacji 
obiektów zabytkowych, uzupełnieM zabudowy, 
wprowadzania małych form architektonicznych, 
lokalizacji nowych obiektów, korekt układu 
przestrzennego, oWwietlenia ulic i iluminacji 
obiektów zabytkowych, wprowadzania 
elementów reklamy wizualnej, prac ziemnych  
w zakresie ochrony archeologicznej, 

b) wszelkie działania inwestycyjno-budowlane na 
terenach objCtych strefami ochrony 
konserwatorskiej podlegaj> uzgodnieniu  
z właWciwymi organami ochrony zabytków,  
a roboty ziemne Wcisłemu nadzorowi 
archeologicznemu, 

c) wymagane jest zapewnienie nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i uzgodnienie projektu w zakresie ochrony 
archeologicznej z właWciwymi organami ochrony 
zabytkówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ 
a) dopuszcza siC wtórny podział działek  

w uzgodnieniu ze słucbami ochrony zabytków, 
b) dopuszcza siC scalanie działek objCtych planemś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ zgodnie z warunkami okreWlonymi w pkt 7; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
VwiCtokrzyskiej, PoznaMskiej i Bolesława 
JaWkowskiegoś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu miejskiego, 
b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

kanalizacji miejskiej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej lub do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 

linii kablowych nn, 
e) zaopatrzenie w energiC ciepln> z indywidualnego 

aródła ciepła lub sieci miejskiej, 
f) zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych 

istniej>cymi i projektowanymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, 

g) gospodarka odpadami stałymiŚ wywóz odpadów, 
po ich wstCpnej segregacji na miejskie 
wysypisko; 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ nie okreWla siC. 
2. Symbol terenu KDZ: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja oznaczona na 
rysunku planu symbolem KDZ; 

2) droga powiatowa w klasie zbiorczej o szerokoWci  
w liniach rozgraniczaj>cych  17,0-25,0 m; 

3) w przekroju poprzecznym – droga jednojezdniowa, 
dwupasowa z dwustronnym chodnikiem; 

4) teren w liniach rozgraniczaj>cych drogi 
przeznaczony jest do ruchu i postoju pojazdów, 
ruchu pieszych, Wciecek rowerowych, lokalizacji 
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infrastruktury technicznej, lokalizacji zatok 
autobusowych; 

5) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej. 
3. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 

jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
- 30%. 
 

Rozdział 3 
Przepisy koMcowe 

 
§ 15. Trac> mocŚ 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ulicŚ Wojska Polskiego, R>biMskiej 
przyjCty uchwał> nr XXVI/355/2000 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 25 wrzeWnia 2000 r. 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 21, poz. Poz. 306)  
w zakresie § 5 niniejszej uchwałyś 

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie terenu połoconego w obrCbie ulicŚ 
Jacewskiej, ToruMskiej, Józefa Chociszewskiego  
i Marii Skłodowskiej-Curie przyjCty uchwał>  
nr XLIX/688/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 20 wrzeWnia 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
Nr 123, poz. 2480) w zakresie § 6 niniejszej 
uchwałyś 

3) miejscowy plan zagospodarowania w obrCbie ulicŚ 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Magazynowej, 
Dworcowej, Ks. Piotra Wawrzyniaka, żenerała 
Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej  
i Ignacego DaszyMskiego przyjCty uchwał>  
nr XLIX/687/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 20 wrzeWnia 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
Nr 129, poz. 2540) w zakresie § 7 i § 9 niniejszej 
uchwałyś 

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie terenu połoconego w obrCbie ulicŚ 
Orłowskiej, Karola Marcinkowskiego, MłyMskiej, 
ToruMskiej, Stare Miasto, Szybowcowej, Lotniczej, 
ZamkniCtej, PowstaMca Kwiatkowskiego, Bartka 
Nowaka, Piotra Bartoszcze, Rodu Czaplów, 
Kazimierza BurzyMskiego i Stanisława Szenica 
przyjCty uchwał> nr XXXIII/426/2001 Rady 
Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2001 r. 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 1, poz. 3) w zakresie § 8 
niniejszej uchwałyś 

5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie terenu połoconego w obrCbie ulicŚ 
PoznaMskiej, Szymborskiej, Miechowickiej, 
Rócanej, źwy Szelburg-Zarembiny, Marii 
Kownackiej, Jana Brzechwy, Janiny PoraziMskiej, 
Marcina Szancera i Kornela MakuszyMskiego 
przyjCty uchwał> nr XIX/259/00 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 25 lutego 2000 r. 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 67, poz. 534) w zakresie 
§ 10 niniejszej uchwałyś 

6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie terenu połoconego w obrCbie ulicŚ 
Cegielnej, Vw. Ducha, Biskupa Antoniego Laubitza, 
Vredniej, Andrzeja i Marulewskiej przyjCty uchwał> 

nr XXVI/336/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 26 listopada 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
Nr 5, poz. 84) w zakresie § 11 niniejszej uchwałyś 

7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obejmuj>cy teren w obrCbie ulicŚ al. Mikołaja 
Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta,  
al. NiepodległoWci, Miechowickiej, PoznaMskiej, 
żórniczej, Szymborskiej, Andrzeja, Vw. Ducha, 
Vredniej, Biskupa Antoniego Laubitza, Dworcowej 
przyjCtego uchwał> nr VII/89/99 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 25 marca 1999 r. 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 51, poz. 447) w zakresie 
§ 12, § 13 i § 14 niniejszej uchwały. 

 
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na 
stronie internetowej UrzCdu Miasta Inowrocławia. 

 
§ 17. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 
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zał>cznik nr 11 
do uchwały nr XXVI/368/2008 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 listopada 2008 r. 

 
RozstrzygniCcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do 
projektów planów 

 
W trakcie wyłocenia do wgl>du publicznego 

projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zostały złocone uwagi do planówŚ 
- terenu w rejonie ulic: Lucjana Grabskiego  

i Dubienka w Inowrocławiu – zał>cznik nr 5 do 
uchwały, 

- terenu w rejonie ulic: Solankowa i 6 Stycznia  
w Inowrocławiu – zał>cznik nr 9 do uchwały, 

- terenu w rejonie ulicŚ PoznaMskiej, VwiCtokrzyskiej  
i Bolesława JaWkowskiego w Inowrocławiu – 
zał>cznik nr 10 do uchwały. 

 
Dla terenu w rejonie ulic: Lucjana Grabskiego  

i Dubienka uwzglCdniono uwagC umocliwiaj>c> 
rozbudowC budynku przy ul. Dworcowej 71 o klatkC 
schodow> ewakuacyjn> i podjazd dla 
niepełnosprawnych. 
Nie uwzglCdniono uwagi o terenie biologicznie 
czynnym, poniewac w uchwale nie ma zapisu  
o obowi>zku zachowania podwórka posesji jako terenu 
biologicznie czynnego. Jest zapis o zachowaniu 
istniej>cej zieleni. Zapis dotyczy całego obszaru 
objCtego planem. 

 
Dla terenu w rejonie ulic: Solankowej i 6 Stycznia 

uwzglCdniono uwagC dotycz>c> korekty linii zabudowy 
oraz nie uwzglCdniono uwagi dotycz>cej przeprowadzenia 
kompleksowych badaM archeologicznych wyprzedzaj>cych 
prace budowlane, narzuconych przez Wojewódzki 
Urz>d Ochrony Zabytków. 
Nie uwzglCdniono równiec uwagi o obniceniu 30% 
stawki od wzrostu wartoWci nieruchomoWci, poniewac 
jest to ewentualny dochód gminy rekompensuj>cy 
wydatki poniesione na sporz>dzenie planu. 

 
Dla terenu w rejonie ulicŚ PoznaMskiej, 

VwiCtokrzyskiej i Bolesława JaWkowskiego nie 
uwzglCdniono złoconych uwag, poniewacŚ 
- zarzuty o naruszeniu przepisów ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym s> bezpodstawne, 
- uwagi dot. prowadzenia działalnoWci s> niezrozumiałe, 

poniewac teren przeznaczony jest pod zabudowC 
mieszkaniow> wielorodzinn> i usługi co umocliwia 
prowadzenie działalnoWci gospodarczej. Plan ponadto 
dopuszcza zachowanie z mocliwoWci> modernizacji  
i rozbudowy istniej>cych na terenie budynków. 

- zarzut o nieprzeprowadzeniu konsultacji społecznej 
s> bezpodstawne. badne przepisy prawne nie 
zobowi>zuj> do konsultacji społecznej z jednostkami 
pomocniczymi gminy (Osiedle „VródmieWcie”), 
niemniej przewodnicz>cy zarz>du Osiedla 

„VródmieWcie” został zawiadomiony o przyst>pieniu 
do sporz>dzenia zmiany planu i cadne wnioski nie 
zostały wniesione. Otrzymał równiec projekt planu 
do zaopiniowania. Zarz>d osiedla „VródmieWcie” nie 
przekazał cadnej opinii w ustalonym terminie, co 
zgodnie z ustaw> o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym traktowane jest jako opinia pozytywna. 
Zgodnie z wymienion> ustaw> odbyła siC publiczna 

dyskusja nad rozwi>zaniami przyjCtymi w ustaleniach 
planu, o której informowało ogłoszenie w prasie  
i obwieszczenie na tablicy UrzCdu Miasta. 
Zainteresowani nie wziCli udziału w dyskusji. 

W trakcie wyłocenia projektu planu do wgl>du 
publicznego wykładana jest prognoza oddziaływania na 
Wrodowisko. Prognoza finansowa sporz>dzana do planu 
miejscowego nie jest udostCpniana do wgl>du 
publicznego. 
 
 

zał>cznik nr 12 
do uchwały nr XXVI/368/2008 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 listopada 2008 r. 

 
RozstrzygniCcie  

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 

 
rozstrzyga siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
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. 

 
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1Ś 

1) realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym miCdzy innymi 
z ustawamiŚ Prawo budowlane, o samorz>dzie 
gminnym, o gospodarce komunalnej i Prawo 
ochrony Wrodowiskaś 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła 
realizowane bCd> w sposób okreWlony zgodnie  
z obowi>zuj>cymi w tym zakresie przepisamiś 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej niewyszczególnionych  
w § 1 bCdzie przedmiotem umowy 
zainteresowanych stron. 

 
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, jCtych 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: 
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1) wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała budcetowaś 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

ustala siC w uchwale budcetowej. 
 

§ 4. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych 
i gazowych bCd> finansowane na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

 

§ 5. Prognozowane aródła finansowania przez 
gminCŚ 
1) dochody własneś 
2) dotacje; 
3) pocyczki preferencyjneś 
4) fundusze Unii Europejskiej; 
5) udział podmiotów gospodarczych. 
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UCHWAŁA Nr XXVII/268/09 
 RADY GMINY NOWA WIEV WIELKA 

z dnia 17 lutego 2009 r. 
 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoWci za usługi opiekuMcze i specjalistyczne usługi 
opiekuMcze, z wył>czeniem specjalistycznych usług opiekuMczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
warunków czCWciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równiec trybu ich pobierania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, oraz  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 17 
ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r.  
Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1. Ustala siC warunki przyznawania i odpłatnoWci 
za usługi opiekuMcze i specjalistyczne usługi 
opiekuMcze, z wył>czeniem specjalistycznych usług 
opiekuMczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz warunki czCWciowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak równiec tryb ich pobierania, stanowi>ce 
zał>cznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

żminy Nowa WieW Wielka. 
 
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/236/05 Rady 

żminy Nowa WieW Wielka z dnia 8 lutego 2005 r.  
w sprawie warunków przyznawania i zasad odpłatnoWci 
za usługi opiekuMcze i specjalistyczne usługi 
opiekuMcze z wył>czeniem specjalistycznych usług 
opiekuMczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz warunków czCWciowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak równiec trybu ich pobierania. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 
Jan JCdrusik 

 

zał>cznik 
do uchwały nr XXVII/268/09 

Rady żminy Nowa WieW Wielka 
z dnia 17 lutego 2009 r. 

 
Warunki przyznawania i odpłatnoWci za usługi 
opiekuMcze i specjalistyczne usługi opiekuMcze,  

z wył>czeniem specjalistycznych usług opiekuMczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 
§ 1.1. Pomoc w formie usług opiekuMczych  

i specjalistycznych usług opiekuMczych przysługujeŚ 
1) osobie samotnie gospodaruj>cej, która z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, ale nie 
wymaga usług w zakresie Wwiadczonym przez 
jednostkC całodobowej opiekiś 

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób,  
a rodzina, a takce wspólnie niezamieszkuj>cy 
małconek, wstCpni, zstCpni, nie mog> takiej pomocy 
zapewnić. 
2. Usługi opiekuMcze i specjalistyczne usługi 

opiekuMcze przyznaje siC na wniosek osoby 
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo 
innej osoby, za zgod> osoby zainteresowanej. 

3. Zakres Wwiadczenia usług opiekuMczych  
i specjalistycznych usług opiekuMczych powinien 
uwzglCdniać stan zdrowia, sprawnoWć fizyczn>  
i intelektualn> oraz indywidualne potrzeby i mocliwoWci 
osoby, a takce prawa człowieka, w tym w szczególnoWci 
prawo do godnoWci, wolnoWci, intymnoWci i poczucia 
bezpieczeMstwa. 

4. W ramach usług opiekuMczych zapewnia siC  
w szczególnoWciŚ udzielanie pomocy w podstawowych 
czynnoWciach cyciowych, utrzymaniu czystoWci, 
dostarczaniu cywnoWci i posiłków, niezbCdn> pomoc  
w załatwianiu spraw osobistych i podstawowych 
czynnoWciach pielCgnacyjnych. 

5. W ramach specjalistycznych usług opiekuMczych 
zapewnia siC w szczególnoWciŚ pielCgnacjC, w tym 
pielCgnacjC chorego, kontrolowane leczenie 
farmakologiczne, rehabilitacjC lecznicz> i rehabilitacjC 


