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UCHWAŁA Nr XXXIV/259/09 
RADY MIEJSKIEJ w LIPNIE 

 z dnia 28 maja 2009 r. 
 
zmieniaj>ca uchwałC w sprawie okreWlenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminC 
miasta Lipna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/250/09 Rady Miejskiej 
w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie 
okreWlenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów i akcji przez gminC miasta Lipna § 9 
otrzymuje brzmienie:  

„§ 9. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>ca  
Rady Miejskiej 

Maria Turska 
 

 
1276 

 
1283 

1277 

 
UCHWAŁA Nr 531/09 

RADY MIASTA TORUNIA 
 z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych przy ul. Szosa 
Bydgoska 13-19 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 
poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, i 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 (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337 oraz 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), po stwierdzeniu 
zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Torunia” uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 
 
 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.  Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych przy ul. Szosa Bydgoska 13-19 – zwany 
dalej planem. 

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

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

 
§ 3.1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa oŚ 

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

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

3) terenie - nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
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wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi oraz opisany symbolemś 

4) symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie danego terenu, składaj>ce siC zŚ 
a) poz. 1 - liczba – oznacza kolejny numer planu, 
b) poz. 2 - liczba – oznacza numer arabski jednostki 

przestrzennej, (odpowiadaj>cy numerowi 
rzymskiemu jednostki ustaleM studium), 

c) poz. 3 - zestaw literowy – oznacza podstawowe 
przeznaczenie terenu, 

d) poz. 4 - liczba – oznacza kolejny numer terenu  
w obszarze objCtym planemś 

5) słowie „postuluje siC” - nalecy przez to rozumieć 
sugestiC zastosowania siC do ustaleM niewi>c>cych, 
wprowadzonych ze wzglCdów funkcjonalnych, 
estetycznych, ochronnych, itp.; 

6) usługach - nalecy przez to rozumieć obiekty wolno 
stoj>ce i lokale wbudowane, słuc>ce szeroko 
rozumianym usługom dla ludnoWci, w tym równiec 
realizowane jako zadania publiczne, obejmuj>ce  
w szczególnoWci opiekC zdrowotn> i społeczn>  
(z wył>czeniem szpitali, klinik, hospicjów), 
administracjC, handel (w tym obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedacy do 2000 m2), gastronomiC, 
hotelarstwo, ł>cznoWć, kulturC, sport, rekreacjC, 
turystykC, z wył>czeniem transportu, motoryzacji, 
rzemiosła i usług produkcyjnych; 

7) drogach wewnCtrznych - nalecy przez to rozumieć 
wydzielone geodezyjnie działki gruntu, 
umocliwiaj>ce skomunikowanie z drog> publiczn> 
przyległych działek budowlanych lub innych 
terenów, stanowi>ce własnoWć lub współwłasnoWć 
osób fizycznych lub prawnych, udostCpnione dla 
ruchu pieszego i pojazdów na okreWlonych przez 
właWciciela warunkachś 

8) przedsiCwziCciach mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko - nalecy przez to rozumieć te 
przedsiCwziCcia, dla których obowi>zuj>ce przepisy 
z zakresu ochrony WrodowiskaŚ nakładaj> obowi>zek 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko lub, te które mog> wymagać 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko (w tym instalacje radiokomunikacyjne, 
radionawigacyjne i radiolokacyjne, stacje bazowe 
telefonii komórkowej), z wył>czeniem innych 
obiektów i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC okreWlon> na rysunku planu, której 
nie moce przekraczać Wciana zewnCtrzna budynku  
w kierunku linii rozgraniczaj>cej z s>siaduj>c> drog> 
lub innym terenem, z wył>czeniemŚ pilastrów, 
ganków, gzymsów, zadaszeM, schodów, itp.ś 

 10) wymianie obiektu o wartoWci historyczno-kulturowej 
- nalecy przez to rozumieć (uzgodnione  
z właWciwym urzCdem ochrony zabytków i po ew. 
wykonaniu inwentaryzacji)Ś rozbiórkC budynku 
oznaczonego na rysunku planu jako ww. obiekt  
i wybudowanie w tym miejscu nowego budynku –  
w usytuowaniu, gabarytach i formie 
architektonicznej nawi>zuj>cych do pierwotnej 
formy w/w obiektu - opisanych w dalszych 
ustaleniach planu; 

 11) zorganizowanym procesie inwestycyjnym - nalecy 
przez to rozumieć działalnoWć inwestycyjn> 
realizowan> w oparciu o projekt zagospodarowania 
terenu obejmuj>cy cał> nieruchomoWćś 

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

 13) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć pas 
zwartej zieleni wielopiCtrowej, oddzielaj>cej (w tym 
takce optycznie) tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
sposobie zagospodarowania; 

14) zieleni przydrocnej – nalecy przez to rozumieć 
zieleM urz>dzon>, składaj>c> siC z gatunków 
odpornych na zanieczyszczenia, umieszczon>  
w pasie drogowym w celu: estetycznym, ochrony 
drogi przed zawiewaniem i zaWniecaniem; 

15) minimalnym wskaaniku miejsc postojowych – 
nalecy przez to rozumieć obowi>zek realizacji 
minimalnej iloWci miejsc postojowych, 
lokalizowanych w granicach działki budowlanej dla 
potrzeb przeznaczenia podstawowego - obliczonej  
wg wskaanika okreWlonego w ustaleniach niniejszej 
uchwały, przy uwzglCdnieniu zasady równania  
w górC w przypadku ułamkowego przelicznikaś 

16) ogrodzeniu acurowym - nalecy przez to rozumieć 
ogrodzenie o maksymalnej wysokoWci 2 m oraz 
dopuszczalnej wysokoWci podmurówki i szerokoWci 
słupków - 0,3 m, wykonane z elementów 
metalowych (z wyj>tkiem drutu kolczastego) lub 
drewnianych - gdzie przeWwity stanowi> min. 35% 
ich powierzchni lub w formie cywopłotówś 

 17) zaopatrzeniu w energiC ciepln> z urz>dzeM 
indywidualnych – nalecy przez to rozumieć 
rozwi>zania, gdzie zastosowano paliwa i technologie 
gwarantuj>ce nieprzekraczanie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM, zgodnie z przepisami 
szczególnymiś 

 18) przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj>ce z aktów prawa miejscowego 
wydanych przez organy administracji samorz>dowej 
lub rz>dowej, a takce wynikaj>ce z prawomocnych 
decyzji administracyjnych; 

 19) modernizacji – nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnienie i poprawC stanu technicznego 
obiektów budowlanych. 
2.  PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w § 3 ust. 1, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz z definicjami wynikaj>cymi  
z Polskich Norm, przepisów szczególnych i odrCbnych, 
obowi>zuj>cych w dniu podjCcia niniejszej uchwały. 
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Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 4.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 16.01-U1 i 16.01-U2 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ usługi, 
b) dopuszczalneŚ zieleM, drogi wewnCtrzne, 

infrastruktura techniczna; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) nakaz stosowania zorganizowanego procesu 
inwestycyjnego, 

b) zakaz lokalizacji działalnoWci zwi>zanych  
z gospodark> odpadami, 

c) zakaz składowania na otwartej przestrzeni -  
w miejscach eksponowanych od strony ul. Szosa 
Bydgoska, 

d) nakaz wprowadzenia zieleni urz>dzonej 
towarzysz>cej parkingom otwartym, w tym 
drzew - w iloWci nie mniejszej nic jedno drzewo 
na 5 miejsc postojowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 
b) z zastrzeceniem pkt 9 - nakaz wprowadzenia 

pasa zieleni o szerokoWci min. 3 mŚ 
- izolacyjnej - w terenie 16.01-U1, od strony 

ul. Szosa Bydgoska, 
- urz>dzonej - w terenie 16.01-U2, od strony 

ul. Szosa Bydgoska, 
- izolacyjnej - w terenie 16.01-U2, wzdłuc jego 

południowo-wschodniej granicy; 
d)  z uwagi na przepisy szczególne dotycz>ce 

ochrony przed hałasem - przynalecnoWć terenuŚ 
-  16.01-U1 - do terenów zabudowy 

zwi>zanych ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodziecy, 

-  16.01-U2 - do terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych poza miastem; 

e) postuluje siC uznanie za pomniki przyrody 
istniej>cych drzew, oznaczonych na rysunku 
planu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – dla oznaczonego 
na rysunku planu w obszarze 16.01-U1 obiektu  
o wartoWci historyczno-kulturowej: 
a) obowi>zek uzgodnienia z właWciwym urzCdem 

ochrony zabytków robót budowlanych 
zwi>zanych z tym obiektem (takce jego ew. 
rozbiórki lub wymiany), 

b) zakaz sytuowania reklam przesłaniaj>cych ww. 
obiekt od strony ul. Szosa Bydgoska; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony  
ul. Szosa Bydgoska i terenu 16.01-KDW3 - 
wył>cznie w formie acurowejś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 

b) wysokoWć budynków - maksymalnie 15,5 m 
ponad poziom terenu, 

c) nieprzekraczalna wysokoWć budowli - 82,0 m n. 
p. m., 

d) nachylenie połaci dachowych od 12o do 30o, 
e) maksymalny procent powierzchni zabudowy - 

50%, 
f) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ dla 

autobusów – 1 miejsce na 50 łócek w przyp. 
lokalizacji obiektów opieki zdrowotnej  
i społecznej, hoteli, itp. a dla samochodówŚ 
- 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni ucytkowej 

usług, 
- 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe, 
- 1 miejsce na 3 zatrudnionych; 

g) nakaz zachowania min. 40% powierzchni terenu 
jako biologicznie czynnej, 

h) mocliwoWć przebudowy, rozbudowy lub 
wymiany obiektu, o którym mowa w pkt 4 - przy 
zachowaniuŚ szerokoWci budynku (patrz>c od  
ul. Szosa Bydgoska, z dopuszczeniem tolerancji 
+/-20%), liczby kondygnacji nadziemnych, 
kolorystyki, materiału i podziałów elewacji, 
rozmieszczenia otworów i ich podziałów  
i proporcji, formy dachu, układu kalenicy, 
pochylenia połaci oraz pokrycia (materiał  
i kolor); 

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

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci - 
podziały dla potrzeb lokalizacji obiektów 
infrastruktury technicznej (np. trafostacji) -  
w wielkoWci i układzie gwarantuj>cym właWciwe 
warunki ucytkowania tych obiektów oraz w sposób 
zapewniaj>cy dostCp do drogi publicznejś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) w pasach o wymiarach obustronnie po 20 m od 

osi napowietrznych linii elektroenergetycznych  
o napiCciu 110kV (oznaczonych na rysunku 
planu jako pasy techniczne) - obowi>zek 
uzgodnienia z gestorem sieci działalnoWci 
inwestycyjnej i nasadzeM drzew, 

b) w pasie o wymiarach obustronnie po 5 m od osi 
kolektora kanalizacji sanitarnej Ø 1600Ś zakaz 
sadzenia drzew, lokalizacji obiektów małej 
architektury i składowisk, obowi>zek 
uzgodnienia z gestorem ww. kolektora 
działalnoWci inwestycyjnej oraz prawo dostCpu 
do kolektora dla ekip techniczno-remontowych; 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC oraz odprowadzenie 

Wcieków sanitarnych i z powierzchni 
przewidzianych dla ruchu pojazdów – z i do 
sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> - z sieci lub 
urz>dzeM – w uzgodnieniu z ich gestorem, 
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c) zaopatrzenie w gaz i energiC ciepln> – 
postulowane  
z sieci, ew. z urz>dzeM indywidualnych, 

d) obowi>zek realizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej i przył>czy - jako podziemnych, 

e) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych obiektów  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej -  
w uzgodnieniu z odpowiednimi gestorami; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

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

przez gminC na cele publiczne, 
b) 30% dla pozostałych gruntów. 

 
§ 5.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 16.01-KDW3 i 16.01-KDW4 ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie: 

a) podstawowe: komunikacja - droga wewnCtrzna, 
b) dopuszczalneŚ zieleM przydrocna,  

z zastrzeceniem pkt 9 lit d - sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, parking w terenie 
16.01-KDW3; 

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

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - dla czCWci terenu 16.01-KDW4 
(zgodnie  
z rysunkiem planu połoconej w obszarze ochrony 
ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły”) – 
obowi>zek uwzglCdnienia obowi>zuj>cych dla ww. 
obszaru wymogów ochrony ptactwaś 

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

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

6)  parametry i wskaaniki zagospodarowania terenówŚ 
a) postulowany sposób urz>dzenia dróg – 

utwardzone pieszo-jezdnie, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć obiektów - 82,0 m 

n.p.m.; 
7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8)  szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci - nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) nakaz zachowania dostCpnoWci ogólnej dlaŚ ruchu 

pieszych, pojazdów i budowy sieci infrastruktury 
technicznej, 

b) w pasie o wymiarach obustronnie po 5 m od osi 
kolektora kanalizacji sanitarnej Ø 1600 
przebiegaj>cego przez oba tereny - obowi>zek 

uzgodnienia z gestorem kolektora działalnoWci 
inwestycyjnej oraz prawo dostCpu do kolektora 
dla ekip techniczno-remontowych, 

c) w pasie o wymiarach obustronnie po 20 m od osi 
napowietrznej linii elektroenergetycznej  
o napiCciu 110kV (oznaczonym na rysunku 
planu w terenie 16.01-KDW4 jako pas 
techniczny) -obowi>zek uzgodnienia z gestorem 
sieci działalnoWci inwestycyjnej i ew. nasadzeM 
drzew, 

d) dla czCWci terenu 16.01-KDW4 o rzCdnych 
wysokoWciowych ponicej 40,5 m n.p.m. – 
obowi>zuj> zapisy ustawy Prawo wodne, m. in. 
dotycz>ce obszarów bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>ś 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) przy projektowaniu i realizacji ew. infrastruktury 

technicznej w terenie 16.01-KDW4 - nakaz 
uwzglCdnienia wysokiego poziomu wody 
gruntowej i mocliwych powodzi, 

b) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych obiektów 
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu  
z odpowiednimi gestorami i właWciwym zarz>dc> 
drogi, z uwzglCdnieniem zapisu z pkt 9 lit. dś 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

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

 
§ 6.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 16.01-ZZ5 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>, 

b) dopuszczalneŚ teren rolniczy (ł>ki i pastwiska), 
sport, rekreacja i wypoczynek (bez prawa 
zabudowy); 

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

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz zachowania ukształtowania terenu, 
b) w zwi>zku z połoceniem czCWci terenu  

w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 „Dolina Dolnej Wisły” – nakaz 
uwzglCdnienia obowi>zuj>cych dla ww. obszaru 
wymogów ochrony ptactwa – w granicach 
okreWlonych na rysunku planuś 

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

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – ew. ogrodzenia - 
wył>cznie w formie acurowej, bez podmurówekś 

6) parametry i wskaaniki zagospodarowania terenu - 
nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – dla całego terenu 
16.01-ZZ5 obowi>zuj> zapisy ustawy Prawo wodne, 
m. in. dotycz>ce obszarów bezpoWredniego 
zagrocenia powodzi>ś 

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

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu - w pasie  
o wymiarach obustronnie po 20 m od osi 
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napiCciu 
110kV (oznaczonym na rysunku planu jako pas 
techniczny) - obowi>zek uzgodnienia z gestorem 
sieci zagospodarowania terenu; 

 10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
dopuszcza siC przebudowC istniej>cej infrastruktury 
- w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem,  
z uwzglCdnieniem pkt 7ś 

 11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszego planu - ucytkowanie 
dotychczasowe; 

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

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 7.  RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłocenia 
do publicznego wgl>du - stanowi zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 8.  RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

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

 
§ 9.  Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

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

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta  
Waldemar Przybyszewski 
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zał>cznik nr 2 

do uchwały nr 531/09 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
 

RozstrzygniCcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych przy  
ul. Szosa Bydgoska 13-ń9 w zwi>zku z jego 

wyłoceniem do publicznego wgl>du. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
stwierdza siC, ce nie wpłynCły cadne uwagi do projektu 
planu, w zwi>zku z czym nie wystCpuje potrzeba 
rozstrzygniCcia o sposobie ich rozpatrzenia. 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 531/09 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
 

RozstrzygniCcie  
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 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
stwierdza siC, ce w obszarze niniejszego planu nie 
wystCpuj> inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XXXI/134/09 

RADY GMINY CHROSTKOWO 
 z dnia 12 maja 2009 r. 

 
w sprawie okreWlenia tygodniowego obowi>zkowego wymiaru godzin zajCć dla dyrektorów placówek 
oWwiatowych na terenie gminy Chrostkowo. 

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,  
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w zwi>zku z art. 91 
d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 67, 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, Nr 227,  
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ  
 

§ 1.1. OkreWla siC tygodniowy obowi>zkowy 
wymiar godzin zajCć dla dyrektorów. 

2. Powycsze regulacje stosuje siC do nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadz>cym jest gmina Chrostkowo. 

 
§ 2. Tygodniowy obowi>zkowy wymiar godzin 

zajCć nauczycieli wymienionych w § 1 ust. 1 okreWla 
ponicsza tabelaŚ  

Lp. Nazwa szkoły Stanowisko 
Tygodniowy 

obowi>zkowy 
wymiar godzin 

1. 
ZSP  

w Chrostkowie 
Dyrektor 2 

2. 
Szkoła 

Podstawowa  
w Makówcu 

Dyrektor 7 

3. 
Szkoła 

Podstawowa  
w Stalmierzu 

Dyrektor 7 

4. 
Szkoła 

Podstawowa  
w Nowej Wsi 

Dyrektor 8 

5. 
Gimnazjum  

w Chrostkowie 
Dyrektor 2 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Chrostkowo. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z moc> obowi>zuj>ca od  
1 wrzeWnia 2009 r.  
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Jerzy babicki 
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