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UCHWAŁA Nr XXXVI/514/2009 
 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

 z dnia 30 wrzeWnia 2009 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - galeria". 
 

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 póan. zm.1) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci planu 
z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia 
przyjCtego uchwał> nr VI/73/99 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 26 lutego 1999 r. w brzmieniu 
ustalonym uchwał> nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 29 paadziernika 2008 r. w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto 
Inowrocław, uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – 
galeria”, zwany dalej planem. 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek 

planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta w skali 1: 5.000; 

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
złoconych do projektu planu; 

3) zał>cznik nr 3 do uchwały 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 dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa oŚ 
1) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 

o okreWlonym przeznaczeniu wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiś 

2) symbolu terenu – rozumie siC przez to 
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawieraj>ce 
literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym 
numerem; 

3) harmonijnym charakterze zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów 
o podobnych walorach architektonicznych 
i parametrach (np. proporcje, skala obiektu, rodzaj 
dachu, rodzaj i kolorystyka materiałów 
wykoMczeniowych, elewacji i pokrycia dachowego)ś 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, w której moce być umieszczona 
Wciana budynku bez prawa przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczaj>cej dróg i linii 
elektroenergetycznych (nie dotyczy elementów 

architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, podokienniki oraz inne detale); 

5)  dachu wysokim – nalecy przez to rozumieć dach 
jedno lub wielospadowy nachylony pod k>tem 
wiCkszym nic 15o i mniejszym lub równym 45o; 

6)  dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach 
jedno lub wielospadowy nachylony pod k>tem nie 
wiCkszym nic 15o; 

7)  przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 
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 planu okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planuś 
2) ustalenia tekstowe planu okreWlone w rozdziałach 

3 i 4 uchwały. 
2. Ustalenia tekstowe planu zapisane s> w układzieŚ 

1) ustaleM ogólnych obowi>zuj>cych dla wszystkich 
terenów objCtych planemś 

2) ustaleM szczegółowych obowi>zuj>cych dla 
poszczególnych terenów. 
3. Ustalenia ogólne zapisane s> w nastCpuj>cej 

formie: 
1) przeznaczenie terenu; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

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

przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu 

i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciś 

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

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacjiś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuś 

 13) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
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4. Ustalenia szczegółowe zapisane s> w formie 
wynikaj>cej ze specyfiki poszczególnych terenów. 

 
Rozdział II 

Oznaczenia graficzne 
 

§ 4. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniamiŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

WciWle okreWloneś 
3) linie podziału terenów o tym samym przeznaczeniu 

WciWle okreWloneś 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) symbole terenówś 
6) granice stref „W” ochrony archeologicznej. 

 
Rozdział III 

Ustalenia ogólne 
 

§ 5.1. Ustalenia ogólne planu obowi>zuj> dla 
wszystkich terenów w granicach planu, o ile ustalenia 
szczegółowe planu nie stanowi> inaczej. 

2. Przeznaczenie terenówŚ 
1) dla kacdego terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczaj>cymi ustala siC jego przeznaczenie 
okreWlone w ustaleniach szczegółowychś 

2) przeznaczenie terenu ustala siC na rysunku planu 
symbolem literowym i kolejnym numerem; 

3) w granicach opracowania planu ustala siC 
nastCpuj>ce przeznaczenie terenówŚ 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

oznaczone symbolem MW, 
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

z usługami oznaczone symbolem MW/U, 
c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone symbolem MN, 
d) tereny usług handlu o powierzchni sprzedacy 

powycej 2000 m2 oznaczone symbolem UC, 
e) tereny usług kultury oznaczone symbolem UK, 
f) tereny usług oWwiaty oznaczone symbolem UO, 
g) tereny infrastruktury technicznej oznaczone 

symbolem IT, 
h) tereny parkingów oznaczone symbolem KP, 
i) tereny rezerw na poszerzenie dróg publicznych 

oznaczone symbolem K, 
j) tereny publicznych dróg zbiorczych oznaczone 

symbolem KDZ, 
k) tereny publicznych dróg lokalnych oznaczone 

symbolem KDL, 
l) tereny publicznych dróg dojazdowych oznaczone 

symbolem KDD, 
m) tereny dróg wewnCtrznych oznaczone symbolem 

KDW, 
n) tereny publicznej komunikacji pieszo-rowerowej 

oznaczone symbolem KX. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy w czCWci działki 

wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
okreWlonymi na rysunku planuś 

2) przy zagospodarowaniu terenu obowi>zuje 
uwzglCdnienie istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej poprzez wyznaczenie w porozumieniu 
z gestorami sieci pasów eksploatacyjnychś 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy o funkcjach 
produkcyjnych i warsztatowych; 

4) obowi>zuj> wysokie walory architektoniczne 
budynków w zakresie formy i materiałów 
wykoMczeniowych, obiektów małej architektury 
i innych elementów zagospodarowania terenuś 

5) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM 
z prefabrykowanych elementów betonowych, inne 
ogrodzenia pełne dopuszczalne tylko w zakresie 
niezbCdnym dla prawidłowego funkcjonowania 
budynku głównego na danym terenie obiektu 
wielkopowierzchniowego; 

6) obowi>zuje zakaz realizacji wolnostoj>cych garacy 
i budynków gospodarczych lub ich zespołów 
z wyj>tkiem kubaturowej zabudowy miejsc 
czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz 
budynków i obiektów budowlanych niezbCdnych dla 
prawidłowego funkcjonowania budynku głównego 
na danym terenie obiektu wielkopowierzchniowego. 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje zakaz lokalizacji uci>cliwych obiektów 

budowlanych i innych uci>cliwych budowli, których 
uci>cliwoWć zostanie wykazana w postCpowaniu 
w sprawie oceny oddziaływania na Wrodowisko, 
w tym zakładów przemysłowychś 

2) obowi>zuje utrzymanie i ochrona istniej>cego 
zadrzewienia, o ile nie koliduje z rozbudow> układu 
drogowego; 

3) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych 
z powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji 
deszczowej zgodnie z zasadami okreWlonymi 
w przepisach odrCbnychś 

4) na kacdej nieruchomoWci zabudowanej obowi>zuje 
lokalizacja wydzielonych miejsc do czasowego 
gromadzenia odpadów stałychś 

5) w przypadku wspólnego zagospodarowania terenu, 
powstałego w wyniku poł>czenia kilku terenów 
oznaczonych symbolem UC i/lub UC,MW 
obowi>zuje powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego nie mniejsza nic 20% dla całego 
zintegrowanego obszaru (nie ma obowi>zku 
zapewnienia minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej w wysokoWci nie mniejszej nic 20% na 
kacdym z poszczególnych terenów) oraz 
skomunikowanie z dróg przyległychś 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
dla inwestycji przewidzianych w granicach stref „W” 
ochrony archeologicznej, okreWlonych w ustaleniach 
szczegółowych i na rysunku planu, obowi>zuje 
uzgadnianie projektów budowlanych z właWciwym 
organem ochrony zabytków, który okreWli zakres 
wymaganych wyprzedzaj>cych badaM 
archeologicznych. 

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
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1) powierzchnia reklam na elewacji budynku 

usługowego nie moce być wiCksza nic 10% 
powierzchni przesłanianej elewacjiś 

2) reklamy na budynkach mieszkalnych dopuszcza siC 
wył>cznie na Wcianach szczytowych z ograniczeniem 
ich powierzchni do 10% przesłanianej elewacjiś 

3) dopuszcza siC lokalizacjC wolnostoj>cych reklam 
i tablic informacyjnych. 
7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu – według ustaleM 
szczegółowych. 

8. żranice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren objCty 
planem jest połocony w strefach „B” i „C” ochrony 
uzdrowiskowej ustalonej przepisami odrCbnymi. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci Ś 
1) nie ustala siC terenów wymagaj>cych scaleM 

nieruchomoWciś 
2) podział terenu na działki zgodnie z zasadami 

okreWlonymi na rysunku planu, dopuszcza siC 
ł>czenia działekś 

3) dla linii orientacyjnych obowi>zuje tolerancja 
+- 3,0 m. 
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu Ś nie ustala siC. 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

komunikacji: 
1) obsługa komunikacyjna obszaru objCtego planem 

z dróg publicznych oznaczonych symbolami KDZ, 
KDL i KDD; 

2) obowi>zuje klasyfikacja oraz szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg okreWlona w ustaleniach 
szczegółowychś przedstawiony na rysunku planu 
układ jezdni i chodników ma charakter orientacyjny; 

3) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, Wciecek rowerowych, lokalizacji ci>gów 
infrastruktury technicznej. 
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza siC adaptacjC, modernizacjC i przebudowC 

istniej>cych sieci oraz realizacjC nowych sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej niezwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> terenu (w szczególnoWci 
ruroci>gu solankowego) z wymogiem uwzglCdnienia 
ich w projektach zagospodarowania terenów oraz 
udostCpnienia słucbom eksploatacyjnym 
i konserwuj>cym na zasadach okreWlonych 
w obowi>zuj>cych przepisach odrCbnychś 

2) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 
wodoci>gowejś 

3) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej; 

4) odprowadzenie wód opadowych poprzez sieć 
kanalizacji deszczowej do Rowu R>biMskiego po 
uprzednim podczyszczeniu zgodnie z zasadami 
ustalonymi przepisami odrCbnymiś 

5) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
i projektowanych stacji transformatorowych 
istniej>cymi i projektowanymi liniami nn – według 
zasad okreWlonych w ustaleniach szczegółowychś 

6) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś 
a) zaopatrzenie w energiC ciepln> z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, 
b) zakaz stosowania aródeł ciepła z czynnikami 

wysokoemisyjnymi, 
c) dopuszcza siC do ogrzewania budynków inne 

czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, gaz, 
energia odnawialna lub inne paliwo ekologiczne 
z zachowaniem normatywnych wielkoWci emisji 
spalin do atmosfery, okreWlonych przepisami 
odrCbnymiś 

7) zaopatrzenie w gaz z istniej>cej sieci gazowejś 
8) zasady obsługi w zakresie telekomunikacjiŚ 

a) poł>czenie do telefonii stacjonarnej nalecy 
realizować poprzez istniej>c> i projektowan> sieć 
teletechniczn>, 

b) zakaz budowy napowietrznych linii 
telefonicznych, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC wolnostoj>cych 
masztów dla urz>dzeM telekomunikacyjnych oraz 
stacji bazowych telefonii komórkowej na 
dachach budynków – zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, przy zachowaniu nieprzekraczalnej 
wysokoWci 50 m nad poziom terenu, 

9) gospodarka odpadami stałymiŚ 
a) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych obowi>zuje wstCpna 
segregacja odpadów stałych w miejscu ich 
powstawania, gromadzenie w pojemnikach 
w obrCbie poszczególnych działek i wywóz do 
miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych wskazanego w gminnym planie 
gospodarki odpadami, 

b) pozostałe odpady nalecy unieszkodliwiać 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi. 

13. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie terenu. 

14. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
w wysokoWci 30%. 

 
Rozdział VI 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 6. 1MN: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 
2) obowi>zujeŚ 

a) zabudowa wolno stoj>ca, 
b) zasada lokalizacji jednego budynku na jednej 

działceś funkcje gospodarczo-garacowe 
wbudowane w budynki mieszkalne, 

c) ograniczenie wysokoWci budynków do 9,0 m, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% 

powierzchni działki, 
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

55% powierzchni działki, 
f) realizacja dachów wysokich, 
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g) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 

poszczególnych działek według wskaanikaŚ nie 
mniej nic 2 miejsca postojowe lub 1 miejsce 
postojowe i garac, 

h) obsługa komunikacyjna z przyległych drógŚ lokalnej 
i pieszo-jezdnych (poza granicami planu), 

i) strefa „W” ochrony archeologicznej, 
j) zaopatrzenie w energiC elektryczn> projektowanymi 

przył>czami z istniej>cej linii nn zasilanej ze stacji 
transformatorowej „bytnia”. 

 
§ 7. 2IT/KX: 

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna – pas 
techniczny zwi>zany z istniej>cym rowem 
melioracyjnym; 

2) obowi>zujeŚ 
a) zagospodarowanie wspólne z pasem zieleni 

izolacyjnej w granicach terenu 3 UC, 
b) realizacja ci>gu pieszo-rowerowego, 
c) strefa „W” ochrony archeologicznej na czCWci 

terenu okreWlonej na rysunku planuś 
3) zaleca siC skanalizowanie rowu. 

§ 8. 3 UC; 9 UC; 12 UC: 
1) przeznaczenie terenuŚ usługi handlu o powierzchni 

sprzedacy powycej 2000 m2; 
2) obowi>zuje Ś 

a) zrócnicowanie zabudowy pod wzglCdem form 
architektonicznych i wysokoWci, ł>czenie 
poszczególnych budynków lub czCWci zabudowy 
poprzez zastosowanie pasacy, galerii, schodów 
itp. 

b) ograniczenie wysokoWci budynków do 25,0 m, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy (ł>cznie 

z nawierzchniami utwardzonymi) – 80% 
powierzchni terenu, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni terenu, 

e) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
terenu według wskaanikaŚ nie mniej nic 
3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej usług, 

f) pas zieleni izolacyjnej szerokoWci nie mniejszej 
nic 10,0 m na terenie 3 UC wzdłuc granicy 
z terenami: 5 UK/UO i 8 UC,MW oraz pas 
zieleni izolacyjnej piCtrowej – wysokiej i niskiej 
szerokoWci 20,0 m wzdłuc granicy strefy „B” 
ochrony uzdrowiskowej z dopuszczeniem 
zmniejszenia jego szerokoWci do 12,0 m 
w przypadkach uzasadnionych warunkami 
urbanistyczno-architektonicznymi wynikaj>cymi 
ze sposobu zagospodarowania tego terenu (zieleM 
wysoka powinna być zlokalizowana od strony 
strefy „B” ochrony uzdrowiskowej)ś wzdłuc 
północnej granicy zagospodarowanie zieleni 
izolacyjnej wspólne z terenem 2 IT/KXś wzdłuc 
granicy z terenem 1MN obowi>zuje pas zieleni 
izolacyjnej piCtrowej – wysokiej i niskiej 
szerokoWci 20,0 m. 

g) obsługa komunikacyjna Ś 
--  dla terenu 3 UC – z ulicy zbiorczej 01 KDZ 

(ul. Wojska Polskiego) – poprzez 
skrzycowanie i ulicC dojazdow> 06 KDD 
oraz z ulic lokalnych 04 KDL i 05 KDL; 

realizacja obiektów wielkopowierzchniowych 
uwarunkowana budow> drugiej jezdni ulicy 
Wojska Polskiego i skrzycowania ulic 
01 KDZ i 06 KDD oraz ulic 04 KDL 
i 05 KDL, 

--  dla terenu 9 UC – z ulicy zbiorczej 01 KDZ 
(ul. Wojska Polskiego) i z ulicy dojazdowej 
06 KDDś realizacja obiektów 
wielkopowierzchniowych uwarunkowana 
budow> drugiej jezdni ul. Wojska Polskiego 
i skrzycowania ulic 01 KDZ i 06 KDD, 

--  dla terenu 12 UC – z ulicy zbiorczej 01 KDZ 
(ul. Wojska Polskiego) i z ulicy poza 
granicami planu (ul. Piłsudskiego)ś 

h) zapewnienie dostCpu z terenu 3 UC do urz>dzeM 
kanalizacyjnych na terenie 2 IT/KX w celach 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, 

i) strefa „W” ochrony archeologicznej na czCWci 
terenu 3 UC, okreWlonej na rysunku planu oraz 
na terenach 9 UC i 12 UC, 

j) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś 
--  obiektów projektowanych na terenie 3 UC 

z abonenckiej stacji transformatorowej, 
wolnostoj>cej lub wbudowanej 
w projektowane obiekty; dla zasilania stacji 
przewiduje siC budowC ze stacji WN/SN 
„R>binek” linii kablowej SN, któr> nalecy 
wprowadzić do projektowanego zł>cza 
kablowego SN, zlokalizowanego na 
wydzielonej działce z dostCpem do drogi 
publicznej, 

--  obiektów istniej>cych na terenach 9 UC 
i 12 UC na zasadach dotychczasowych; 

3) dopuszcza siC Ś 
a) zrócnicowane kształty dachówŚ wysokie, płaskie, 

takce w formie tarasów widokowych z udziałem 
zieleni, 

b) lokalizacjC stacji paliw na terenie 3 UC, 
c) zachowanie istniej>cych obiektów na terenach 

oznaczonych symbolami 9 UC i 12 UC 
z mocliwoWci> przebudowy i rozbudowy na 
warunkach jak w punkcie 2a-f, 

d) realizacjC usług handlu o powierzchni sprzedacy 
mniejszej nic 2000 m2. 

 
§ 9. 4 K: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja; 
2) rezerwa terenu na poszerzenie drogi lokalnej nie 

objCtej planem. 
 

§ 10. 5 UK/UO: 
1) przeznaczenie terenuŚ usługi kultury i oWwiatyś 
2) obowi>zujeŚ 

a) wysoki standard w zakresie form 
architektonicznych i materiałów 
wykoMczeniowychś architektura budynków, 
w tym geometria dachów i wysokoWć – do 
ustalenia w projektach budowlanych przy 
zachowaniu ograniczenia wysokoWci budynków 
do 25,0 m nad poziom terenu; ewentualna 
realizacja obiektów o wysokoWci przekraczaj>cej 
25,0 m wymaga uzgodnienia z właWciwym 
organem lotnictwa cywilnego, 
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b) maksymalna powierzchnia zabudowy (ł>cznie 
z nawierzchniami utwardzonymi) – 75% 
powierzchni terenu, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
25% powierzchni terenu, 

d) obsługa komunikacyjna z przyległych ulicŚ 
04 KDL i 06 KDD, 

e) strefa „W” ochrony archeologicznej w czCWci 
terenu okreWlonej na rysunku planu, 

f) zasilanie w energiC elektryczn> na zasadach 
dotychczasowych; 

3)  dopuszcza siC zachowanie istniej>cych obiektów 
z mocliwoWci> przebudowy i rozbudowy na 
warunkach jak w punkcie 2 a-c. 

 
§ 11. 6 MW/U: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługamiś 

2) obowi>zujeŚ 
a) harmonijny charakter zabudowy, 
b) ograniczenie wysokoWci zabudowy do 25 m, 
c) funkcje garacowe i gospodarcze wbudowane 

w budynki mieszkalne, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy (ł>cznie  

z nawierzchniami utwardzonymi) – 75% 
powierzchni terenu, 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
25% powierzchni terenu, 

f) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
terenu według wskaanikaŚ nie mniej nic 
1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie 
i 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej usług, 

g) obsługa komunikacyjna z ulicy lokalnej poza 
granicami planu, 

h) zaopatrzenie w energiC elektryczn> liniami 
kablowymi nn z projektowanej stacji 
transformatorowej, któr> nalecy zlokalizować na 
wydzielonej działce o wymiarach około 8 x 8 m, 
z dostCpem do drogi publicznej oraz z istniej>cej 
stacji „bytnia” połoconej poza granicami planuś 
zasilanie projektowanej stacji z istniej>cej linii 
SN po jej skablowaniu na odcinku od drogi 
02 KDZ do istniej>cego słupa w pasie drogi 
01 KDZ; 

3) dopuszcza siC usługi wbudowane w budynki 
mieszkalne. 

 
§ 12. 7 KP: 

1) przeznaczenie terenu: parking; 
2) obowi>zujeŚ 

a) obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy 
dojazdowej 06 KDD, 

b) zastosowanie nawierzchni acurowych. 
 

§ 13. 8 UC, MW; 11 UC, MW: 
1) przeznaczenie terenuŚ usługi handlu o powierzchni 

sprzedacy powycej 2000 m2; 
2) alternatywne przeznaczenie terenu: zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna; 
3) dla usług obowi>zujeŚ 

a) zrócnicowanie zabudowy pod wzglCdem form 
architektonicznych i wysokoWci, ł>czenie 

poszczególnych budynków lub czCWci zabudowy 
poprzez zastosowanie pasacy, galerii, schodów 
itp. 

b) ograniczenie wysokoWci budynków do 25,0 m, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy (ł>cznie 

z nawierzchniami utwardzonymi) – 80% 
powierzchni terenu, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni terenu, 

e) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
terenu według wskaanikaŚ nie mniej nic 
3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej usług, 

f) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
z abonenckich stacji transformatorowych 
wolnostoj>cych lub wbudowanych 
w projektowane obiekty; zasilanie 
projektowanych stacji liniami kablowymi SN ze 
zł>cza kablowego SN, zlokalizowanego na 
wydzielonej działce w granicach terenu 
11 UC,MW z dostCpem do drogi publicznejś 
ponadto nalecy wybudować liniC kablow> SN 
ze stacji WN/SN „R>binek”ś 

4) dopuszcza siC realizacjC usług handlu o powierzchni 
sprzedacy mniejszej nic 2000 m2; 

5) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
obowi>zujeŚ 
a) harmonijny charakter zabudowy, 
b) ograniczenie wysokoWci zabudowy do 25,0 m, 
c) funkcje garacowe i gospodarcze wbudowane 

w budynki mieszkalne, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy (ł>cznie 

z nawierzchniami utwardzonymi) – 75% 
powierzchni terenu, 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
25% powierzchni terenu, 

f) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
terenu według wskaanikaŚ nie mniej nic 
1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 

g) pas zieleni izolacyjnej szerokoWci nie mniejszej 
nic 10,0 m na terenie 8 UC,MW wzdłuc granicy 
z terenem 9 UC oraz na terenie 11 UC,MW 
wzdłuc granicy z terenem 12 UC, 

h) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
projektowanymi liniami kablowymi nn 
z projektowanych stacji transformatorowych 
parterowych, które nalecy zlokalizować na 
wydzielonych działkach w granicach terenów 
8 UC,MW i 11 UC,MW (po jednej na kacdym 
terenie) z dostCpem do drogi publicznejś dla 
zasilania projektowanych stacji nalecy 
wybudować liniC kablow> SN ze stacji WN/SN 
„R>binek”ś 

6)  realizacja zabudowy wielkopowierzchniowej na 
terenie 11 UC,MW uwarunkowana budow> drugiej 
jezdni ul. Wojska Polskiego (01 KDZ), a dla terenu 
8 UC,MW – budow> ulicy 05 KDL. 

7) obowi>zuje strefa „W” ochrony archeologicznejś 
8) obsługa komunikacyjna 

--  dla terenu 8 UC,MW – z ulicy 05 KDL; 
--  dla terenu 11 UC,MW – z ulicy poza granicami 

planu (ul. Piłsudskiego) oraz z ulicy 01 KDZś 
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9) obowi>zuje zapewnienie dostCpu do urz>dzeM 

kanalizacyjnych na terenie 10 IT/KX w celach 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych. 

 
§ 14. 10 IT/KX: 

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna – pas 
techniczny zwi>zany z istniej>cym rowem 
melioracyjnym, czCWciowo skanalizowanymś 

2) obowi>zuje strefa „W” ochrony archeologicznejś 
3) dopuszcza siC ci>g pieszo-rowerowy; 
4) zaleca siC skanalizowanie rowu na całej długoWci 
5) istnieje mocliwoWć przełocenia rowu melioracyjnego 

na tereny oznaczone symbolami: 8UC,MW, 9UC 
i 11UC,MW z zachowaniem okreWlonego 
w projekcie planu przeznaczenia. 

 
§ 15. 01 KDZ: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja - droga 
publiczna w klasie ulicy zbiorczej; 

2) obowi>zujeŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 38,0-70,0 m, 
b) w przekroju poprzecznym droga dwujezdniowa, 

z dwustronnym chodnikiem i Wcieck> rowerow>, 
c) strefa „W” ochrony archeologicznej na czCWci 

terenu okreWlonej na rysunku planu. 
 

§ 16. 02 KDZ: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja – odcinek drogi 

publicznej w klasie ulicy zbiorczej; 
2) obowi>zujeŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 32,0-97,0 m, 
b) w przekroju poprzecznym droga jednojezdniowa 

z dwustronnym chodnikiem i Wcieck> rowerow>. 
 

§ 17. 03 KDL: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja – odcinek drogi 

publicznej w klasie ulicy lokalnej; 
2) obowi>zujeŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych według 
rysunku planu, 

b) w przekroju poprzecznym ulica jednojezdniowa 
z chodnikami. 

 

§ 18. 04 KDL: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 

publiczna w klasie ulicy lokalnej; 
2) obowi>zujeŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15,0 m, 
b) w przekroju poprzecznym droga jednojezdniowa 

z dwustronnym chodnikiem i Wcieck> rowerow>. 
 

§ 19. 05 KDL: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 

publiczna w klasie ulicy lokalnej; 
2) obowi>zujeŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0-32,0 m, 
b) w przekroju poprzecznym ulica jednojezdniowa 

z dwustronnym chodnikiem i Wcieck> rowerow> 
oraz placem manewrowym do zawracania, 

c) strefa „W” ochrony archeologicznej. 
 

§ 20. 06 KDD: 
1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 

publiczna w klasie ulicy dojazdowej; 
2) obowi>zujeŚ 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 30,0-8,0 m, 
b) w przekroju poprzecznym ulica jednojezdniowa 

z chodnikami, 
c) minimalna szerokoWć jezdni – 5,0 m; 

3) w czCWci zachodniej – na odcinku o szerokoWci 8,0 m 
dopuszcza siC pieszo-jezdniC. 

 
§ 21. 07 KDW: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 
wewnCtrznaś 

2) obowi>zujeŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0-20,0 m, 
b) w przekroju poprzecznym ulica jednojezdniowa 

z zatokami postojowymi. 
 

Rozdział V 
Przepisy koMcowe 

 

§ 22. W zakresie uregulowanym niniejsz> uchwał> 
traci moc : 
1) uchwała nr XXXV/469/2001 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego przy ulicy 
Wojska Polskiego (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-
Pomorskiego Nr 57, poz.1153); 

2) uchwała nr XLIV/548/2006 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w obrCbie al. 
NiepodległoWci oraz ulic Ś Szarych Szeregów, 
Wojska Polskiego, Gen. Franciszka Kleeberga 
i Macieja WierzbiMskiego (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-
Pomorskiego Nr 119, poz.1744); 

3) uchwała nr XII/139/99 Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 24 wrzeWnia 1999 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoconego w rejonie ulic Ś Ludwika Błacka, 
Wojska Polskiego, Szarych Szeregów 
i al. NiepodległoWci (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-
Pomorskiego z 2000 r. Nr 2, poz.6); 

4) uchwała nr XXVI/355/2000 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 25 wrzeWnia 2000 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoconego w rejonie ulic: 
Wojska Polskiego i R>biMskiej (Dz.Urz.Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz.306). 
 
§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej miasta. 

 
§ 24. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Tomasz Marcinkowski 
 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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 123, poz.803, Nr 199, poz.1227,  
Nr 201, poz.1237 i Nr 220, poz.1413)  
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Zał>cznik nr 1 
do Uchwały nr XXXVI/514/2009 

Prezydenta Miasta Inowrocław 
z dnia 30 wrzeWnia 2009 r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - galeria" 

 

Zał>cznik graficzny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 140 – 5889 – Poz. 2590 
 

Zał>cznik nr 2 
do Uchwały nr XXXVI/514/2009 

Prezydenta Miasta Inowrocław 
z dnia 30 wrzeWnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE 
ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

 
W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du 

w dniach od 30 czerwca do 29 lipca 2009 r. oraz 14 dni 
nastCpuj>cych po okresie wyłocenia, wpłynCło 8 pism 
z uwagami do projektu planu.  

Kwestie poruszane w czCWci pism powtarzaj> siC, 
zostały wiCc pogrupowane tematycznie i rozpatrzone 
wspólnie. 

1. Uwaga - wniosek o odst>pienie od przeznaczenia 
terenu na realizacjC wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych (autorzy uwag – Pani Justyna Piskor i Pan 
Daniel Figaj). 

Lokalizacja usług handlu o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m2 na terenie objCtym planem jest zgodna 
z obowi>zuj>c> „Zmian> studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego żminy 
Miasto Inowrocław”. 

Projekt planu wraz z prognoz> oddziaływania na 
Wrodowisko został zaaprobowany przez organy 
uzgadniaj>ce i opiniuj>ce m.in. przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Vrodowiska, PaMstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 
Zdrowia. 

Uwagi nie uwzglCdniono. 
2. Kwestia lokalizacji stacji paliw: 

1) wniosek Pani Justyny Piskor o ustalenie zakazu 
lokalizacji stacji paliw na terenie 3UC, 

2) wniosek mieszkaMców ulic bytniej i żrochowej 
o lokalizacjC stacji w odległoWci nie mniejszej nic 
400 m od granic ich posesji. 
Zasady lokalizacji stacji paliw okreWlaj> odrCbne 

przepisy m.in. o ochronie Wrodowiska, sanitarne itp. 
Obowi>zuj>cy statut Uzdrowiska Inowrocław oraz 
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych zakazuj> 
lokalizacjC stacji paliw w odległoWci mniejszej nic 
500 m od granicy strefy ochronnej „A”. 

UwzglCdniaj>c powycszy przepis lokalizacja stacji 
paliw na terenie 3 UC bCdzie mocliwa jedynie 
w s>siedztwie ul. Wojska Polskiego, czyli w znacznej 
odległoWci od zabudowy mieszkaniowej. 

Wobec powycszego nie zostały uwzglCdnione uwagi 
postuluj>ce wprowadzenie zakazu realizacji stacji paliw 
na terenie 3 UC. 
3) wniosek firmy „O JźJ – O JźJ” o dopuszczenie 

realizacji stacji paliw na terenach o symbolach 
8 UC,MW i 11 UC,MW 
Projekt planu nie zakazuje lokalizacji na 

powycszych terenach stacji paliw, o ile bCdzie zgodna 
z wycej przytoczonymi przepisami odrCbnymi. 
Wprowadzenie do ustaleM planu zapisu o jej 
dopuszczeniu spowodowałoby koniecznoWć ponowienia 
trybu formalno-prawnego. 

W zwi>zku z powycszym uwagC odrzucono. 

3. Uwaga dotycz>ca dopuszczenia realizacji 
ogrodzeM pełnych oraz budynków i obiektów 
budowlanych niezbCdnych dla prawidłowego 
funkcjonowania budynku głównego – w odniesieniu do 
projektowanych obiektów wielkopowierzchniowych 
(autorzy uwagi: Pan Adam Brzuszkiewicz i firma 
„O JźJ – O JźJ”). 

UwagC uwzglCdniono. 
4. Kwestia szerokoWci pasa zieleni izolacyjnej na 

granicach terenów pod projektowane obiekty 
wielkopowierzchniowe: 
1) wniosek mieszkaMców ulic bytniej i Grochowej 

o wprowadzenie pasa zieleni szerokoWci minimum 
30 m bez mocliwoWci warunkowego jej 
zmniejszenia, z zakazem trasowania Wciecki pieszo-
rowerowej oraz ekranu dawiCkochłonnego 
o wysokoWci min. 6 m, 

2) wniosek Pana Adama Brzuszkiewicza 
o zmniejszenie szerokoWci pasa zieleni izolacyjnej 
wzdłuc granicy terenu 3 UC, 

3) wniosek firmy „O JźJ – O JźJ” o zmniejszenie pasa 
zieleni izolacyjnej wzdłuc granicy miCdzy terenem 
11 UC,MW i 12 UC 
Ad.1 Od strony zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 1MN pas zieleni izolacyjnej o szer. 20 m 
zostanie zachowany bez mocliwoWci jego warunkowego 
zmniejszenia. Pozostałe ustalenia dotycz>ce zieleni 
izolacyjnej pozostaj> bez zmian. OkreWlony w projekcie 
planu pas zieleni izolacyjnej jest wystarczaj>cy, gdyc 
jego parametry zostały zatwierdzone m.in. przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Vrodowiska, 
PaMstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
oraz Ministerstwo Zdrowia. Projektowany ci>g pieszo-
rowerowy w pasie zieleni nie umniejszy jego funkcji 
izolacyjnej, natomiast rozstrzygniCcie co do ewentualnej 
realizacji ekranów dawiCkochłonnych nast>pi na etapie 
pozwolenia na budowC dla inwestycji 
wielkopowierzchniowej, któr> poprzedzi decyzja 
o uwarunkowaniach Wrodowiskowych. 

Uwaga uwzglCdniona czCWciowo. 
Ad.2 20-metrowa szerokoWć pasa zieleni izolacyjnej 

została ustalona w toku uzgodnieM z Ministerstwem 
Zdrowia i zaakceptowana przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Vrodowiska oraz PaMstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wprowadzenie 
wnioskowanej zmiany spowodowałoby koniecznoWć 
czCWciowego ponowienia trybu formalno-prawnego 
(art.17 pkt 13 ustawy), tj. uzgodnieM oraz wyłocenia do 
publicznego wgl>du. 

Uwaga nieuwzglCdniona. 
Ad.3. Na terenie o symbolu 11 UC,MW 

wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuc granicy  
z jednostk> bilansow> 12 UC obowi>zuje tylko  
w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. Jest to konieczne by chronić 
mieszkaMców przed oddziaływaniem obiektu 
usytuowanego na s>siedniej nieruchomoWci. Ponadto pas 
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ten stanowić bCdzie czCWć wymaganej minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej. 

Uwaga nieuwzglCdniona. 
5. Kwestia rowu melioracyjnego oznaczonego 

symbolem 10 IT/KX: 
1) wniosek mieszkaMców ulic bytniej i żrochowej 

o utrzymanie w stanie obecnym rowu 
melioracyjnego, 

2) wniosek firmy „O JźJ – O JźJ” o dopuszczenie 
mocliwoWci zmiany trasy rowu 
Ad.1. Projekt planu zaleca skanalizowanie rowu ze 

wzglCdów estetycznych. 
Uwagi nie uwzglCdniono. 
Ad.2. Wprowadzono do projektu planu zapis 

o mocliwoWci przełocenia rowu. 
Uwaga uwzglCdniona. 
6. Uwaga o koniecznoWci wykonania ekspertyzy 

hydrologicznej w zwi>zku z zamierzon> realizacj> 
obiektów wielkopowierzchniowych (wniosek 
mieszkaMców ulic bytniej i żrochowej). 

Wykonywanie ekspertyzy hydrologicznej na etapie 
planu miejscowego nie jest obowi>zkowe, koniecznoWć 
jej sporz>dzenia moce wynikn>ć na etapie projektu 
budowlanego i pozwolenia na budowC. W toku 
uzgadniania i opiniowania projekt planu był 
przedłocony Regionalnemu Zarz>dowi żospodarki 
Wodnej w Poznaniu, PrzedsiCbiorstwu Wodoci>gów i 
Kanalizacji w Inowrocławiu oraz Miejskiej Spółce 
Wodnej w Inowrocławiu. badna z wymienionych 
instytucji nie zakwestionowała przyjCtych rozwi>zaM. 

Wobec powycszego uwagi nie uwzglCdniono. 
7. Uwaga o potrzebie zapewnienia obsługi 

komunikacyjnej dla terenu 11 UC,MW z ul. Wojska 
Polskiego (01 KDZ) (autor wniosku firma 
„O JźJ – O JźJ”). 

Projekt planu przewiduje obsługC komunikacyjn> 
terenu o symbolu 11 UC,MW, którego czCWć stanowi 
działka 2/21, z ul. Piłsudskiego oraz z ul. Wojska 
Polskiego (01 KDZ). Przedstawiony na rysunku planu 
układ jezdni i chodników ma charakter orientacyjny. 

UwagC odrzucono jako nieuzasadnion>. 
8. Uwaga – wniosek dotycz>cy wielkoWci 

wskaaników powierzchni zabudowy i powierzchni 
biologicznie czynnej odpowiednio 80% i 20% (autor 
wniosku firma „O JźJ – O JźJ”). 

Projekt planu okreWla powycsze wskaaniki właWnie 
w takiej wysokoWci. Ich suma wynosi 100%, choć nie 
jest to konieczne, poniewac wskaaniki dotycz> wartoWci 
maksymalnych i minimalnych. 

UwagC odrzucono jako nieuzasadnion>. 
9.  Uwaga dotycz>ca ustalenia nieprzekraczalnej 

wysokoWci dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
20 m, a dla obiektów usługowych 25 m (autor wniosku 
firma „O JźJ – O JźJ”). 

PrzyjCto jednakow> maksymaln> wysokoWć dla obu 
rodzajów zabudowy – 25 m. 

Uwaga uwzglCdniona. 
10. Uwaga dotycz>ca zasady naliczania wielkoWci 

powierzchni biologicznie czynnej (autor wniosku firma 
„O JźJ – O JźJ”). 

PrzyjCto zasadC, ce w przypadku wspólnego 
zagospodarowania terenu, powstałego z poł>czenia 

kilku terenów oznaczonych symbolami UC i/lub 
UC,MW obowi>zuje powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego nie mniejsza nic 20% dla całego 
zintegrowanego obszaru (nie ma obowi>zku 
zapewnienia 20 % powierzchni terenu biologicznie 
czynnego na kacdym z poszczególnych terenów). 

Uwaga uwzglCdniona. 
11. Uwaga dotycz>ca obsługi komunikacyjnej 

terenów oznaczonych symbolami 9 UC, 12 UC, 
8 UC,MW, 11 UC,MW oraz 10 IT/KX z ulicy 01 

KDZ, z ulicy poza granicami planu (ul. Piłsudskiego) 
oraz z ulicy 05 KDL, a takce ujednolicenia zapisów 
dotycz>cych uzalecnienia realizacji inwestycji na 
terenach 3UC i 11 UC,MW od wykonania drugiej 
jezdni ul.Wojska Polskiego (autor wniosku firma 
„O JźJ – O JźJ”). 

W ustaleniach ogólnych wskazano mocliwoWć 
skomunikowania zintegrowanych terenów z dróg 
przyległych. Ponadto dotychczasowe zapisy, rócni>ce 
siC nieco redakcyjnie, miały jednakowy sens. 
Rozpatruj>c wniesion> uwagC zdecydowano jednak 
o ich ujednoliceniu. 

Uwaga uwzglCdniona. 
12. Uwaga kwestionuj>ca przyjCt> w projekcie planu 

wysokoWć stawki procentowej z tytułu wzrostu wartoWci 
(autor uwagi - firma „O JźJ – O JźJ”). 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w planie miejscowym okreWla siC 
wysokoWć tzw. renty planistycznej, której wysokoWć 
(max. 30%) nalicza siC od wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci, bCd>cego efektem uchwalenia planu. 
We wszystkich aktualnie obowi>zuj>cych na obszarze 
Miasta planach, których jest około 60, zastosowano 
stawkC 30%. 

Uwagi nie uwzglCdniono. 
13. Uwaga dotycz>ca doprecyzowania ustaleM 

o dopuszczeniu adaptacji, modernizacji i przebudowy 
istniej>cych sieci infrastruktury technicznej (autor 
uwagi – ZACHEM S.A.). 

Uwaga uwzglCdniona. 
LISTA NIźUWZżLBDNIONYCH UWAż 

1) uwaga postuluj>ca odst>pienie od przeznaczenie 
terenu na realizacjC wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych 

2) uwaga postuluj>ca ustalenie zakazu lokalizacji stacji 
paliw na terenie 3 UC 

3) uwaga postuluj>ca wprowadzenie zapisu 
o mocliwoWci lokalizacji stacji paliw na terenach 
8 UC,MW i 11 UC,MW 

4) uwaga postuluj>ca poszerzenie pasa zieleni 
izolacyjnej przy granicy wschodniej terenu 3 UC do 
30 m, rezygnacjC z ci>gu pieszo-rowerowego 
i wprowadzenie ekranu dawiCkochłonnego 

5) uwaga postuluj>ca zmniejszenie szerokoWci pasa 
zieleni izolacyjnej 

6) uwaga postuluj>ca zachowanie rowu melioracyjnego 
w dotychczasowym stanie 

7) uwaga postuluj>ca sporz>dzenie ekspertyzy 
hydrologicznej 

8) uwaga postuluj>ca przyjCcie nicszej, 10-procentowej 
stawki z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
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Zał>cznik nr 3 
do Uchwały nr XXXVI/514/2009 

Prezydenta Miasta Inowrocław 
z dnia 30 wrzeWnia 2009 r. 

 
rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania 

1. Sposób realizacji inwestycji 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców stanowi>, zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.) zadania 
własne gminy. 

Do zadaM własnych gminy nalecy realizacjaŚ 
--  gminnych dróg publicznych, 
--  wodoci>gów, 
--  kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj>Ś 
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 

w granicach linii rozgraniczaj>cych poszczególnych 
ulic, obejmuj>ce wybudowanie ulicy wraz 
z oWwietleniem, uzbrojeniem podziemnym, zieleni>, 

2) inwestycje realizowane poza liniami 
rozgraniczaj>cymi ulic w przypadku braku 
mocliwoWci zlokalizowania sieci infrastruktury 
technicznej w ulicach. 
2. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych 
 

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

Miejskiej w sprawie wieloletniego programu 
inwestycyjnego, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu 
Miasta ustala siC w uchwale budcetowej, 

3) zadania w zakresie budowy dróg finansowane bCd> 
przez budcet Miasta lub na podstawie porozumieM 
z innymi podmiotami, 

4) zadania w zakresie budowy sieci wodoci>gowej 
i kanalizacyjnej bCd> finansowane na podstawie 
art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym 
odprowadzeniu Wcieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858, z póan. zm.) ze Wrodków budcetu Miasta, 
funduszy Unii Europejskiej lub na podstawie 
porozumieM z innymi podmiotami, 

5) zadania w zakresie budowy sieci 
elektroenergetycznej i gazowej bCd> finansowane 
na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, z póan. zm.). 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/347/09 
 RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI 

 z dnia 23 paadziernika 2009 r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tucholi - ul. Podmiejska. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413) oraz na podstawie 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, ze zm. z 2002 r. Dz.U. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. 
Nr 52, poz. 420), uchwala siC, co nastCpujeŚ 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tuchola, uchwalonego przez 
RadC Miejsk> w Tucholi uchwał> nr XLVIII/429/06 
z dnia 29 wrzeWnia 2006 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w Tucholi - 
ul. Podmiejska. 

2. Integraln> czCWć uchwały stanowi rysunek planu 
w skali 1Ś1000, jako zał>cznik nr 1 do uchwały. 

3. Zał>cznikami do uchwały, które nie podlegaj> 
ogłoszeniu s>Ś 
1) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, jako zał>cznik nr 2; 
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