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UCHWAŁA Nr XXXIX/563/2009 
 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław dla terenu Aeroklubu 
Kujawskiego przy ul. ToruMskiej 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.1) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocławia przyjetego 
uchwał> nr VI/73/99 Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 lutego 1999 r. w brzemieniu 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 
Miasta Inowrocław dla terenu Aeroklubu Kujawskiego 
przy ul. ToruMskiej, zwany dalej planem miejscowym. 

 
§ 2. Integralnymi czCWciami planu miejscowego s>Ś 

1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawierajacy rysunek 
planu w skali 1:1000 z wyrysem ze zmiany studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta; 

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

3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie miejscowym inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 
 
§ 3. Przedmiotem planu miejscowego jest 

okreWlenieŚ 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj>cych 

tereny o rócnym przeznaczeniu lub sposobie 
zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
3) zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
6) parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy 

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

7) granic i sposobu zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 

podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
miejscowym; 

9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 11) sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenówś 

 12) stawek procentowych, na podstawie których ustala 
siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
§ 4.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne 

przedstawione na rysunku planu s> obowi>zuj>cymi 
ustaleniami planu miejscowego: 
1) granica obszaru objCtego planem miejscowymś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub sposobie zagospodarowania. 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne przedstawione 
na rysunku planu miejscowego wynikaj> z przepisów 
odrCbnychś 
1) strefa „W” ochrony archeologicznejś 
2) strefa ochrony wodoci>gu. 

3. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1 i 2 maj> 
charakter informacyjny. 

 
§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 
1) planie miejscowym - nalecy przez to rozumieć 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w § 1 uchwałyś 

2) ustawie - nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

3) celu publicznym - nalecy przez to rozumieć cele 
publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póan. zm.2); 

4) działce - nalecy przez to rozumieć działkC 
budowlan> w rozumieniu ustawyś 

5) klasie drogi - rozumie siC przez to 
przyporz>dkowanie drodze odpowiednich 
parametrów technicznych, wynikaj>cych z cech 
funkcjonalnych; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118 – 6432 – Poz. 1519 
 
6) liczbie kondygnacji - nalecy przez to rozumieć 

minimaln> lub maksymaln> liczbC kondygnacji 
budynku, z wyj>tkiem piwnicś 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, 
okreWlaj>c> najblicsze mocliwe połocenie Wciany 
budynku w stosunku do granicy działki, dopuszcza 
siC przekroczenie tej linii przez takie elementy jakŚ 
gzymsy, balkony, tarasy, wykusze i ganki jednak nie 
wiCcej nic o 1 mś 

8) symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych 
terenów okreWlaj>ce ich przeznaczenie i mocliwy 
sposób zagospodarowania okreWlony w niniejszej 
uchwale; 

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalecy 
przez to rozumieć powierzchniC terenu biologicznie 
czynn> w rozumieniu rozporz>dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75, poz. 690, z póan. zm.3); 

 10) terenie - nalecy przez to rozumieć obszar, 
wyznaczony liniami rozgraniczaj>cymi oraz 
okreWlony symbolemś 

 11) powierzchni zabudowy - nalecy przez to rozumieć 
zabudowan> powierzchniC działki zajCt> pod 
budynki lub budowle za wyj>tkiem dróg, liczone 
w ich najwiCkszym rzucie poziomymś 

 12) przepisach odrCbnych- nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

 13) wysokoWci zabudowy - nalecy przez to rozumieć 
maksymaln> odległoWć w rzucie prostopadłym 
pomiCdzy najwycszym punktem budynku (ł>cznie 
z kominami, antenami oraz wszelkimi urz>dzeniami 
i budowlami znajduj>cymi siC na budynku), 
a najnicszym punktem gruntu rodzimegoś 

 14) usługach - nalecy przez to rozumieć obiekty 
handlowe o powierzchni sprzedacy do 400 m², 
obiekty gastronomii, biura, obiekty administracji, 
obiekty kultury i rozrywki zlokalizowane 
w budynkach, hotele, drobne rzemiosło, stacje 
paliw, miejsca obsługi podrócnych, warsztaty itpś 

 15) infrastrukturze technicznej - nalecy przez to 
rozumieć sieci uzbrojenia technicznego takie jakŚ 
elektroenergetyka, telekomunikacja, sieci 
ciepłownicze, sieci wodoci>gowe i kanalizacyjne, 
wraz z urz>dzeniami i budynkami towarzysz>cymi 
niezbCdnymi do prawidłowego funkcjonowania sieci 
i dostarczania mediówś 

 16) pasie technologicznym - nalecy przez to rozumieć 
pas terenu wzdłuc sieci infrastruktury technicznej, 
w ramach którego nalecy zapewnić dostCp do sieci 
infrastruktury technicznej a wszelkie procesy 
inwestycyjne nalecy realizować w uzgodnieniu 
z właWciwym zarz>dc> sieciś 

 17) zabudowie kubaturowej - nalecy przez to rozumieć 
budynki i budowle z wył>czeniem słupów, masztów, 
dróg i parkingów terenowychś 

 18) zieleni urz>dzonej - nalecy przez to rozumieć 
tereny zieleni, w postaci drzew, krzewów i zieleni 
niskiej, ukształtowane w sposób zaplanowany, wraz 

z obiektami małej architektury, ci>gami pieszymi 
i rowerowymi, polanami, klombami, dla których 
ustala siC obowi>zek pielCgnacji i utrzymaniaś 

 19) małej architekturze - nalecy przez to rozumieć 
obiekty i urz>dzenia pełni>ce funkcje ozdobne 
i wypoczynkowo-rekreacyjne, takie jakŚ ławki, 
fontanny, kosze na Wmieci, latarnie, altany, rzeaby 
i obeliski itp.; 

 20) obiekty trudno dostrzegalne z powietrza - nalecy 
przez to rozumieć, zgodnie z przepisami odrCbnymi, 
obiekty budowlane takie, jak np.: maszty wolno 
stoj>ce, anteny, kominy, sieci/linie napowietrzne, 
w tym słupy oWwietlenia ulicznego itp., które 
lokalizowane w powierzchniach podejWć 
o nachyleniu 1Ś30 lub 1Ś7, powinny zostać 
pomniejszone, o co najmniej 10 m od ustalonej 
dopuszczalnej wysokoWci w miejscu ich lokalizacji. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 6. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenia terenówŚ 
1) tereny lotniska – oznaczone na rysunku planu 

miejscowego symbolami 1LOT i 2LOT; 
2) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku 
planu miejscowego symbolem 1U/MN; 

3) teren zieleni urz>dzonej z usługami, bez mocliwoWci 
lokalizowania zabudowy, oznaczony na rysunku 
planu miejscowego symbolem 1ZI/U; 

4) teren zieleni publicznej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1ZP; 

5) tereny zieleni nieurz>dzonej, oznaczone na rysunku 
planu miejscowego symbolami 1ZI i 2ZI; 

6) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na 
rysunku planu miejscowego symbolami 1W i 2W; 

7) teren drogi publicznej klasy głównej ruchu 
przyWpieszonego, oznaczony na rysunku planu 
miejscowego symbolem 1KD-GP. 
 
§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala siCŚ 
1) na terenie objCtym planem miejscowym, o ile 

przepisy szczegółowe nie stanowi> inaczej zakazuje 
siC lokalizacji budynków na granicy działkiś 

2) na terenie objCtym planem miejscowym dopuszcza 
siC remonty i modernizacjC istniej>cych budynków, 
nie spełniaj>cych wymagaM okreWlonych 
w przepisach szczegółowychś 

3) dla sytuowania urz>dzeM i budowli infrastruktury 
technicznej nie jest wymagane zachowanie 
ustalonych w planie miejscowym linii zabudowy. 
 
§ 8. W zakresie zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siCŚ 
1) gromadzenie i usuwanie odpadów na zasadach 

okreWlonych w przepisach szczególnych oraz 
w przepisach prawa miejscowego, a odpadów 
innych nic komunalne na zasadach okreWlonych 
w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z póan. 
zm.4); 
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2) sposób i jakoWć odprowadzenia Wcieków do gruntu 

lub cieków wodnych powinny spełniać wymogi 
zawarte w przepisach odrCbnychś 

3) mocliwoWć realizacji inwestycji wymagaj>cych lub 
mog>cych wymagać sporz>dzenia raportu 
oddziaływania na Wrodowisko wył>cznie na 
terenach: 1KD-GP, 1LOT, 2LOT; 

4) obowi>zek stosowania rozwi>zaM maj>cych na celu 
minimalizacjC uci>cliwoWci spowodowanych 
prowadzeniem działalnoWci gospodarczej w celu 
ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód 
powierzchniowych i gruntowych oraz klimatu 
akustycznego; 

5) na terenie 1U/MN obowi>zuj> standardy akustyczne 
jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 
 
§ 9.1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siC, ce w przypadku wyst>pienia zabytków 
archeologicznych, obowi>zuje rozpoczCcie 
ratowniczych badaM wykopaliskowych. 

2. Ustala siC strefC „W” ochrony archeologicznej, 
w ramach której wszelka działalnoWć inwestycyjna musi 
być poprzedzona badaniami archeologicznymi zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 10.1. W zakresie wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych tereny oznaczone 
symbolami 1KD-GP, 1ZP wyznacza siC jako 
inwestycje celu publicznego. 

2. Dla terenu 1KD-GP, o którym mowa w ust. 1, 
zakazuje siC lokalizacji reklam w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg. 

3. W ramach planu miejscowego ustala siC 
obowi>zek zapewnienia bezpoWredniej dostCpnoWci 
komunikacyjnej do dróg publicznych lub poprzez drogi 
wewnCtrzne lub ustanowion> słucebnoWć gruntow> dla 
wszystkich działek przeznaczonych pod zabudowC. 

4. Na terenie objCtym planem miejscowym 
obowi>zuj> okreWlone w dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska ograniczenia wysokoWci zabudowy oraz drzew, 
w tym dodatkowo dla obiektów trudno dostrzeganych 
z powietrza, o których mowa w § 5 pkt 20, wynikaj>ce 
z wyznaczonych powierzchni podejWć do pasów 
startowych o nachyleniu 1:30 i 1:7. 

5. Na terenie objCtym planem miejscowym ustala 
siC zakaz lokalizacji nowych obiektów trudno 
dostrzegalnych z powietrza oraz ustala siC nakaz 
dostosowania istniej>cych tego typu obiektów do 
wymagaM, o których mowa w § 5 pkt 20. 

6. Ustala siC obowi>zek uzgadniania realizacji 
budynków i budowli oraz prowadzenia nasadzeM drzew 
z odpowiednim organem lotnictwa cywilnego zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

7. Ustala siC w ramach planu miejscowego 
obowi>zek dostosowania wysokoWci istniej>cego 
drzewostanu do wymagaM ruchu lotniczego zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

 

§ 11. Ustala siC strefC ochrony dla wodoci>gu, 
w miejscu wskazanym na rysunku planu miejscowego, 
w ramach której ustala siCŚ 
1) obowi>zek zapewnienia swobodnego dostCpu do 

wodoci>guś 
2) zakaz lokalizacji zabudowy. 

 
§ 12.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala siCŚ 
1) mocliwoWć realizacji sieci infrastruktury technicznej 

na wszystkich terenach okreWlonych w planie 
miejscowym; 

2) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z sieci 
elektroenergetycznej na warunkach okreWlonych 
przez zarz>dcC sieciś 

3) mocliwoWć realizacji stacji transformatorowych na 
terenach: 1U/MN i 2LOT, o ile nie naruszy to 
ustaleM szczegółowych i przepisów odrCbnychś 

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej na warunkach 
okreWlonych przez zarz>dcC sieciś 

5) zaopatrzenie w wodC z sieci wodoci>gowej na 
warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieciś 

6) odprowadzanie Wcieków do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej na warunkach okreWlonych 
przez zarz>dcC sieciś 

7) mocliwoWć budowy przepompowni Wcieków na 
wszystkich terenach, o ile nie naruszy to ustaleM 
szczegółowych i przepisów odrCbnychś 

8) odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji 
deszczowej na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC sieci lub jako odprowadzanie 
powierzchniowe, o ile jest zgodne z przepisami 
odrCbnymiś 

9) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowejś 

 10) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub 
indywidualnych kotłowniś 

 11) dla lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych nie 
maj> zastosowania ustalone w planie miejscowym 
nieprzekraczalne linie zabudowy; 

 12) nakaz respektowania nieprzekraczalnych wysokoWci 
obiektów budowlanych okreWlonych w aktualnej 
dokumentacji rejestracyjnej lotniska Inowrocław. 
2. Zakaz lokalizacji zabudowy w pasie terenu po 

8 m od osi magistrali wodoci>gowej biegn>cej wzdłuc 
terenu 1KD-GPi po 3 m od osi kanału deszczowego, na 
terenie 1LOT. 

3. Podstawowy układ drogowy stanowi droga 
publiczna 1KD-GP oraz drogi zlokalizowane poza 
granicami planu miejscowego. 

4. Drogi wewnCtrzne i parkingi stanowi> 
uzupełnienie podstawowego układu drogowego. 

5. Dopuszcza siC lokalizacjC dróg wewnCtrznych na 
terenach pod warunkiem zachowania minimalnej 
szerokoWci 8 m w liniach rozgraniczaj>cych. 

6. Obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych na 
terenie własnym w iloWciŚ 
1) nie mniejszej nic 1 miejsce postojowe na 30 m2 

powierzchni ucytkowej usługś 
2) nie mniej nic 1 miejsce postojowe na 1 lokal 

mieszkalny; 
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3) nie mniejszej nic 1 miejsce postojowe na 30 m2 

powierzchni ucytkowej obiektów obsługi lotniska 
i transportu oraz terminalu. 
 
§ 13. Poza okreWlonymi w ustaleniach 

szczegółowych zasadami i warunkami scalania 
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowym, 
dopuszcza siC dokonywanie wydzieleM maj>cych na 
celu powiCkszenie innej działki oraz wydzieleM pod 
drogi wewnCtrzne i parkingi. 

 
§ 14. W planie miejscowym nie ustala siC sposobu 

i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania 
i ucytkowania terenów, z zastrzeceniem ich 
dostosowania do wymagaM ruchu lotniczego, zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 15. W planie miejscowym ustala siC stawkC 

procentow>, na podstawie której ustala siC opłatC, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy na poziomie 30%. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 16.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
miejscowego symbolem 1LOTustala siC przeznaczenie 
– teren lotniska. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala siCŚ 
1) zakaz lokalizacji w strefach powierzchni podejWcia 

oraz polach wzlotów, budynków i budowli innych 
nic niezbCdne pomoce nawigacyjne słuc>ce 
zmniejszeniu ryzyka uszkodzenia samolotu, 
szybowca lub innego statku powietrznego; 

2) mocliwoWć realizacji budynków i budowli w polu 
przejWciowym zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

3) mocliwoWć realizacji dróg startowych i urz>dzeM 
słuc>cych nawigacji i obsłudze lotniska, zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

4) obowi>zek zachowania nie mniej nic 50% 
powierzchni terenu jako biologicznie czynn>ś 

5) zakaz podziału terenu za wyj>tkiem wydzieleM pod 
drogi wewnCtrzne, urz>dzenia i sieci infrastruktury 
technicznej; 

6) zakaz sytuowania nowych zjazdów z 1KD-GP oraz 
zmiany charakteru istniej>cych zjazdów 
indywidualnych na publiczne. 
 
§ 17.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem 2LOT ustala siC przeznaczenie 
– teren lotniska. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala siCŚ 
1) mocliwoWć realizacji budynków i budowli 

przeznaczonych do obsługi lotniskaś 
2) lokalizacja zabudowy zgodnie z ustalon> na rysunku 

planu miejscowego nieprzekraczaln> lini> 
zabudowy; 

3) wysokoWć budynków i budowli, o których mowa 
w pkt 1, nie wiCksza nic 10 m przy jednoczesnym 
zachowaniu obowi>zuj>cych nieprzekraczalnych 
wysokoWci zabudowy okreWlonych w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska Inowrocławś 

4) mocliwoWć wykorzystania nie wiCcej nic 30% 
powierzchni terenu na cele usługowe, w tym stacji 
paliw, myjni i innych zwi>zanych z obsług> 
transportu; 

5) dla budynków, o których mowa w pkt 1, ustala siC 
dachy o k>cie nachylenia połaci nie wiCkszym nic 
30o; 

6) mocliwoWć realizacji ci>gów pieszych, miejsc 
postojowych dla samochodów, dojazdów, ramp 
i obiektów małej architekturyś 

7) obowi>zek zachowania nie mniej nic 10% 
powierzchni terenu jako biologicznie czynn>ś 

8) wielkoWć działki nie mniejsza nic 1000 m2; 
9) zakaz sytuowania nowych zjazdów z 1KD-GP oraz 

zmiany charakteru istniej>cych zjazdów 
indywidualnych na publiczne. 
 
§ 18.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem 1U/MN ustala siC 
przeznaczenie pod zabudowC usługow> 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy, ustala siCŚ 
1) realizacjC zabudowy usługowejś 
2) dopuszcza siC realizacjC zabudowy mieszkaniowejś 
3) dopuszcza siC realizacjC zabudowy usługowej 

i mieszkaniowej ł>cznie lub jako funkcje 
samodzielne; 

4) dla parametrów wysokoWci budynków i budowli, 
o których mowa w pkt 1, ustala siC nakaz 
zachowania obowi>zuj>cych nieprzekraczalnych 
wysokoWci zabudowy okreWlonych w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska Inowrocławś 

5) nakaz uzgadniania pod wzglCdem wysokoWci 
wszelkiej nowej zabudowy oraz rozbudowy 
istniej>cych budynków i budowli z odpowiednim 
organem lotnictwa cywilnego, zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

6) powierzchnia zabudowy nie wiCksza nic 40% 
powierzchni działkiś 

7) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza nic 
30% powierzchni działkiś 

8) lokalizacja zabudowy, zgodnie z ustalon> na 
rysunku planu miejscowego nieprzekraczaln> lini> 
zabudowy; 

9) dopuszcza siC lokalizacjC dachów o k>cie nachylenia 
głównych połaci nie wiCkszym nic 30o; 

 10) wielkoWć działki nie mniejsza nic 1500 m2; 
 11) zakaz sytuowania nowych zjazdów z 1KD-GP oraz 

zmiany charakteru istniej>cych zjazdów 
indywidualnych na publiczne. 
3. Na terenie 1U/MN mog> wystCpować 

uci>cliwoWci typu hałas lub wibracje wynikaj>ce 
z s>siedztwa lotniska oraz ulicy ToruMskiej, która jest 
drog> krajow> (nr 15). 

 
§ 19.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem 1ZI/U ustala siC przeznaczenie 
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- zieleM urz>dzona z usługami, bez mocliwoWci 
lokalizowania zabudowy. 

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, nalecy 
pozostawić jako biologicznie czynny z zakazem 
sytuowania budynków i budowli oraz prowadzenia 
nasadzeM drzew. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
siC lokalizacjCŚ 
1) zieleni urz>dzonej wraz z ci>gami pieszymi i pieszo-

rowerowymi; 
2) infrastruktury; 
3) usług bez mocliwoWci lokalizacji zabudowy. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1, mocna 
przeznaczyć pod rozbudowC zwi>zan> z infrastruktur> 
działaj>cego lotniska. 

 
§ 20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem 1ZP ustala siC przeznaczenie 
pod zieleM publiczn>. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
siC lokalizacjCŚ 
1) zieleni niskiej i Wredniejś 
2) ci>gów pieszychś 
3) urz>dzeM i sieci infrastruktury technicznej. 

3. Nie mniej nic 80% powierzchni terenów nalecy 
pozostawić jako biologicznie czynn>. 

4. Dopuszcza siC podział maj>cy na celu 
wyodrCbnienie własnoWci urz>dzeM i sieci infrastruktury 
technicznej oraz ci>gów pieszych. 

5. Ustala siC obsługC komunikacyjn> terenów 
z dróg publicznych zlokalizowanych poza obszarem 
planu miejscowego. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem 1ZP 
obowi>zuj> ograniczenia okreWlone w ustaleniach 
ogólnych. 

7. Dla strefy „W” ochrony archeologicznej 
zlokalizowanej na fragmencie terenu 1ZP ustala siC 
ochronC zgodnie z § 9 uchwały. 

 
§ 21.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

miejscowego symbolami 1ZI i 2ZI ustala siC 
przeznaczenie pod zieleM nieurz>dzon>. 

2. Cały teren, o którym mowa w ust. 1, nalecy 
pozostawić jako biologicznie czynny z zakazem 
prowadzenia nasadzeM drzew. 

3. WielkoWć działki nie mniejsza nic 500 m2. 
 
§ 22.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem 1W ustala siC przeznaczenie 
pod wody powierzchniowe. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, wprowadza 
siC zakaz grodzenia terenu w odległoWci mniejszej nic 
4 m od granicy wody. 

 
§ 23.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem 2W ustala siC przeznaczenie 
pod wody powierzchniowe. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siCŚ 
1) zakaz grodzenia terenu w odległoWci mniejszej nic 

4 m od granicy wody; 
2) mocliwoWć realizacji przejWć nad wod> poprzez 

mosty i kładki, z zastrzeceniem § 10 ust. 6. 
 
§ 24.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem 1KD-GP ustala siC 
przeznaczenie pod drogC główn> ruchu 
przyWpieszonego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siC 
szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na rysunku 
planu miejscowego, przy zachowaniu szerokoWci 
w liniach rozgraniczaj>cych drogi nie mniejszej nic 
25 m, przy uwzglCdnieniu połocenia fragmentu drogi 
poza obszarem objCtym granicami planu miejscowego, 
w wyznaczonej do tego rezerwie terenu. 

3. Zakazuje siC sytuowania nowych zjazdów 
z 1KD-GP oraz zmiany charakteru istniej>cych zjazdów 
indywidualnych na publiczne. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej miasta. 

 
§ 26. 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 
2
 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 

w Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 
i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, 
poz. 1279 i 1281; 
3 zmiany wymienionego rozporz>dzenia zostały ogłoszone w Dz.U. 
z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. 
Nr 201, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 461; 
4 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 
w Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666. 
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Zał>cznik nr 1 
do Uchwały nr XXXIX/563/2009 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały nr XXXIX/563/2009 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu miejscowego 
 

W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du 
w dniach od 4 sierpnia do 1 wrzeWnia 2009 r. oraz 
14 dni nastCpuj>cych po okresie wyłocenia, wpłynCły 
3 pisma z uwagami do projektu planu. 

1. Pan Mieczysław ZiCba złocył uwagC dotycz>c> 
przeznaczenia działki nr 10/1 pod budow> 
parterowego budynku mieszkalnego. 

NieruchomoWć oznaczona geodezyjnie jako działka 
nr 10/1 (karta mapy 592) połocona jest w bezpoWrednim 
s>siedztwie lotniska Aeroklubu Kujawskiego w strefie 
wzlotów i podejWć do l>dowania (o nachyleniu 1Ś30) 
statków powietrznych dla pomocniczego pasa 
startowego nr 2. Z tego tec wzglCdu Aeroklub Polski – 
zarz>dca lotniska oraz Prezes UrzCdu Lotnictwa 
Cywilnego uzgodnili ww. projekt planu miejscowego 
z zakazem wprowadzenia zabudowy na tym terenie. 

Wobec powycszego uwagi nie uwzglCdniono. 
2. Pan Tadeusz Dudek złocył uwagC dotycz>c> 

poszerzenia strefy zabudowy mieszkaniowej. 
NieruchomoWć oznaczona geodezyjnie jako działka 

nr 11/8 Arkusz 592, połocona jest w bezpoWrednim 
s>siedztwie lotniska Aeroklubu Kujawskiego w strefie 
wzlotów i podejWć do l>dowania (o nachyleniu 1Ś30) 
statków powietrznych dla pomocniczego pasa 
startowego nr 2. Z tego tec wzglCdu Aeroklub Polski – 
zarz>dca lotniska oraz Prezes UrzCdu Lotnictwa 
Cywilnego uzgodnili ww. projekt planu miejscowego 
z zakazem wprowadzenia zabudowy na tym terenie. 
Ustalenia planu miejscowego nie wpłyn> na obnicenie 
wartoWci nieruchomoWci, gdyc przedmiotowy teren 
w planie ogólnym z 1993 r. przeznaczony był pod 
„teren upraw polowych”. 

Wobec powycszego uwagi nie uwzglCdniono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PaMstwo Agnieszka i Roman Oliwkowscy 
złocyli uwagC dotycz>c> poszerzenia strefy 
zabudowy mieszkaniowej na działkach połoconych 
przy ulicy ToruMskiej 190 oraz rozbudowC zwi>zan> 
z infrastruktur> działaj>cego lotniska, a takce 
zgłosili zastrzecenia co do aktualnoWci podkładów, na 
których został opracowany projekt planu 
miejscowego. 

NieruchomoWć oznaczona geodezyjnie jako działka 
11/5 (karta mapy 592) zlokalizowana przy ulicy 
ToruMskiej 190 oraz północna czCWć działek o nr 11/6 
i 11/7 (karta mapy 592) zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w projekcie planu miejscowego wchodz> 
w skład jednostki oznaczonej symbolem 1U/MN 
i przeznaczone s> pod zabudowC usługow> 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. 

Wobec powycszego uwaga w tym zakresie jest 
bezzasadna. 

Pozostała czCWć działek o nr 11/6 i 11/7 (karta mapy 
592) w kierunku południowym połocona jest 
w bezpoWrednim s>siedztwie lotniska Aeroklubu 
Kujawskiego w strefie wzlotów i podejWć do l>dowania 
(o nachyleniu 1Ś30) statków powietrznych dla 
pomocniczego pasa startowego nr 2. Z tego tec wzglCdu 
Aeroklub Polski – zarz>dca lotniska oraz Prezes UrzCdu 
Lotnictwa Cywilnego uzgodnili ww. projekt planu 
miejscowego z zakazem wprowadzenia zabudowy na 
tym terenie. 

Wobec powycszego nie uwzglCdniono uwagi 
w zakresie poszerzenia "strefy zabudowy 
mieszkaniowej" na ww. nieruchomoWciach. 

Działki nr 11/6 i 11/7 zlokalizowane w jednostce 
1ZI/U zostały przeznaczone pod zieleM urz>dzon> 
z usługami. W zwi>zku z tym ustalenia planu nie 
wykluczaj> wykorzystania jej pod „rozbudowC 
zwi>zan> z infrastruktur> działaj>cego lotniska”. 
Dodatkowo wprowadzono korektC w zapisach ustaleM 
planu zgodnie z proWb> wnioskuj>cych. „Rozbudowa 
zwi>zana z infrastruktur> działaj>cego lotniska” 
mocliwa bCdzie po wyraceniu woli przez 
zainteresowane strony, tj. przez składaj>cych uwagC 
i Zarz>dcC Lotniska. 

Projekt planu sporz>dzony został zgodnie z art. 16 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym na kopii map zasadniczych 
gromadzonych w PaMstwowym Zasobie Geodezyjnym. 
Mapy te nie s> mapami do celów projektowych i nie ma 
obowi>zku ich aktualizacji. Wobec powycszego uwaga 
w tym zakresie jest bezzasadna. 
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Zał>cznik nr 3 
do Uchwały nr XXXIX/563/2009 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie miejscowym inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej nalec>cych do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 
1. Na obszarze objCtym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 
dla terenu Aeroklubu Kujawskiego przy ul. ToruMskiej 
przewiduje siC nastCpuj>ce inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, komunikacji i incynierii, 
które nalec> do zadaM własnych gminyŚ 
- modernizacja i ewentualna przebudowa w zakresie 

sieci wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz oWwietlenia. 
2. Nie okreWla siC harmonogramu realizacji 

wymienionych inwestycji. 
3. Inwestycje mog> być finansowane z Wrodków 

własnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji 
unijnych, maj>cych na celu finansowe wsparcie 
realizacji inwestycji. 
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UCHWAŁA Nr XXXVII/287/10 
 RADY MIEJSKIEJ w SOLCU KUJAWSKIM 

 z dnia 27 maja 2010 r. 
  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów, 
połocnego w Solcu Kujawskim wzdłuc północnej strony drogi Bydgoszcz-ToruM 
 

Na podstawieŚ art. 20 w zwi>zku z art. 14 ust. 8, 
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
nr 80, poz. 7171), rozporz>dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr164, 
poz. 1587) i art. 18, ust. 2, pkt. 5, art. 40 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. nr 142 poz. 1591)2. 

- w wykonaniu uchwały nr XVII/120/2004 Rady 
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 
2004 roku w sprawie przyst>pienia do sporz>dzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów 
połoconego wzdłuc północnej strony drogi Bydgoszcz-
ToruM, uchwalonego uchwał> nr II/5/98 Rady Miejskiej 
w Solcu Kujawskim z dnia 20 listopada 1998r. (Dz.U. 
Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 1999 r. nr 5 poz.18), 
Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, co 
nastCpujeŚ 

 
 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 
w Solcu Kujawskim o powierzchni wynosz>cej 
ok. 33,59 ha. 

2. Granice planu stanowi>Ś 
a) od północyŚ teren Parku Przemysłowego, 
b) od zachoduŚ teren działek 990/4 i 990/6, 
c) od południaŚ droga krajowa nr 10 (dz. nr 992/1), 
d) od wschodu: ulica Kujawska (dz. nr 1094). 

3. Ustalenia planu s> zgodne ze „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Solec Kujawski”. 

 
§ 2.1. Integraln> czCWci> uchwały jestŚ 

1) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu; 

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu; 

 
 

 


