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UCHWAŁA Nr XLIII/242/10 
 RADY GMINY GOSTYCYN 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gostycyn-Usługowa" w gminie Gostycyn 
 

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 Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413) Rada żminy uchwala, co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci ze studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania gminy 
żostycyn uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „żostycyn-
Usługowa” w gminie Gostycyn, w zakresie działek 
o numerach ewidencyjnych: 419/3 i 419/5 połoconych 
w obrCbie geodezyjnym żostycyn, na obszarze 
o ł>cznej powierzchni 19 000 m2.  

2. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia 
terenu w celu realizacji zabudowy usługowo-
produkcyjnej oraz okreWlenie zasad i warunków 
zagospodarowania i zabudowy terenu w tym równiec 
w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej.  

3. Integralnymi czCWciami planu s>: 
1) zał>cznik nr 1 – rysunek planu wykonany w skali 

1:1000,  
2) zał>cznik nr 2 – wyrys ze studium uwarunkowaM 

i kierunków zagospodarowania gminy żostycyn,  
3) zał>cznik nr 3 - rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania,  

4) zał>cznik nr 4 - rozstrzygniCcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu.  
 
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 
1) planie– nalecy przez to rozumieć plan o, którym 

mowa w § 1 uchwałyś 
2) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

uchwałC Rady żminy żostycynś  
3) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć zał>cznik 

nr 1 do niniejszej uchwały - rysunek planu, 
sporz>dzony na mapie sytuacyjno - wysokoWciowej 
w skali 1Ś1000, na którym przedstawiono ustalenia 
planu w formie graficznej;  

4) terenie – nalecy przez to rozumieć teren wydzielony 
za pomoc> linii rozgraniczaj>cych o okreWlonym 
w planie przeznaczeniu i zasadach zabudowy 
i zagospodarowania;  

5) przedsiCwziCciach mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko, wymagaj>cych sporz>dzenia raportu 
o oddziaływaniu na Wrodowisko – nalecy przez to 
rozumieć przedsiCwziCcia okreWlone na podstawie 
Rozporz>dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie okreWlenia rodzajów 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaM 
zwi>zanych z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do 
sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu na 
Wrodowisko (Dz.U. z dnia 3 grudnia 2004 r. z póan. 
zm.); 

6) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych;  

7) przeznaczeniu terenu – nalecy przez to rozumieć 
przeznaczenie obowi>zuj>ce na danym terenie, 
okreWlone na podstawie ustaleM planu.  
 
§ 3.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planów s> obowi>zuj>cymi ustaleniamiŚ 
1) granica obszaru objCtego planem,  
2) linia rozgraniczaj>ca tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania,  
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,  
4) zieleM izolacyjna,  
5) symbol literowy okreWlaj>cy przeznaczenie terenuŚ 

zabudowa usługowa-produkcyjna;  
2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne nie s> 

obowi>zuj>cymi ustaleniami planu, stanowi> elementy 
informacyjne - wymiarowanie.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia planu dotycz>ce terenu oznaczonego 
w planie symbolem U-P, stanowiacego cały obszar 

planu 
 

§ 4. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenuŚ 
1) ustala siC lokalizacjC zabudowy usługowej 

i produkcyjnej 
2) dopuszcza siC przeznaczenie terenu wył>cznie na 

cele zabudowy usługowej lub produkcyjnej oraz 
ł>czenie tych funkcji w rócnych proporcjachś  

3) ustala siC lokalizacjC funkcji, które nie powoduj> 
uci>cliwoWci dla Wrodowiska w formie zjawisk 
fizycznych lub stanów utrudniaj>cych cycie albo 
dokuczliwych dla otaczaj>cego Wrodowiska, 
a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
powietrza, zanieczyszczenia odpadami, uci>cliwoWć 
prowadzonej działalnoWci nie moce przekraczać 
granic terenu, do którego Inwestor posiada tytuł 
prawny; 

4) obowi>zuje zakaz lokalizacji: 
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a) przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko, wymagaj>cych sporz>dzenia 
raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko oraz 
zakładów stwarzaj>cych zagrocenie dla cycia lub 
zdrowia ludzi a w szczególnoWci zagrocenia 
wyst>pienia powacnych awarii,  

b) funkcji zwi>zanych z obsług> pojazdów typuŚ 
stacje paliw, warsztaty samochodowe, w tym 
lakiernie i bazy transportowe oraz ustala siC 
zakaz lokalizacji funkcji składowych, dopuszcza 
siC wprowadzenie funkcji składowych wył>cznie 
na potrzeby obiektów zwi>zanych z okreWlonym 
w planie przeznaczeniem terenu wył>cznie 
w pomieszczeniach usytuowanych w zabudowie.  

 
§ 5. Ustala siC warunki dotycz>ce ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
1) ustala siC lokalizacjC zabudowy zgodnie 

z nieprzekraczaln> lini> zabudowy okreWlon> na 
rysunku planuś dodatkowe ograniczenia dotycz>ce 
odległoWci projektowanej zabudowy od istniej>cych 
budynków mieszkalnych, usytuowanych poza 
granicami planu na działkach s>siednich, wynikać 
mog> z uci>cliwoWci projektowanej zabudowy 
wynikaj>cej z przeprowadzonej dla inwestycji oceny 
oddziaływania na Wrodowiskoś lokalizacja nowej 
zabudowy przebiegać powinna w taki sposób, aby 
ich oddziaływanie nie powodowało cadnych 
uci>cliwoWci dla mieszkaMcówś 

2) ustala siC rozbiórkC istniej>cej zabudowy;  
3) ustala siC zagospodarowanie i zabudowC terenu 

według jednej koncepcji lub jednego projektu 
zagospodarowania terenu;  

4) projekt zagospodarowania terenu musz> 
uwzglCdniać zagospodarowanie zieleni> według 
parametrów okreWlonych w § 7ś 

5) wskazana lokalizacja funkcji gospodarczych 
i technicznych wbudowanych w zabudowC usługow> 
i produkcyjn>.  
 
§ 6. Ustala siC warunki dotycz>ce ochrony 

Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala siC utrzymanie i ochronC wartoWciowego 

drzewostanu i krzewów, dopuszcza siC wycinkC 
drzew ze wzglCdów pielCgnacyjnych, w przypadku 
zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi i mienia, oraz na 
podstawie przepisów odrCbnychś 

2) obowi>zuje lokalizacja zieleni izolacyjnej niskiej 
i wysokiej całorocznej (w tym w formie drzew, 
krzewów, cywopłotów, pn>czy itp.) o szerokoWci co 
najmniej 5 m wzdłuc granic z obszarami zabudowy 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej s>siaduj>cej 
z północna granic> planu, według zasad okreWlonych 
na rysunku planu, lokalizacja zieleni izolacyjnej 
odbywać siC moce w oparciu o istniej>ce skupiska 
zieleni; 

3) projektowane nawierzchnie utwardzone powinny 
być szczelne i wyposacone w wewnCtrzny system 
kanalizacyjny;  

4) ustala siC zakaz wprowadzania nie oczyszczonych 
Wcieków lub oczyszczonych w niewłaWciwym 
stopniu do wód powierzchniowych i do ziemi; 

5) ustala siC obowi>zek zabezpieczenia na czas 
realizacji przedsiCwziCcia wierzchniej warstwy 
gleby a po zakoMczeniu prac przywrócenia 
pierwotnego stanu terenu i sposobu jego 
ucytkowania zgodnie z ustaleniami niniejszej 
uchwałyś  

6) ustala siC na terenie zabudowy usługowej 
i produkcyjnej U-P dopuszczalny poziom hałasu 
zgodnie z rozporz>dzeniem Ministra Vrodowiska 
z dnia 14 wrzeWnia 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Wrodowisku 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) rozumianej jako 
pozostałe obiekty i działalnoWć bCd>ca aródłem 
hałasuś  

7) w projektach budowlanych obiektów 
technologicznych nalecy przewidzieć ucycie 
materiałów o podwycszonej izolacyjnoWci 
akustycznej; 

8) okna w budynkach produkcyjnych powinny być 
umieszczone na południowej i wschodniej elewacji 
a ewentualne klapy oddymiaj>ce powinny otwierać 
siC w kierunku południowymś  

9) dopuszcza siC wprowadzenie ekranów akustycznych 
przy zachodniej i północnej granicy terenu, jeWli 
zostan> przekroczone normy dotycz>ce poziomu 
hałasu wynikaj>ce z przepisów odrCbnychś  

 10) załadunek i rozładunek towarów nie powinien 
odbywać siC w porach nocnych.  
 
§ 7. Ustala siC parametry i wskaaniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) ustala siC wysokoWć zabudowy do trzech 

kondygnacji nadziemnych przy zachowaniu 
maksymalnej wysokoWci budynków – 12 m;  

2) dopuszcza siC maksymaln> powierzchniC zabudowy 
– 70%; 

3) ustala siC maksymaln> powierzchniC terenu 
biologicznie czynnego – 15%;  

4) dopuszcza siC realizacjC dachów o rócnej geometrii 
w tym m.in. dachów płaskich i skoWnych.  
 
§ 8. Ustala siC zasady i warunki scalania i podziału 

terenu: 
1) działki nr ewid. 419/3 i 419/5 stanowi> teren 

zagospodarowany na cele jednej inwestycji;  
2) obowi>zuje zakaz podziału działek.  

 
§ 9. Ustala siC zasady i warunki dotycz>ce 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) ustala siC obsługC komunikacyjn> terenu od strony 

ul. Usługowej oraz od strony południowej terenu 
poprzez drogC gminn> nr ewid. 417ś wszelkie 
dostawy i obsługC towarow> (samochodami 
o zwiCkszonym tonacu) ustala siC od strony 
południowej terenu poprzez drogC gminn> 
nr ewid. 417;  

2) dopuszcza siC lokalizacjC dróg wewnCtrznych dla 
obsługi terenuś  

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych 
w granicach działekŚ w garacach, pod zadaszeniem 
lub w terenie, w iloWci niezbCdnej dla obsługi 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 92 – 5358 – Poz. 1123 
 

planowanej inwestycji przy zachowaniu minimalnej 
iloWciŚ 8 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej zabudowy usługowej i 10 miejsc 
postojowych na 100 zatrudnionych osób 
w obiektach produkcyjnych;  

4) dla całego terenu w granicach planu nalecy 
zapewnić wykonanie pełnego uzbrojenia 
w podstawow> sieć infrastruktury technicznej 
powi>zan> z istniej>cymi systemami usytuowanymi 
równiec poza granicami planu;  

5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych sieci 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej oraz ich 
przebudowC, rozbudowC o niezbCdne odcinki 
i lokalizacjC nowych na warunkach i w uzgodnieniu 
z gestorami sieci;  

6) ustala siC warunki obsługi terenu w zakresie 
zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś  
a) dla nowych obiektów wymagaj>cych 

zapotrzebowania mocy do 200 kW ustala siC 
zasilanie z projektowanej abonenckiej linii 
kablowej niskiego napiCcia wyprowadzonej 
ze stacji transformatorowej „żostycyn O/M”, 
zlokalizowanej poza obszarem planu od strony 
północnej,  

b) dla nowych obiektów wymagaj>cych 
zapotrzebowania mocy powycej 200 kW 
obowi>zuje realizacja abonenckiej stacji 
transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
objCtym opracowaniem planuś dla zasilania stacji 
nalecy wybudować abonencki kabel Wredniego 
napiCcia ze stacji „żostycyn O/M”,  

c) ustala siC utrzymanie przebiegu kablowej linii 
Wredniego napiCcia, przebiegaj>cej przez teren 
planu, ewentualne jej przełocenie moce być 
wykonane na warunkach gestora sieci,  

d) oWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne nalecy 
projektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,  

7) ustala siC warunki obsługi terenu w zakresie 
kanalizacji sanitarnej - obowi>zuje odprowadzenie 
Wcieków do istniej>cej zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

8) ustala siC warunki obsługi terenu w zakresie 
kanalizacji deszczowej: 
a) ustala siC odprowadzenie wody deszczowej 

z dachów i tarasów do gruntu po uprzednim 
podczyszczeniu,  

b) ustala siC zakaz wprowadzania Wcieków 
deszczowych z powierzchni zanieczyszczonych 
do gruntu, cieków wodnych i zbiorników 
wodnych;  

c) wskazane wykorzystanie wód opadowych do 
celów ucytkowych,  

9) ustala siC warunki obsługi terenu w zakresie 
zaopatrzenia w wodC - ustala siC zasilanie 
z istniej>cej zbiorczej sieci wodoci>gowej 
w ul. Usługowejś  

 10) ustala siC warunki obsługi terenu w zakresie 
zaopatrzenia w energiC ciepln>Ś  
a) ustala siC ogrzewanie budynków 

z indywidualnych i lokalnych kotłowni 
opalanych paliwem stałym, olejowym lub 

gazowym po ewentualnym wybudowaniu 
gazoci>gu i podł>czeniu terenu w granicach 
planu do sieci gazowej;  

b) dopuszcza siC zastosowanie systemów 
wykorzystuj>cych alternatywne aródła energii, 
takich jakŚ pompy cieplne, kolektory słoneczne, 
energiC elektryczn>, itp.;  

 11) ustala siC warunki obsługi terenu w zakresie 
telekomunikacji - ustala siC podł>czenie do 
istniej>cej lub projektowanej sieci 
telekomunikacyjnej wraz z infrastruktur> 
towarzysz>c>ś 

 12) ustala siC warunki obsługi terenu w zakresie 
gospodarki odpadami: 
a) obowi>zuje gromadzenie odpadów 

w zamkniCtych pojemnikach zlokalizowanych 
w granicach działek i wydzielonych za pomoc> 
zadaszenia, ogrodzenia lub w inny podobny 
sposóbś  

b) ustala siC odprowadzanie odpadów zgodnie 
z lokalnymi zasadami okreWlonymi przez władze 
gminy.  

 
§ 10. Ustala siC zasady i warunki dotycz>ce 

sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenów - 
do czasu realizacji inwestycji dopuszcza siC 
dotychczasowy sposób zagospodarowania 
i ucytkowania terenu.  

 
§ 11. Ustala siC dla terenu objCtego planem stawkC 

procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty planistycznej 
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci – 30%.  

 
§ 12. Nie ustala siC w granicach planu: warunków 

dotycz>cych ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, warunków 
dotycz>cych kształtowania przestrzeni publicznych, 
sposobów 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 ziemnych oraz 
szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy.  

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 
Wójtowi żminy żostycyn.  

 
§ 14. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Ryszard Kielbratowski 
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