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9) O odmowie podpisania protokołu kontroli  
i złocenia wyjaWnieM kontroluj>cy czyni wzmiankC  
w protokole. Odmowa podpisania protokołu przez 
kontrolowanego nie stanowi przeszkody do 
realizacji ustaleM kontroli.”  

3)  Zał>cznik nr 2 do uchwały Nr X/67/2007 Rady 
Powiatu w bninie z dnia 30 paadziernika 2007 r. 
otrzymuje brzmienie zgodnie z zał>cznikiem do 
niniejszej uchwały.  
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza siC Zarz>dowi 

Powiatu w bninie.  
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w cycie z dniem 1 stycznia 

2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 

Przewodnicz>cy Rady  
Józefa Błajet 

 

1.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. 
Nr 137, poz. 1304, z 2004 r., Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624,  
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, 
poz. 788, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz.1400,  
Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532,  
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,  
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz  
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458.  
2.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. 
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.  
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UCHWAŁA Nr XXXVI/345/09 

 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 
 z dnia 30 listopada 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów połoconych  
w strefie ochrony poWredniej wewnCtrznej ujCcia wody „Krzywe Błota” – czCWci działki nr 402 KM 1 Michelin.  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 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) 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, 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) uchwala siC, co nastCpuje: 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Włocławek” przyjCtego uchwał> 
nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia  
29 paadziernika 2007 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek 
dla obszarów połoconych w strefie ochrony poWredniej 

wewnCtrznej ujCcia wody „Krzywe Błota” – czCWci 
działki nr 402 KM 1 Michelin.  

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>cznik nr 1 

przedstawiaj>cy graficzne ustalenia planu, w tym 
granice obszarów objCtych planemś 

2) wyrys ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Włocławek” w skali 1Ś10000, jako zał>cznik  
nr 2; 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, jako zał>cznik  
nr 3. 

 
§ 2.  Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje 

obszar, połocony w jednostce ewidencyjnej miasto 
Włocławek - czCWć obrCbu Michelin KM 1 jednostki 
strukturalnej Południe. 

 
§ 3.1. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 

1) przeznaczenie terenów oraz okreWlenie linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
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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 oraz 

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

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowymś 

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

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 12) stawki procentowe, 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. 
2. Zakres ustaleM planu obejmuje tekst i rysunek 

planu. 
 
§ 4.1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

przedstawiaj>ce ustalenia planu zgodnie z zamieszczon> 
na rysunku planu legend> s> ilustracj> obowi>zuj>cych 
ustaleM planu. 

2. NastCpuj>ce elementy planu zostały oznaczone 
graficznie na rysunku planu: 
1) granice obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny przeznaczone na cele 

nieleWneś 
4) granice stref bezpoWredniej ochrony ujCć wodyś 
5) wydzielone tereny i ich przeznaczenie oznaczono 

identyfikatorami okreWlaj>cymiŚ 
a) liczba porz>dkowa pisana cyframi arabskimi – 

oznacza numer terenu; 
b) symbol literowy – oznacza przeznaczenie terenu. 

6) tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych. 
3. Oznaczenia literowe dotycz>ce przeznaczenia 
terenów ucyte w niniejszej uchwaleŚ  

1)  ZL – tereny leWneś 
2)  WZ – ujCcia wody (teren studni głCbinowych). 
 

§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 
1) obszarze lub granicach planu – nalecy przez to 

rozumieć obszary objCte niniejszym planem  
w granicach przedstawionych na rysunku planu; 

2) przepisach odrCbnych i szczególnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia do dysponowania 
terenem, wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

3) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Miasta Włocławekś 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne dotycz>ce przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania terenu 

 
§ 6.  Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
1.  Obszary objCte planem znajduj> siC  

w ustanowionej decyzj> Wojewody Włocławskiego 
strefie ochronnej ujCcia wody „Krzywe Błota” na 
terenie ochrony poWredniej wewnCtrznej - z dnia  
22 marca 1993r. znak OV-II-6210-14/92/93 strefy 
ochrony ujCcia wody, której granice wyznaczaj> uliceŚ 
Noakowskiego, Wiejska, Okrzei, POW, Reja, 
BojaMczyka, SzczCWliwa, Chmielna, Reymonta, bytnia, 
Zielna, nastCpnie w obrCbie Lasów PaMstwowych 
granica dochodzi do m. Jedwabna i na zachód do 
północnej granicy osiedla MielCcin, sk>d biegnie na 
północ do ul. Noakowskiego. 

2. W obszarach objCtych planem ustala siC strefy 
bezpoWrednie ochrony studni głCbinowych ujCcia wody 
„Krzywe Błota”. Przy rozbudowie istniej>cych 
obiektów, budowie nowych oraz zmianie sposobu 
zagospodarowania terenu w obszarze objCtym planem, 
ustala siC jako obowi>zuj>ce wszystkie szczegółowe 
zakazy, ograniczenia oraz obowi>zki zwi>zane  
z wykonaniem niezbCdnych urz>dzeM 
zabezpieczaj>cych wody podziemne przed 
zanieczyszczeniem, okreWlone ww. decyzj>. 

3. Na terenie ochrony bezpoWredniej nalecy 
zapewnić odprowadzanie wód opadowych w taki 
sposób, aby nie mogły one dostawać siC do urz>dzeM 
słuc>cych do poboru wody. 

4. W obszarach objCtym planem ustala siC zakaz 
zagospodarowania i ucytkowania terenów na cele nie 
zwi>zane z eksploatacj> ujCć wody i gospodark> leWn>. 

5. Teren objCty planem połocony jest w obrCbie 
korytarza ekologicznego zapewniaj>cego ci>głoWć 
miCdzy obszarami prawnie chronionymi, w tym  
w dolinie Wisły i w dolinie Noteci – zadanie Nr 47  
(o znaczeniu wojewódzkim) planu zagospodarowania 
przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.  
Nr 97, poz. 1437). 

6. Teren połocony jest na obszarze zasobowym 
zbiornika wód podziemnych czwartorzCdowych 
oznaczony na mapie obszarów głównych zbiorników 
wód podziemnych jako zbiornik Nr 220 pod nazw> 
Pradolina Wrodkowa Wisła, wymagaj>cy ochrony. Na 
jego terenie zlokalizowane s> ujCcia wód komunalnych 
„Krzywe Błota”. 

7. Ustala siC maksymaln> ochronC zieleni leWnej 
poprzez właWciwe wykorzystanie oraz odnawianie 
istniej>cej zdrowej biologicznie roWlinnoWci  
i drzewostanu, a takce prowadzenie działalnoWci 
inwestycyjnej przy zachowaniu przepisów szczególnych 
dotycz>cych wycinki drzew i krzewów. 
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8. ustala siC koniecznoWć prowadzenia w trakcie 
eksploatacji studni monitoringu stanu zbiorowisk 
leWnych oraz poziomu wód w zbiorniku Krzywe Błota. 

 
§ 7.  Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego. 
1.  Nakaz realizacji ogrodzeM stref bezpoWrednich 

ochrony ujCć wody wył>cznie acurowych z siatki 
ogrodzeniowej. 

2. Zakaz lokalizowania wszelkich urz>dzeM 
reklamowych. 

 
§ 8.  Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac 
ziemnych zwi>zanych z zagospodarowaniem terenu 
nieujawnionych reliktów kultury materialnej, nalecy 
wstrzymać prace, a teren winien być udostCpniony do 
inwestorskich badaM archeologicznych. 

 
§ 9.  Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej. 

1. W obszarze objCtym planem ustala siC 
nastCpuj>ce ustalenia ogólneŚ 
1) sieci infrastruktury technicznej – nalecy prowadzić 

po terenach przeznaczonych na cele nieleWneś 
2) ustala siC korzystanie z sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej zgodnie z uzyskanymi od 
właWciwych gestorów warunkami ogólnymi  
i technicznymi; 

3) na terenach projektowanych inwestycji, po 
zakoMczeniu ich realizacji, właWcicielom 
pozostawionych urz>dzeM technicznych umocliwić 
dostCp w celach konserwacji. 
2. W zakresie zaopatrzenia w wodC oraz ochrony 

przeciwpocarowej ustala siCŚ 
1) zaopatrzenie w wodC poprzez sieć miejsk> 

wodoci>gow>ś 
2) przeciwpocarowe zaopatrzenie wodne poprzez 

hydranty nadziemne montowane na sieci 
wodoci>gowejś 

3) dostCp do obiektów dla pojazdów uprawnionych 
ratowniczo-gaWniczych z dróg publicznych przez 
dukty leWne, zgodnie z przepisami szczególnymi. 
3. W zakresie odprowadzenia Wcieków sanitarnych 

ustala siCŚ nie dotyczy. 
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 

ustala siCŚ na teren nieutwardzony. 
5. W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

ustala siCŚ 
1) z stacji transformatorowych (15/04 kV – poza 

planem) oraz linii kablowych (SN 15 kV), na 
warunkach okreWlonych przez gestora sieciś 

2) istniej>ce linie i urz>dzenia elektroenergetyczne 
wykorzystywane dla zasilanie projektowanych 
urz>dzeM nalecy dostosować do zwiCkszonego 
obci>cenia. 
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siCŚ nie 

dotyczy. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala siCŚ 
nie dotyczy. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala siC zakaz 
lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ nie 
dotyczy. 

10. W zakresie komunikacji ustala siC zakaz 
lokalizacji miejsc postojowych. 

 
§ 10. Ustalenia z zakresu obronnoWci. 
1. W obszarze objCtym planem ustala siCŚ 

1) oWwietlenie zewnCtrzne nakazuje siC projektować  
i realizować z przystosowaniem do potrzeb obrony 
cywilnej; 

2) zapewnienie sprawnego ruchu pojazdów jak w § 9 
ust. 2 niniejszej uchwały. 

3) zaopatrzenie w wodC do celów przeciwpocarowych 
w sposób okreWlony w § 9 ust. 2 niniejszej uchwały. 
2. Ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej 

zawarte w § 9 niniejszej uchwały spełniaj> wymogi  
z zakresu obsługi mieszkaMców i obrony cywilnej. 
 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe dotycz>ce przeznaczenia  
i zasad zagospodarowania dla poszczególnych 

terenów 
 

§ 11. czCWci działki Nr 402 KM 1 Michelin. Symbol: 
1 ZL/WZ* 2 ZL/WZ* 

1.  Przeznaczenie terenu: 
tereny leWne i ujCcia wody (teren studni 

głCbinowych).  
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
jak w § 7 niniejszej uchwały. 
3.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1)  ochrona lasu o kategorii lasy ochronne wokół miast  

i lasy wodochronne;  
2)  ochrona ujCć wody – strefa ochrony poWredniej 

wewnCtrznej i bezpoWredniejś 
3)  ustala siC jako obowi>zuj>ce wszystkie szczegółowe 

zakazy, ograniczenia oraz obowi>zki okreWlone 
decyzj> wymienion> w § 6 niniejszej uchwały. 
4.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
jak w § 8 niniejszej uchwały.  
5.  Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
jak w § 7 niniejszej uchwały. 
6.  Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
jak w § 6 i 7 niniejszej uchwały. 
7.  żranice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalanych na 
podstawie przepisów odrCbnychŚ 

ustala siC granice stref bezpoWredniej ochrony ujCć 
wody o wymiarach 20,0 m x 20,0 m.  

8.  Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 

zakaz scalania i podziału nieruchomoWci.  
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9.  Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy: 

zakaz zagospodarowania i ucytkowania gruntów 
leWnych do celów nie zwi>zanych z gospodark> leWn>  
i z eksploatacj> ujCć wody. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1)  obsługa komunikacyjna dla pojazdów uprawnionych 

ratowniczo-gaWniczych przez dukty leWne do drogi 
publicznej – Alei Królowej Jadwigiś 

2)  w zakresie infrastruktury technicznej jak w § 9 
niniejszej uchwały. 
11. Tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu, 

urz>dzenia lub ucytkowaniaŚ  
zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej. 
12. Stawka procentowa: 
0%. 

 
Rozdział IV 

Postanowienia koMcowe 
 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza siC 
Prezydentowi Miasta Włocławek. 

 
§ 13.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoWci poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej UrzCdu Miasta Włocławek. 
 

Przewodnicz>cy  
Rady Miasta  

Rafał Sobolewski 
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zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXXVI/345/09 

Rady Miasta Włocławek 
z dnia 30 listopada 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie 

Rady Miasta Włocławek 
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 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póan. zm.),  
art. 165-199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,  
poz. 2104 z póan. zm.), Rada Miasta Włocławek 
okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji i finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) nalec> do 
zadaM własnych gminy i słuc> zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkaMców. 
 

1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
przewidziane na podstawie planu stanowi>Ś 

w zakresie infrastruktury technicznej ustala siC 
budowC nowych sieci oraz modernizacjC sieci 
infrastruktury technicznej, na warunkach  
i w uzgodnieniu z gestorami sieci. 

 
2.  Sposób realizacji inwestycjiŚ 
Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym zakresie, 
w tym: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieM 
publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póan. zm.).  

Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM 
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantuj>cy dobr> 
jakoWć wykonania. 

Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 
 
3.  Zasady finansowania: 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w energiC elektryczn> bCdzie 
realizowane ze Wrodków finansowych poszczególnych 
przedsiCbiorstw posiadaj>cych wymagan> koncesjC,  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych  
z innymi podmiotami. Inwestycje z zakresu budowy 
sieci wodoci>gowej bCd> finansowane na podstawie  
art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858), ze Wrodków 
własnych przedsiCbiorstwa wodno-kanalizacyjnego,  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych  
z poszczególnymi podmiotami. Wydatki inwestycyjne 
finansowane z budcetu gminy winny być zapisane  
w uchwale budcetowej. 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/346/09 

 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 
 z dnia 30 listopada 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru połoconego 
pomiCdzy: ulic> Witosa, projektowan> ulic> 4 KL*, wschodnimi granicami działek nr 23/13, 22/11 i 23/19  
KM 80, południowymi granicami działek nr 22/11 i 22/9, terenami kolejowymi oraz ulic> Witosa, Chopina, 
fragmentem działki nr 25/2, południowymi granicami działek nr 25/6, 27/9 i 18/3 KM 80. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi>zku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.  
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 2006r. 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 art. 18  
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, 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), uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 
 
 

  


