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UCHWAŁA Nr VIII/71/11 

 RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 
z dnia 6 lipca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów połoconych w obrCbie 
ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zm.)1 oraz art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku 
Nr 80, poz. 717 ze zm.)2 oraz uchwały Rady Gminy 
Aleksandrów Kujawski Nr VII/72/07 Rady Gminy 
Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2007 r.  
w sprawie przyst>pienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
połoconego w obrCbie ewidencyjnym Łazieniec, gmina 
Aleksandrów Kujawski zmienionej uchwał> rady 
Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XXX/430/10 z dnia 
31 marca 2010 r., Rada Gminy uchwala, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci planu  

z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów 
Kujawski uchwalonego uchwał> Nr XIX/129/2000  
z dnia 14 kwietnia 2000 r. uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
połoconego w obrCbie ewidencyjnym Łazieniec, 
zwanym dalej planem miejscowym, okreWlony  
w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu. 

2. Integraln> czCWci> uchwały jak w ust. 1 jestŚ 
1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek 

planu w skali 1:2000 z wyrysem ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy w skali 1:10000; 

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

3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalecało do zadaM własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 
§ 2.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje 
w oparciu o: 
1) oznaczenia ogólne okreWlone zostały w rozdziale Iś 
2) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale II 

uchwały i na rysunku planu; 
3) ustalenia ogólne planu miejscowego okreWlone  

w rozdziałach III do V uchwałyś 
4) przepisy koMcowe okreWlone rozdziale VI. 

2. ustalenia tekstowe planu zapisane s> w układzieŚ 
1) ustaleM ogólnych obowi>zuj>cych na całym obszarze 

planu; 

2) ustaleM szczegółowych dla kacdego terenu 
ograniczonego liniami rozgraniczaj>cymi terenu  
o rócnym przeznaczeniu, lub rócnych zasadach 
zagospodarowania oznaczonego symbolem 
liczbowo- literowym na rysunku planu; 
3. ustalenia ogólne planu zapisane s>  

w nastCpuj>cej formie: 
1) przeznaczenie terenu, linie rozgraniczaj>ce tereny  

o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

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 oraz 

zagospodarowania terenu: 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu, w tym 

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki 
intensywnoWci zabudowyś 

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, a takce naraconych 
na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychś 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym; 

 10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i budowy infrastruktury 
technicznej; 

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

 13) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
4. Ustalenia szczegółowe zapisane s> w formie 

wynikaj>cej ze specyfiki poszczególnych terenów. 
5. Linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu okreWlone jako orientacyjne, mog> 
podlegać uWciWleniu w projekcie zagospodarowania 
terenu zwiCkszaj>c lub zmniejszaj>c teren s>siedni  
o maksymaln> powierzchniC do 10% na powiCkszenie 
terenu lub zmniejszenie. 

6. Stawki procentowe o których mowa w ust. 3  
pkt. 12 zostały okreWlone w ustaleniach koMcowych 
rozdział VI, § 49 niniejszej uchwały. 

 
§ 3.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 
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1) adaptacji – nalecy przez to rozumieć przystosowanie 

istniej>cych obiektów, infrastruktury i urz>dzeM 
technicznych do funkcji okreWlonej planem,  
z wył>czeniem przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy; 

2) budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – nalecy 
przez to rozumieć budynki w zrozumieniu przepisu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póan. zm.), 
które mog> posiadać lokal ucytkowy o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczaj>cej 30% powierzchni 
całkowitej budynku; 

3) dachu płaskim lub niskim - nalecy przez to rozumieć 
dach o jednej, lub wiCcej płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem nie wiCkszym nic 15°;jako 
dach z pustk> powietrzn> lub stropodachś 

4) dachu Wrednio wysokim- nalecy przez to rozumieć 
dach o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem nie wiCkszym nic 30°; 

5) dachu wysokim- nalecy przez to rozumieć nalecy 
przez to rozumieć dach o dwóch lub wiCcej 
płaszczyznach spadku, nachylonych pod k>tem 
wiCkszym nic 35° do 45°; 

6) harmonijnym charakterze zabudowy - nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów  
o podobnych walorach architektonicznych 
charakteryzuj>cych siC podobnymi parametrami (np. 
proporcje, gabaryty obiektu, rodzaj dachu, rodzaj  
i kolorystyka materiałów wykoMczeniowych 
elewacji i pokrycia dachowego); 

7) linie rozgraniczaj>ce stałe- nalecy przez to rozumieć 
linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
okreWlone jako stałeś 

8) linie rozgraniczaj>ce orientacyjne - nalecy przez to 
rozumieć tereny o rócnym przeznaczeniu okreWlone 
jako orientacyjne, które podlegaj> uWciWleniu  
w projekcie zagospodarowania terenu zwiCkszaj>c 
lub zmniejszaj>c teren s>siedni o maksymaln> 
powierzchniC do 10% na powiCkszenie terenu lub 
jego zmniejszenie. 

9) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
nalecy przez to rozumieć teoretyczn> granicC 
wyznaczon> na okreWlonym terenie i przedstawion> 
na rysunku planu znakiem graficznym, 

 10) obszarze oddziaływania obiektu - nalecy przez to 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu lub 
urz>dzenia budowlanego na podstawie przepisów 
odrCbnych, wprowadzaj>cych zwi>zane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu zgodnie z definicj> zawart> art. 3 pkt 20 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, 1118 z pócn. zm.)ś 

 11) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu,  
o którym mowa w § 1 ust. 1ś 

 12) powierzchni biologicznie czynnej - nalecy przez to 
rozumieć niezabudowan> i nieutwardzon> 
powierzchniC terenu pokryt> roWlinnoWci>, 
stanowi>c> powierzchniC zieleni naturalnej lub 
urz>dzonej w formie zieleni trawiastej, niskiej  
i wysokiej; 

 13) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie lub funkcjC podstawow>, 

które jest głównym przeznaczeniem i powinno 
przewacać na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymi tj wskazywać ponad 50% 
powierzchni terenu zajCtego pod tC funkcje, jeceli s> 
jeszcze inne przeznaczenia to s> oznaczone 
symbolami według legendy planuś 

 14) przeznaczeniu dopuszczonym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie lub funkcja, które moce 
uzupełniać przeznaczenie podstawowe na danym 
terenie, nie przekraczaj>c 30% powierzchni brutto 
terenu objCtego liniami rozgraniczaj>cymiś moce 
być przeznaczeniem towarzysz>cym przeznaczeniu 
podstawowym, które wynika z przepisów prawa 
budowlanego okreWlonym w definicjach form 
zabudowy; 

 15) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
obowi>zuj>ce w danej chwili przepisy prawne 
(ustawy i rozporz>dzenia), zwane równiec 
przepisami szczególnymi reguluj>ce zasady działaM 
inwestycyjnych na danym terenie; 

 16) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 
planu wykonany na mapie sytuacyjno – 
wysokoWciowej w skali 1Ś2000 stanowi>cy zał>cznik 
Nr 1 do niniejszej uchwałyś 

 17) terenie – nalecy przez to rozumieć przestrzeM 
wydzielon> z obszaru objCtego niniejszym planem 
liniami rozgraniczaj>cymiś 

 18) teren zamkniCty – o którym mowa w art. 2 pkt 9 
ustawy z dn. 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100 z póz,. 
zmianami), wył>czony z ustaleM niniejszego planu 
miejscowegoś o którym mowa w art. 2 ustawy  
z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 19) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim 

 20) usługi nieuci>cliwe – nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć zdefiniowan> w odrCbnych przepisach 
szczególnych, obejmuj>ca wył>cznie takie usługi, 
które nie powoduj> oddziaływania w formie zjawisk 
fizycznych dla otaczaj>cego Wrodowiska –zwłaszcza 
w formie hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
powietrza - odór i wód itp., według norm 
okreWlonych odrCbnymi przepisami w tym np.  
z zakresu ochrony Wrodowiska, inspekcji sanitarnej, 
jeceli nie s> zaliczone do mog>cych potencjalnie 
pogorszyć stan Wrodowiska 

 21) usługach uci>cliwych dla Wrodowiska - nalecy przez 
to rozumieć uci>cliwoWć wywołan> działalnoWci> 
gospodarcz>, która nie moce wykraczać poza teren, 
do którego inwestor ma tytuł prawny, a tym samym 
nie moce wywoływać koniecznoWci ustanawiania 
strefy uci>cliwoWci oddziaływania, chyba ce 
właWciwe organy sanitarne i ochrony Wrodowiska 
dopuszcz> tak> mocliwoWć i jeceli s> zaliczone do 
mog>cych potencjalnie pogorszyć stan Wrodowiskaś 

 22) wskaanika powierzchni zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć wielkoWć powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki wyracony  
w procentach; 

 23) zabudowa rezydencjalna – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj>ca, bez funkcji usługowej, 
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na terenie działek o powierzchni wielkoWci powycej 
2500 m2, usytuowanych w terenach o zrócnicowanej 
konfiguracji terenu, z których wynika ustalona 
wielkoWć powierzchni działki i jej kształtś 

 24) zieleM urz>dzona - nalecy przez to rozumieć zieleM 
zrócnicowan> gatunkowo zieleM wysoka lub nisk> 
ukształtowan> funkcjonalnie i estetycznie wg 
projektu zieleni z dopuszczeniem elementów małej 
architektury stworzonej jako przestrzeM publiczna 
dla wypoczynku ludnoWciś 

 25) zieleM naturalna - nalecy przez to rozumieć stan  
w którym istnieje naturalny krajobraz z zieleni> 
istniej>c> na gruncie lub Wrodowisku przywodnym, 
lub siedlisko przyrodnicze wraz z wystCpuj>cymi  
w nich roWlinami i pojedynczymi drzewami oraz 
uprawy rolnicze zaspakajaj>ce potrzeby człowieka. 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne 
 
§ 4.1. Rysunku planu obowi>zuje w zakresie 

ustaleMŚ 
1) granic obszaru objCtego ustaleniami planu, 
2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania o charakterze stałym, 

3) linie zabudowy maksymalne nieprzekraczalne, co 
oznacza, ce lico budynku nie moce przekroczyć tej 
linii w kierunku drogi, lub innych elementów terenu, 

4) linie zabudowy obowi>zuj>ce, 
5) linie rozgraniczenia wewnCtrznego podziału terenu  

o rócnym przeznaczenie o charakterze wynikaj>cym 
ze sposobu ucytkowania gruntu, 

6) granice i obszar oddziaływania obiektu, lub 
urz>dzenia technicznego w tym linii napowietrznej 
SN 15kV, 

7) symboli okreWlaj>cych przeznaczenie terenów 
oznaczonych odpowiednio numerem i symbolem 
wyrócniaj>cym je spoWród innych terenów, 

8) wymiarowanie szerokoWci dróg. 
2. Na obszarze objCtym niniejsz> uchwal> 

wyodrCbnia siC tereny, bCd>ce przedmiotem przepisów 
ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku planu 
symbolami, które oznaczaj> przeznaczenie terenuŚ 
1) U/AK/ZP – tereny zabudowy usługowo-

administracyjnej i kultury z zieleni> towarzysz>c>ś 
2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
3) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej nieuci>cliwejś 

4) MNr - tereny zabudowy mieszkaniowej 
rezydencjalnej; 

5) R/MN.. - tereny upraw rolnych i zabudowy 
zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;  

6) U/P/MN- tereny zabudowy usługowej nieuci>cliwej, 
produkcyjnej nieuci>cliwej, z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

7) U/MN - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

8) ZI - tereny zieleni naturalnej, 

9) ZP - teren zieleni parkowej urz>dzonejś 
 10) ZP/US - tereny zieleni urz>dzonej z dopuszczeniem 

urz>dzeM sportowych z zakazem zabudowy 
kubaturowej; 

 11) ZP/MN- tereny zieleM naturalnej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 12) ZP/U/MN- tereny zieleni naturalnej i urz>dzonej  
z dopuszczeniem zabudowy usługowej  
i mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 13) ZP/MNr- tereny zieleni naturalnej i urz>dzonej  
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej rezydencjalnej, 

 14) Ws- tereny zbiornika wodnego z wod> zbieraj>c> 
nadmiar wód w glebie i wody opadowe, 

 15) Ls – las, 
 16) W - tereny wód: rowy melioracyjne i rowy w woda 

okresow>, 
 17) KD... - tereny komunikacyjne ustalone niniejszym 

planem, jak: 
a) KDL - drogi publiczne w klasie lokalnej 

zbiorczej, 
b) KDD - drogi publiczne w klasie dojazdowej, 
c) KDd - drogi pieszo- jezdne, publiczne, 
d) KDW - drogi wewnCtrzne niepubliczne, 
e) KDWx – drogi pieszo-jezdne niepubliczne, 
f) KSr - publiczna Wciecka rowerowa. 
3. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku 

planu wynikaj>ce z przepisów odrCbnych, które winny 
zostać uwzglCdnione w ustaleniach planu, jakŚ 
1) obszar oddziaływania obiektu - istniej>cej 

napowietrznej linii energetycznej SN –15kV, jako 
pas terenu o szerokoWci minimum 6,5 m licz>c od osi 
linii w obie strony, na rysunku planu oznaczona 
„szrafem linii ukoWnych”; 

2) terenu o ducych spadkach powycej 5%, 
(wyznaczony na podstawie dokumentacji, 
ekofizjograficznej obszaru miejscowoWci Łazieniec) 
- wymagaj>cy wykonania wstCpnych badaM 
geologicznych gruntu przed podjCciem działaM 
projektowych realizacji obiektów kubaturowych, na 
rysunku planu oznaczony „szrafem w kratkC”. 
4. Oznaczenia na rysunku planu niewymienione  

w ust. 2 i 3 maj> charakter informacyjny. 
 

Rozdział 3 
Ogólne ustalenia planu 

 
§ 5.1. Ustalenia ogólne planu obowi>zuj> dla 

wszystkich terenów w granicach planu, o ile ustalenia 
szczegółowe planu nie stanowi> inaczej.  

2. Przeznaczenie terenów: 
1) dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi 

ustala siC jego przeznaczenie okreWlone  
w ustaleniach szczegółowychś  

2) dla terenów przeznaczonych dla wiCcej nic jednej 
funkcji ustala siC przeznaczenie podstawowe  
i przeznaczenie dopuszczone (funkcjC dopuszczaln>) 
lub uzupełniaj>ceś  

3) przeznaczenie terenu ustala siC na rysunku planu 
symbolem numerowym i literowym wyrócniaj>cym 
go spoWród innych terenów. 
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3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, ustala siCŚ  
1) wymóg wydzielenia geodezyjnego kolejno terenów 

wyodrCbnionych według rysunku planu,  
w nastCpuj>cej kolejnoWciŚ tereny dróg lokalnych 
zbiorczych(poszerzenia i rozbudowa), ulic 
dojazdowych, budowy urz>dzeM i sieci technicznego 
uzbrojenia, a nastCpnie podziały pozostałych 
terenów według potrzeb właWcicieli nieruchomoWci, 
lub według planów scalenia nieruchomoWci,  

2) nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
zabudowa usługowa i produkcyjna, winna 
wprowadzać harmoniC i ład przestrzenny bez 
zakłóceM kompozycyjno – wizualnych w odniesieniu 
do zabudowy i zainwestowania terenów s>siednich,  

3) nowy podział terenu na działki budowlane winien 
być zgodny z ustaleniami szczegółowymi 
okreWlonymi dla wyodrCbnionych terenów w tekWcie 
lub zał>czniku graficznymś  

4) dla budynków mieszkalnych projektować kształt 
dachów jako Wrednio - wysokie lub wysokie, dwu 
lub wielospadowe z pokryciem dachówka 
ceramiczn> lub blacho-dachówk>ś  

5) dla budynków usługowych lub produkcyjno-
usługowych ustala siC dachy niskie lub stropodachy, 
Wrednio wysokie dwuspadowe, lub jednospadowe, 
chyba, ce ustalenia szczegółowe stanowi> inaczejś  

6) obowi>zuje zakaz budowy nowych obiektów  
w granicy działek budowlanych chyba, ce ustalenia 
szczegółowe stanowi> inaczejś  

7) w obrCbie jednej działki zabudowa powinna 
posiadać harmonijny charakter zabudowy  
i nawi>zywać do siebie architektonicznie  
i kolorystycznie:  
a) w obrCbie jednej działki na budynkach 

garacowych i gospodarczych dopuszcza siC 
dachy Wrednio wysokie lub płaskie o rodzaju 
pokrycia jak dach budynku mieszkalnego; 

b) na budynkach usługowych dopuszcza siC dachy 
jak na budynkach usługowo-produkcyjnych; 

8) na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ustala siC zakaz budowy tuneli 
foliowych i szklarni, w wyj>tkiem niewielkich 
obiektów o powierzchni do 10,0 m2; 

9) na poszczególnych działkach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza siC 
realizacjC obiektów małej architektury ogrodowej 
oraz terenowych urz>dzeM rekreacji (baseny, oczka 
wodne); 

 10) na poszczególnych działkach budowlanych ustala siC 
realizacjC: placów postojowych lub miejsca 
parkingowe, szczególne dla działek z funkcj> 
usługow> lub produkcyjn> w iloWci miejsc 
ustalonych dla okreWlonych funkcji wskazanych  
w ustaleniach dla układu komunikacji drogowej –
rozdział V niniejszej uchwały, 

 11) na działkach o powierzchni powycej 0,200 ha 
dopuszcza siC budowC stawów rekreacyjnych 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne; 

 12) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM działek od dróg 
i ulic publicznych, o powierzchni pełnej  

o wysokoWci powycej 2,0 m oraz ogrodzeM  
z prefabrykowanych elementów betonowych. 
 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje utrzymanie i ochrona istniej>cych na 

obszarze planu zbiorników wodnych retencyjnych, 
rowów melioracyjnych na zasadach okreWlonych  
w ustaleniach szczegółowychś 

2) teren biologicznie czynny, czyli minimalne 
powierzchnie, które nalecy pozostawić jako 
ekologicznie czynne, niezabudowane  
i nieutwardzone nalecy projektować o wielkoWci – 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi do 
poszczególnych terenów wyodrCbnionych liniami 
rozgraniczaj>cymi, które okreWlone zostały  
w procentach w stosunku do całoWci terenu nawet 
dla najmniejszej działki budowlanejŚ 
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowie mieszkaniowej 
rezydencjalnej i mieszkaniowej jednorodzinnej– 
ustala siC zachowanie terenu biologicznie 
czynnego o wielkoWci minimum 50%, 

b) natomiast w terenach o innych funkcjach, 
dopuszczonych do realizacji w obszarze 
niniejszego planu, zachować minimum 25% 
terenu w stanie biologicznie czynnym; 

c) na terenach usług administracji publicznej 
dopuszcza siC zachować minimum 10% terenu  
w stanie biologicznym czynnym; 

3) dla ochrony powietrza i powierzchni ziemi ustalono, 
ce dla wszystkich obiektów na terenach niniejszego 
planu, a wymagaj>cych ogrzewania ustala siC 
obowi>zek zmniejszania uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska w zakresie emisji spalin z urz>dzeM 
grzewczych poprzez ucywanie do ogrzewania 
paliwa ekologicznego lub rozwi>zaM 
technologicznych z zastosowaniem energii wiatru, 
słoMca czy wodyś 

4) w zakresie ochrony zdrowia ludzi - dla wszystkich 
nowych obiektów lub przebudowywanych na 
obszarze objCtym planem miejscowym,  
a przeznaczonych na pobyt ludzi, ustalono 
wymaganie wykonania przez inwestora przył>czy do 
gminnej sieci przebiegaj>cych w ci>gach dróg 
publicznych i dróg wewnCtrznych, po uzyskaniu 
warunków technicznych ich podł>czenia od 
właWciwego gestora sieciŚ 
a) wodoci>gowej, 
b) kanalizacyjnej, 
c) energetycznej, 
d) odprowadzenie Wcieków – według ustaleM 

szczegółowych, dla wyodrCbnionych terenówś 
e) odpady komunalne powinny być składowane na 

terenie powoduj>cym ich wytworzenie  
i wywiezione indywidualnie na składowisko 
odpadów wskazanym przez władze gminy, 

5) przyjCte rozwi>zania projektowe dla planowanych 
obiektów i ucytkowania terenów powinny zapewnić 
ochronC gleby, wód podziemnych i atmosfery przed 
przedostawaniem siC zanieczyszczeM powstaj>cych 
w trakcie realizacji i eksploatacji obiektów, w tym 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 222 – 12562 – Poz. 2061 
 

zakazuje siC działaM mog>cych pogorszyć stan 
Wrodowiska przyrodniczego w tymŚ 
a) odprowadzania Wcieków bytowych i wód 

opadowych zanieczyszczonych, bezpoWrednio do 
gruntu, 

b) gromadzenia, składowania i utylizacji odpadów  
i substancji agresywnych dla Wrodowiskaś 

6) w zakresie odprowadzenia Wcieków sanitarnych 
dopuszcza siC do czasu wybudowania kanalizacji 
sanitarnej indywidualne rozwi>zanie gospodarki 
Wciekowej, w tym realizacjC zbiorników szczelnych  
z obowi>zkowym wywozem do oczyszczalni 
Wciekówś po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, 
nalecy do niej podł>czyć istniej>ce obiekty,  
a zbiorniki szczelne zlikwidować, na działkach  
o powierzchni powycej 2000 m2 dopuszcza siC 
budowC przydomowych oczyszczalni Wcieków, 

7) wymagana jest ochrona uzasadnionych interesów 
osób trzecich, która obejmuje ochronC przed 
uci>cliwoWciami realizowanych obiektów 
usługowych lub lokali usługowych wbudowanych 
powoduj>cych hałas, wibracjC, zakłócenia 
elektryczne, czy promieniowanie 
elektromagnetyczne, a wszelka działalnoWć 
usługowa, techniczna, produkcyjna i składowa nie 
moce powodować szkodliwego oddziaływania na 
Wrodowisko, tj. przekroczenia dopuszczalnych norm 
w zakresie emisji i emisji szkodliwych substancji do 
Wrodowiska, promieniowania elektromagnetycznego, 
hałasu i wibracji, poza terenem, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, 

8) obszar objCty granic> wystCpowania wód 
podziemnych czwartorzCdowych zwany Terenem 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
CzwartorzCdowych – oznaczony lini> ze znakiem 
strzałki w kierunku wnCtrza w/w obszaru, w tym 
obszarze istnieje zakaz wydobywania wód 
podziemnych bez zgody geologa wojewódzkiego  
i urzCdu górniczego oraz ustala siC zakaz budowy 
studni indywidualnych; 

9) teren o zrócnicowanej konfiguracji z ducymi 
spadkami, który moce być zagrocony erozj> mas 
ziemnych wynikaj>cy z oceny gruntu  
w dokumentacji Ekofizjograficznej terenu objCtego 
niniejszym planem, wymaga przeprowadzenia badaM 
geotechnicznych przed budow> obiektów 
kubaturowych; 

 10) na terenie objCtym planem wystCpuj> tereny  
o ducych spadkach ponad 5,0%ś w zwi>zku  
z powycszym tereny zagrocone ewentualnym 
spełzywaniem mas ziemnych, zostały oznaczone 
„szrafowaniem w tzw. kratkC”, dla których ustalonoŚ 
a) planowana budowa lub zblicenie siC z wykopami 

do wskazanej granicy zagrocenia osuwiskowego, 
wymaga wykonania badaM geotechnicznych dla 
okreWlania budowy geologicznej i wytrzymałoWci 
gruntu zgodnie z rozporz>dzeniem 
wykonawczym do ustawy prawo budowlane; 

b) badania jak wycej nalecy przeprowadzić przed 
etapem projektowania zabudowy, 

 11) w rozumieniu przepisów ochrony Wrodowiska, 
okreWlaj>cych dopuszczalny poziom hałasu dla 

poszczególnych rodzajów terenów produkcyjnych, 
tereny MN wskazuje siC jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej podlegaj>ce ochronie 
akustycznej. 
 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) obszary objCte planem połocone s> poza strefami 

ochrony konserwatorskiej ustalonymi przepisami 
odrCbnymi, 

2) ustala siC, ce w przypadku odkrycia w trakcie prac 
ziemnych na obszarze planu reliktów kultury 
materialnej, okreWlony teren musi być udostCpniony 
do inwestorskich badaM archeologicznych. 
 
§ 8. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznejŚ 
1) przestrzeM publiczn> w obszarze objCtym planem 

stanowi> terenyŚ 
a) tereny o symbolu - „U/AK/ZP gdzie symbole 

oznaczaj> funkcjC, jakŚ teren usług - (U), 
administracji i kultury(AK) z mał> architektur> 
oraz teren zieleni parkowej urz>dzonej – „ZP”ś 

b) tereny dróg publicznych lokalnych - oznaczone 
symbolamiŚ „KDL”, „KDD”, „KDd”, oraz teren 
Wciecki rowerowej – o symbolu „K Sr”ś 

c) tereny wód o symbolu – „Ws” i „W” – 
zbiorników wodnych i rowówś 

2) ustala siC dopuszczalnoWć lokalizowania na 
wymienionych terenach poza terenami wód - 
reklam, sieci i urz>dzeM technicznych – zgodnie  
z ustaleniami w granicach terenów wyodrCbnionych 
liniami rozgraniczaj>cymi. 
 
§ 9. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym: gabaryty 
obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, linie 
zabudowy, dla wyodrCbnionych planem terenówŚ 
1) Gabaryty wysokoWciowe budynkówŚ 

a) nowe budynki mieszkalne jednorodzinne 
projektować o wysokoWci do dwóch lub trzech 
kondygnacji w tym poddasze ucytkowe, 
dwukondygnacyjne z dachem niskim, parterowe 
z poddaszem ucytkowym, lub bez poddasza  
z dachem niskim; 

b) kształt dachuŚ dachy wysokie jako dachy dwu- 
lub wielospadowe, o k>cie spadku połaci 
dachowych do 45°, dachy niskie dwuspadowe 
lub wielospadowe o k>cie spadku połaci 
dachowych od 10° do 15°, a dachy Wrednio-
wysokie o k>cie nachylenia do 35°, 

c) budynki produkcyjne i dla prowadzenia innej 
działalnoWci gospodarczej lub obiekty handlowe 
administracyjne i kultury projektować  
o wysokoWci do 10,0 m licz>c od poziomu terenu 
do gzymsu budynku z wyj>tkiem budowli 
technicznych i urz>dzeM budowlanych 
udokumentowanych, ce wymagaj> innej 
wysokoWci technologicznejś przy uwzglCdnieniu 
równiec wysokoWci istniej>cych budynków 
s>siednich z tolerancj> wysokoWci do 20% na 
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plus lub minus od ustalonej, a wysokoWci 
najwycszej kalenicy do 12,0 mś 

2) Parametry techniczne: 
a) ustala siC mocliwoWć rozbudowy, nadbudowy lub 

zmiany przeznaczenia obiektów istniej>cych na 
przeznaczenie docelowe podstawowe dla danego 
terenu z zachowaniem ustaleM szczegółowych 
zapisanych dla poszczególnych terenówś 

b) wskaaniki intensywnoWci zabudowyŚ ustalono  
w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów wyodrCbnionych 
liniami rozgraniczaj>cymi. 

3) Linie zabudowy dla układu komunikacyjnego ustala 
siC w nastCpuj>coŚ 
a) liniC zabudowy dla istniej>cej drogi 

wojewódzkiej „0W-KD - Nr 266” (relacji Konin 
– Ciechocinek, wyznaczaj>cej granice nn. planu) 
ustala siC jako maksymaln> nieprzekraczaln> co 
najmniej w odległoWci 20,0 m licz>c od 
zewnCtrznej krawCdzi jezdni, 

b) liniC zabudowy dla istniej>cej drogi powiatowej 
„0P-KDL” (ul. Wojska Polskiego, wyznaczaj>cej 
granice nn. planu) ustala siC jako maksymaln> 
nieprzekraczaln>, co najmniej w odległoWci  
10,0 m licz>c od zewnCtrznej krawCdzi jezdni, 

c) liniC zabudowy dla istniej>cej drogi gminnej 
miejskiej „03-KDL” (ul. Gen. Józefa Hallera) 
wyznaczaj>ca granicC planu z terenem miasta) 
ustala siC jako maksymaln> nieprzekraczaln>, co 
najmniej w odległoWci 8,0 m licz>c od 
zewnCtrznej krawCdzi jezdni, 

d) liniC zabudowy dla istniej>cych dróg 
publicznych lokalnych o funkcji zbiorczej - 
„01KDL”, „02KDL”, „03KDL” i „04KDL”  
w obszarze planu ustalono jako maksymaln> 
nieprzekraczaln> w odległoWci co najmniej 8,0 m 
licz>c od zewnCtrznej krawCdzi jezdniś 

e) liniC zabudowy dla istniej>cych  
i projektowanych dróg publicznych dojazdowych 
o symbolu - „KDD” ustala siC jako maksymaln> 
nieprzekraczaln> w odległoWci 6,0 licz>c od 
istniej>cej i projektowanej linii rozgraniczaj>cej 
drogi; 

f) liniC zabudowy dla projektowanych dróg 
wewnCtrznych o symbolach „-KDW” ustalono 
dla nowej zabudowy jako maksymaln> 
nieprzekraczaln> w odległoWci 6,0 m licz>c od 
linii rozgraniczaj>cej drogiś 

g) linie zabudowy dla obiektów i budynków 
istniej>cych zachowuje siC bez zmian, natomiast 
wzdłuc tej linii zabudowy rozbudowa budynków 
moce ich front powiCkszać o maksimum 20% 
stanu istniej>cegoś 

h) liniC zabudowy dla istniej>cych dróg 
publicznych pieszo-jezdnych o symbolu – KDg, 
ustala siC w odległoWci co najmniej 6,0 m licz>c 
od ich linii rozgraniczaj>cych, a linie zabudowy 
dla obiektów i budynków istniej>cych zachowuje 
siC bez zmian, natomiast ich rozbudowa wzdłuc 
tej linii zabudowy zostaje zakazana, nalecy 
przyjmować liniC zabudowy ustalon> planemś 

i) liniC zabudowy dla istniej>cych  
i projektowanych dróg wewnCtrznych pieszo-
jezdnych o symbolu – KDWx, ustala siC  
w odległoWci co najmniej 6,0 m licz>c od ich linii 
rozgraniczaj>cych, a linie zabudowy dla 
obiektów i budynków istniej>cych zachowuje siC 
bez zmian, natomiast ich rozbudowa wzdłuc tej 
linii zabudowy zostaje zakazana, nalecy 
przyjmować liniC zabudowy ustalon> planem. 

4) Linie zabudowy w formie odległoWci mierzonych  
w metrach zostały okreWloneŚ 
a) na rysunku planu stanowi>cym zał>cznik nr 1 do 

niniejszej uchwały - dla dróg publicznych:  
o symbolu „KDL” i dróg publicznych 
dojazdowych o symbolu –„KDD”, 

b) dla pozostałych kategorii dróg linie zabudowy 
nalecy przyjmować z tekstu niniejszej uchwały 
według ustaleM szczegółowychś 

c) wskaanik zabudowyŚ na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej  
z usługami, usługowej z zabudowa 
mieszkaniow>, obowi>zuje zasada budowy: 
- nie wiCcej nic dwóch obiektów kubaturowych 

na jednej działce, w tym jednego budynku 
mieszkalnego, o ł>cznym wskaaniku 
zabudowy nie wiCkszym nic 30%; 

- na terenie usługowych i produkcyjnych 
dopuszcza siC wskaanik o wielkoWci do 60%ś 

- na terenie usług publicznych i administracji 
dopuszcza siC wskaanik do 80%. 

5) Dopuszczone do realizacji zjazdy i wjazdy na 
wyodrCbnione planem tereny działek budowlanych 
w zakresie ich usytuowania, nalecy przyj>ć jako 
zintegrowane parami –blianiacze, a istniej>ce zjazdy 
przyjmuje siC niniejszym planem do pozostawienia 
bez zmian lub do przebudowy zgodnie z zasadami 
ustalonych w przepisach wykonawczych do ustawy 
o drogach publicznych. 
 
§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychŚ 
1) tereny jak w § 1, ust. 1 połocone s> w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Niziny CiechociMskiej, 
ustanowionej w oparciu o art. 23 ust. 2 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. Nr 92, poz. 880) oraz zgodnego uchwał>  
Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. poz. 793  
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Niziny 
CiechociMskiej, w zakresie ochrony przyrody,  
a wskazane wg Tabeli Nr 29 poz. 29, wiCc 
zagospodarowanie terenów wymaga uwzglCdniania 
w projektach budowlanych inwestycji uwarunkowaM 
wynikaj>cych z powycszego rozporz>dzenia, 
stosownych dla właWciwego przeznaczenia terenu 
oraz uzgadniania ich projektów budowlanych  
z właWciw> terenowo regionaln> dyrekcj> ochrony 
Wrodowiskaś 
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2) tereny górnicze: na obszarze niniejszego planu nie 

wystCpuj> tereny górnicześ 
3) tereny zagrocone powodzi> – na obszarze 

niniejszego planu nie wystCpuj> tereny zagrocone 
powodzi>, 

4) teren naracony na obsuwanie siC mas ziemnych – na 
obszarze niniejszego planu nie wystCpuj> tereny 
naracone na obsuwanie siC mas ziemnych, 
 
§ 11. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planemŚ 
1) potrzeba dokonania scalania nieruchomoWci dla 

dokonania wtórnych podziałów na działki wynika  
z ustaleM dla terenu wskazanego okreWlonymi 
stałymi liniami rozgraniczaj>cymi i winna zostać 
przeprowadzona, jeceli zostało to zapisane  
w ustaleniach szczegółowych; 

2) dopuszcza siC podział istniej>cych nieruchomoWci  
w granicach terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi na mniejsze powierzchnie działek 
bez dokonywania scaleM, jeceliŚ 
a) bCdzie to zgodne z ustaleniami szczegółowymi, 
b) jeceli dotyczy jednej nieruchomoWci, która 

posiada bezpoWredni dostCp do drogi publicznej 
lokalnej, dojazdowej, wewnCtrznej lub pieszo-
jezdnej; 

c) lub jeceli dotyczy jednej nieruchomoWci 
posiadaj>cej dostCp do innej drogi wewnCtrznej, 
czy pieszo-jezdnej, które juc posiadaj> 
bezpoWredni dostCp do istniej>cej drogi 
publicznej. 

 
§ 12. Warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenia w ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) na terenach symboluŚ „W, Ws” zgodnie  

z ustaleniami szczegółowymi dla tych terenówś 
2) w obszarze oddziaływania linii napowietrznych 

elektroenergetycznych Wredniego napiCcia „SN”, dla 
których ustalono pas oddziaływania obiektu  
i urz>dzenia o szerokoWci po 6,5 m w kacd> ze stron, 
licz>c od osi linii i ustalono zakaz zabudowy tego 
pasa terenu budynkami mieszkalnymi i zakaz 
sadzenia zielni wysokiej; 

3) dopuszcza siC zabudowC na terenach wymienionych 
w pkt. 2 pod warunkiem usuniCcia lub przebudowy 
linii energetycznej w inne miejsce lub dokonanie jej 
skablowania, 

4) na terenie niniejszego planu znajduj> siC tereny  
o ducych spadkach powycej 5% ,,wynikaj>ce  
z wniosków opracowania Ekofizjograficznego  
i Prognozy oddziaływania na Wrodowisko, dla 
których uwarunkowania zabudowy zawarto  
w ustaleniach szczegółowych, które wymagaj> 
przeprowadzenia oceny geologicznej gruntu działki 
w miejscu planowanej lokalizacji obiektu pod 
wzglCdem wytrzymałoWci gruntu oraz stanu wód 
gruntowych i kierunku ich spływu. 
 
§ 13. Ustalenia z zakresu zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
dotycz>cych obszaru objCtego niniejszym planemŚ 

ustalenia zawarte zostały w rozdziale V niniejszej 
uchwały. 

 
§ 14. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji,, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej dotycz>cych obszaru objCtego niniejszym 
planem: 
1) Plan ustala zaopatrzenie budynków przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi w zakresie zaopatrzenia  
w wodC, energiC elektryczn> oraz odprowadzenie 
Wcieków sanitarnych. 

2) Plan ustala realizacjC sieci i obiektów infrastruktury 
technicznej na terenach przeznaczonych na cele 
publiczne, w szczególnoWci na terenach dróg 
publicznych w ich liniach rozgraniczaj>cych. 

3) Jeceli w wyniku zastosowanych rozwi>zaM 
technicznych nie mocna zlokalizować sieci  
i obiektów infrastruktury technicznej na terenach 
wymienionych w ust. 3 dopuszcza siC ich 
sytuowanie na pozostałych terenach. 

4) Ustala siC prowadzenie nowo projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej jako podziemnej, za 
wyj>tkiem przył>czy tymczasowych. 

5) Na terenie objCtym planem dopuszcza siC 
wydzielenie działek o powierzchni do 400 m2 pod 
obiekty obsługi technicznej gminy, w tym  
w szczególnoWci zwi>zanych z infrastruktur> 
techniczn> i sytuowanie ich tak, aby były dostCpne  
z drogi publicznej oraz zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

6) Z zakresu urz>dzeM wodoci>gowychŚ 
a) urz>dzenia sieci wodoci>gowej jako zadanie 

publiczne projektować w pasach dróg 
publicznych oraz w pasach dróg wewnCtrznych, 
po uzgodnieniu z zarz>dc> lub z właWcicielami 
drógś 

b) na koMcowych odcinkach sieci wodoci>gowej 
umieszczać hydranty przeciwpocarowe celem 
umocliwienia wykorzystania ich dla okresowego 
płukania sieci wodoci>gowejś 

7) Z zakresu urz>dzeM kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej: 
a) budowa układu sieci kanalizacji: sanitarnej  

i deszczowej jest zadaniem publicznym; 
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej winna 

wyprzedzać budowC sieci wodoci>gowej lub być 
realizowana równolegleś 

c) sieci kanalizacyjne prowadzić w pasach 
drogowych ulic publicznych dojazdowych  
i wewnCtrznych pod terenami przewidzianymi na 
chodniki, 

d) przył>czenia do istniej>cych sieci gminnych 
infrastruktury s> zadaniami indywidualnymi,  
a projektować je po uzyskaniu szczegółowych 
warunków ich realizacji od gestorów sieci  
i zarz>dcy właWciwych dróg w których 
planowana jest realizacji zamierzenia; 

e) adaptuje siC istniej>ce urz>dzenia szczelnych 
zbiorników wybieralnych do gromadzenia 
Wcieków do czasu wybudowania sieci kanalizacji 
sanitarnej, po tym okresie urz>dzenia szczelnych 
zbiorników winny być zlikwidowane, a budynki 
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podł>czone do zrealizowanej sieci 
kanalizacyjnej; 

f) dopuszcza siC budowC przydomowych 
oczyszczalni Wcieków o wielkoWci do 7 m3 na 
dobC na terenach oznaczonych w ustaleniach 
szczegółowych w terenach oznaczonych 
symbolami: 17MN, 18MN, 29MN, 30MNr, 
37MN, 36MN, 47MNr; 

g) do czasu budowy kanalizacji deszczowej 
dopuszcza siC odprowadzenie wody opadowej do 
gruntu na własne działki w sposób 
zabezpieczaj>cy tereny s>siednie przed zalaniem, 
albo do dołów chłonnych na własnych 
nieruchomoWciach; 

8) W zakresie sieci telekomunikacyjnej: 
a) zaopatrzenie w gminn> sieć instalacji 

telekomunikacyjnej jest zadaniem publicznym; 
budowa przył>czy do kacdej działki budowlanej 
zadaniem indywidualnym; 

b) adaptować istniej>ce sieci telekomunikacyjne; 
now> sieć budować jako kablowo-kanałow>  
z przył>czami do budynków, w oparciu  
o warunki techniczne podane przez gestora sieci, 

c) dopuszcza siC zaopatrzenie terenu objCtego 
planem w sieć telekomunikacyjn> w innej formie 
technologicznej nic sieć kablowa, z zakazem 
prowadzenia sieci napowietrznej; 

9) W zakresie urz>dzeM i sieci gazowejŚ 
a) zaopatrzenie w gminn> sieć instalacji gazowej 

jest zadaniem publicznym; budowa przył>czy do 
kacdej działki budowlanej zadaniem 
indywidualnym; 

b) do czasu wybudowania sieci gazowej dopuszcza 
siC mocliwoWć korzystania z gazu 
bezprzewodowego; 

c) linie gminnej sieci gazowej prowadzić w pasach 
dróg publicznych i wewnCtrznych zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

 10) W zakresie energetyki cieplnej: 
a) dopuszcza siC budowC indywidualnych 

systemów grzewczych pod warunkiem 
stosowania paliw nie powoduj>cych zwiCkszania 
emisji pyłów szkodliwych do Wrodowiska, 

b) nowe rozwi>zania technologiczne w celu 
uzyskiwania ciepła z zastosowaniem paliwa 
nisko emisyjnego lub bez emisyjnego; 

 11) W zakresie sieci elektroenergetycznychŚ do kacdej 
działki budowlanej jest zadaniem indywidualnymŚ 
a) zaopatrzenie w gminn> sieć elektroenergetyczn> 

jest zadaniem publicznym; 
b) tereny objCte planem posiadaj> zapewnienie 

mocy energetycznej poprzez istniej>c> siec 
Wredniego i niskiego napiCcia, która moce być 
przebudowywana i remontowana i likwidowana 
po uwzglCdnieniu warunków podanych przez 
gestora sieci, 

c) podł>czenie projektowanych nowych obiektów  
i urz>dzeM, nalecy do zadaM indywidualnych  
i nalecy je budować po uzyskaniu warunków 
technicznych od właWciciela sieci, 

d) zakaz budowy wiec wiatrowych powycej 15,0 m 
ze Wmigłem na działkach o powierzchni nie 
mniejszej nic 2000 m2. 

 12) W zakresie obronnoWciŚ 
a) w obszarze planu dla nowych terenów 

zaprojektować sieć wodoci>gow>  
z zainstalowanymi na koMcówkach sieci 
hydrantami przeciwpocarowymiś 

b) wody opadowe z ulic i dróg odprowadzić do 
kanalizacji deszczowej, lub do zbiorników 
retencyjnych oznaczonych symbolami „Ws”  
i „W”, po odpowiednim zabezpieczeniu przed 
ich skaceniem czyli z poprzez zastosowanie 
piaskowników i separatorów ograniczaj>cych 
spływ wód z zanieczyszczeniami 
ropopochodnymi; 

c) do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej 
dopuszcza siC, aby wody opadowe z terenów 
naraconych na zanieczyszczenie płynami 
ropopochodnymi po podczyszczeniu  
z zanieczyszczeM odpadami ropopochodnymi 
mogły być magazynowane w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych z zapewnieniem 
wywozu do oczyszczalni Wcieków. 

 13) W ustaleniach ogólnych dla lokalizacji inwestycji 
infrastrukturalnych nie maja zastosowania ustalone 
niniejszym planem linie zabudowy; 

 14) Wszystkie obiekty - nowe lub przebudowywane, 
przeznaczone na pobyt ludzi winny być podł>czone 
do istniej>cej, przebudowanej lub rozbudowanej 
gminnej sieci wodoci>gowej, kanalizacyjnej  
i gazowej przebiegaj>cej w ci>gach istniej>cych 
dróg publicznych lub dróg wewnCtrznych, po 
uzyskaniu warunków ich podł>czenia od właWciwego 
gestora sieci. 
 
§ 15. Poza okreWlonymi w ustaleniach 

szczegółowych zasadami i warunkami scalania  
i podziału nieruchomoWci objCtych niniejszym planem 
dopuszcza siC dokonywanie wydzieleM maj>cych na 
celu powiCkszenie innej działki, rozgraniczenia funkcji 
oraz wydzieleM pod drogi wewnCtrzne, parkingi lub 
dojWcia jako ci>gi pieszo-jezdne. 

 
§ 16. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenuŚ 
1) teren moce być ucytkowany jak dotychczas do czasu 

zagospodarowania docelowego według ustaleM 
niniejszego planu; 

2) korzystanie z sieci infrastruktury technicznej na 
dotychczasowych warunkach do czasu potrzeby 
zaopatrzenie nowych działek lub nowych obiektów 
w niezbCdne urz>dzenia infrastrukturalne o wiCkszej 
mocy technologicznej, lub potrzeby budowy nowych 
lub przebudowy istniej>cych obiektówś 

3) wody opadowe pochodz>ce z parkingów, dróg 
miejskich, placów utwardzonych nie maj>cych 
kontaktu z substancjami ropopochodnymi ujCte  
w systemy kanalizacyjne mog> być odprowadzane 
do odbiornika bez podczyszczania – w grunt, 
poprzez studnie chłonne, drenac rozs>czaj>cy (o ile 
szczegółowe badania incynierskie potwierdzaj> taka 
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mocliwoWć), lub zbieranie w zbiornik 
bezodpływowy i wykorzystywanie do podlewania 
terenów zielonych, b>da oprowadzenie do zbiornika 
wodnego gdzie wówczas inwestor winien uzyskać 
pozwolenie wodno prawne na wprowadzenie wód 
opadowych do wód lub do ziemi. 
 
§ 17. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

1) tereny górnicze, naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi, zagrocone osuwaniem siC mas ziemnychś 

2) nieruchomoWci uznane za niezbCdne na cele 
obronnoWci paMstwa oraz obiekty wacne  
i szczególnie wacne dla bezpieczeMstwa i obronnoWci 
paMstwa okreWlone odrCbnymi przepisamiś 

3) obszary wymagaj>ce przekształceM i rekultywacjiś 
4) obszary rehabilitacji istniej>cej zabudowy  

i infrastruktury technicznej; 
5) obszary słuc>ce realizacji imprez masowychś 
6) obszary przestrzeni publicznej wyznaczone  

w Studium; 
7) obszary pod lokalizacjC obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedacy powycej (2000 m2) 
powierzchni okreWlonej przepisie art. 10 pkt 8 
ustawy z 27 marca 2008 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami). 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe 
Przeznaczenie terenów i zasady ich 

zagospodarowania 
 
§ 18.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolem: 5MN, 9MN, 10MN, 15MN, 
16MN, 17MN, 18MN, 20MN i 24MN, 25MN, 26MN, 
27MN, 28MN, 29MN oraz 31MN, 32MN/U, 36MN, 
37MN i 58MN, 59MN. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ komunikacja 

wewnCtrzna, miejsca postojowe, zieleM izolacyjna, 
sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje zabudowa wolnostoj>ca, dopuszcza siC 

budowC blianiacz>, 
2) dopuszczalna jest budowa w poł>czeniu  

z budynkiem usługowym lub garacem, 
3) dopuszcza siC budowC obiektów uzupełniaj>cych 

zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> – garace, 
budynki gospodarcze wolnostoj>ce, wbudowane lub 
dobudowane do budynku o funkcji podstawowej lub 
o funkcji dopuszczonej, o bryle dostosowanej do 
gabarytów tego budynkuś 

4) obowi>zuje zakaz przekształcania obiektów 
gospodarczych, czy garacowych na funkcje 
mieszkalne, 

5) dopuszcza siC budowC lokalu ucytkowego 
wbudowanego w budynek mieszkalny lub do niego 
dobudowany z przeznaczeniem na usługi typu 
bytowego, jak drobny handel, działalnoWć biurow>, 

gabinety lekarskie, stomatologiczne itp.  
o powierzchni ucytkowej nie przekraczaj>cej norm 
okreWlonych przepisami prawa budowlanego. 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowegoŚ okreWlone zostały  
w ustaleniach ogólnych planu - wg § 7 niniejszej 
uchwały, 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy – maksymalnie 

trzy kondygnacje naziemne, w tym trzecia  
w poddaszu ucytkowym, lecz nie wycszy nic  
12,0 m, przy zabezpieczeniu wysokoWci wewnCtrznej 
pomieszczeM usługowych co najmniej 3,0 mś 

2) maksymalna wysokoWć zabudowy garacowej  
i gospodarczej – jedna kondygnacja naziemna, lecz 
nie wycsza nic 3,0 m licz>c od poziomu terenu do 
górnej krawCdzi elewacji frontowej; 

3) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego 8,0 m, 

4) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
gospodarczego i garacowego (ł>czna szerokoWć) 6,0 m, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% 
powierzchni działki, 

6) obowi>zuje zachowanie minimum 50% powierzchni 
w stanie biologicznie czynnej, 

7) rodzaj dachu na obiektach mieszkalnych – dwu- lub 
wielospadowe, 

8) pochylenie połaci dachowychŚ w budynkach 
mieszkalnych, kat pochylenia połaci dachowych 
winien mieWcić siC w granicach co najmniej kata 30-
45°, a w budynkach gospodarczych i garacowych 
kat nachylenia połaci dachowych winien mieWcić siC 
w granicy do 35°, 

9) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna czerwona, 
lub czarna, a takce materiały podobne w kształcie  
i kolorze do dachówki ceramicznej, 

 10) dopuszcza siC podpiwniczenie budynków. 
6. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) podział terenu na działki budowlane zgodnie  

z rysunkiem planu, dopuszcza siC przesuniCcia linii 
podziału tj. szerokoWci frontu działki na plus lub 
minus o 10%, przy zachowaniu szerokoWci działki  
w linii zabudowy o wielkoWci minimum 23,0 m, 

2) przyjCto minimaln> powierzchniC działki 800,0 m2, 
lub minimaln> 2000 m2 jeceli ma być zastosowany 
system odbioru Wcieków w formie przydomowej 
oczyszczalni Wcieków, 

3) dopuszcza siC ł>czenie działek o minimalnej 
powierzchni po dwie lub trzy, z zachowaniem 
wskaaników i parametrów zabudowy jak dla 
pojedyMczej działkiś 

4) tereny o symboluŚ 36MN i 37MN, na których 
znajduj> siC grunty o ducych spadach powycej 5%, 
na rysunku planu z oznaczeniem graficznym tzw. 
„szrafem w kratkC” wymagaj> wykonania badaM 
geotechnicznych uwzglCdniaj>cych wytrzymałoWć 
gruntu przed kacdym zamiarem lokalizacji obiektów 
budowlanych w tym rejonie. 
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
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1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiŚ według ustaleM okreWlonych 
w ustaleniach dla komunikacji drogowej w rozdziale 
V niniejszej uchwałyś 

2) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) na terenach wyodrCbnionych liniami 

rozgraniczaj>cymi i o okreWlonych symbolach 
pozostawia siC do zachowania lub przebudowy 
istniej>ce urz>dzenia infrastruktury technicznej 
naziemne i podziemne, a kacda ich przebudowa 
wymaga uzgodnienia z gestorami tych sieci; 

b) zasilanie obiektów energi> elektryczn>  
z istniej>cych sieci niskiego i Wredniego napiCcia 
na warunkach właWciwego zakładu 
energetycznego, z obowi>zkiem kablowego 
zasilania budynków projektowanychś 

c) w zakresie ogrzewania obiektów – według 
ustaleM ogólnych, 

d) dopuszcza siC budowC przydomowej 
oczyszczalni Wcieków na terenachŚ 17MN, 
18MN, 29MN, 36MN, 37MN; 

e) infrastrukturC techniczna istniej>ca  
i projektowana jakŚ sieci wodoci>gowe, 
kanalizacyjne, deszczowe i telefoniczne 
projektować w ci>gach dróg publicznych 
lokalnych i dojazdowych istniej>cych  
i projektowanych oraz w drogach wewnCtrznychś 

f) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji sieci  
i urz>dzeM uzbrojenia technicznego, które nie 
mog> być realizowane na terenach 
przeznaczonych na ten cel, po uregulowaniu 
zasad zwi>zanych z prawem własnoWciowym,  
w tym udostCpniania do celów eksploatacyjnych 
i napraw biec>cychś 

g) po wybudowaniu systemu kanalizacyjnego 
terenu nalecy wszystkie Wcieki podł>czyć do 
kanalizacji, a szamba zlikwidowaćś 

h) wody opadowe z dachów budynków i wody 
roztopowe odprowadzić do gruntu, przy 
zachowaniu wymogów wynikaj>cych  
z przepisów szczególnych. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
1) tereny oznaczone symbolami: 15MN, 16MN, 

25MN, 26MN, 27MN, wymagaj> scalenia gruntów  
i przeprowadzenia wtórnego podziału na działki 
budowlane zgodnie z liniami wewnCtrznego 
podziału, ustalone niniejszym planem; 

2) dopuszcza siC zmianC linii podziału na działki 
według uwarunkowaM zawartych w ustaleniach 
ogólnych niniejszego planu oraz przy zachowaniu, 
minimalnej powierzchni działek. 

3) granice działek wynikaj>ce podziału winny być 
nachylone pod k>tem prosty czyli 900 w stosunku 
do pasa drogowego. 
9. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) na terenach działek budowlanych ustala siC zakaz 

ustawiania reklam wielkogabarytowych; 

2) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanej z obsługa 
techniczn> drógś 

3) obiekty kubaturowe, realizowane na powycszym 
terenach zarówno w granicach kacdej działki 
osobno, jak i jako działek ł>czonych dla realizacji 
inwestycji lub na wyodrCbnionych działkach 
wynikaj>cych z podziału tych terenów wymagaj>Ś 
zapewnienia właWciwej gospodarki wodno-Wciekowej 
i odprowadzenia wód opadowych, planowanej 
gospodarki elektroenergetycznej, gazowniczej  
i telefonicznej, z zachowanie uwarunkowaM 
wynikaj>cych z ustaw szczególnych i odrCbnych. 
10. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenuŚ 
1) teren moce być ucytkowany jak dotychczas do czasu 

zagospodarowania docelowego według ustaleM 
niniejszego planu; 

2) korzystanie z sieci infrastruktury technicznej na 
dotychczasowych warunkach do czasu potrzeby 
zaopatrzenie nowych działek lub nowych obiektów 
w niezbCdne urz>dzenia infrastrukturalne o wiCkszej 
mocy technologicznej lub potrzeby budowy nowych 
lub przebudowy istniej>cych obiektówś 

3) zachowuje siC istniej>c> zabudowC, linie zabudowy, 
gabaryty istniej>cych budynków dopuszcza siC ich 
rozbudowC o elementy jakie ustalono w niniejszym 
planie. 
 
§ 19.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 8MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 
19MN/U, 21MN/U, 22MN/U, 23MN/U, 34MN/U, 
39MN/U, 40MN/U, 41MN/U, 42MN/U, 43MN/U, 
44MN/U, 45MN/U, 46MN/U, 48MN/U i 49MN/U oraz 
50MN/U 53MN/U, 56MN/U. 

2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 
2) przeznaczenie dopuszczoneŚ zabudowa usługowa 

nieuci>cliwa. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje zabudowa wolno stoj>ca, 
2) dopuszcza siC utrzymanie, zmianC istniej>cych form 

zabudowy, kształtów dachów i zadaszeM, remonty, 
rozbudowC oraz wymianC istniej>cych obiektów na 
obiekty spełniaj>ce warunki zabudowy zgodne  
z ustaleniami niniejszego planu; dopuszczalna jest 
budowa w poł>czeniu z budynkiem usługowym lub 
garacem, 

3) dopuszcza siC budowC obiektów towarzysz>cych –
garace, budynki gospodarcze wolnostoj>ce, 
wbudowane lub dobudowane do budynku funkcji 
podstawowej lub funkcji uzupełniaj>cej o bryle 
dostosowanej do gabarytów tego budynkuś 

4) obowi>zuje zakaz przekształcania obiektów 
gospodarczych, czy garacowych na funkcje 
mieszkalne, 

5) dopuszcza siC lokal ucytkowy wbudowany  
w budynek mieszkalny lub do niego dobudowany na 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 222 – 12568 – Poz. 2061 
 

usługi nieuci>cliwe, jak handel, działalnoWć biurowa, 
gastronomia, o powierzchni nie przekraczaj>cej 
norm okreWlonych wskaanikami zabudowy w/w 
przeznaczenia terenu, 

6) pozostawić istniej>c> zabudowC do czasu realizacji 
zamierzeM inwestycyjnych zgodnych z ustalonym 
przeznaczeniem terenu; 

7) dopuszcza siC podział istniej>cych nieruchomoWci  
w granicach terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi na mniejsze powierzchnie,  
z warunkiem zapewnienia dostCpu do dróg 
publicznych, dla kacdej wyodrCbnionej działki, 
której powierzchnia i inne parametry bCd> zgodne  
z ustaleniami niniejszego planu; 

8) w granicach terenu jak wycej istniej> lub mog> być 
projektowane dojazdy do nieruchomoWci połoconych 
w głCbi terenu, które ustanawia siC jako drogi 
pieszo-jezdne niepubliczne o szerokoWci minimum 
6,0 m. 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowegoŚ okreWlone zostały  
w ustaleniach ogólnych planu. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ okreWlone 
zostały w ustaleniach ogólnych planu. 

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznejŚ nie planuje siC terenów 
przestrzeni publicznej. 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy – maksymalnie 

trzy kondygnacje naziemne w tym trzecia  
w poddaszu ucytkowym, lecz kalenica nie wycsza 
nic 12,0 m, przy zabezpieczeniu wysokoWci 
pomieszczeM usługowych co najmniej 3,0 mś 

2) maksymalna wysokoWć zabudowy garacowej  
i gospodarczej – jedna kondygnacja naziemna, lecz 
nie wycsza nic 3,0 m licz>c od poziomu terenu do 
górnej krawCdzi elewacji frontowejś 

3) szerokoWć elewacji frontowej budynku mieszkalnego 
od 8,0 m do 18,0 m; 

4) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
gospodarczego i garacowego (ł>czna) 6,0 m, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 
powierzchni działki, 

6) rodzaj dachu na obiektach mieszkalnych – dwu lub 
wielospadowe, przy czym główna kalenica dachu na 
obiekcie budowlanym winna być równoległa do linii 
rozgraniczaj>cej ulicyś 

7) pochylenie połaci dachowychŚ 
a) w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-

usługowych o k>cie pochylenia połaci 
dachowych mieszcz>cych siC w granicach co 
najmniej k>ta 35°- 45°; 

b) w budynkach gospodarczych i garacowych kat 
nachylenia połaci dachowych winien mieWcić siC 
w granicy do 35°, 

8) pozostałe parametry zgodnie z ustaleniami 
ogólnymiś 
8. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 

1) tereny o symbolachŚ 8MN/U, 19MN/U, podlegaj> 
scaleniu i podziale na działki budowlane zgodnie  
z rysunkiem planu, dopuszcza siC przesuniCcia linii 
podziału tj. szerokoWci frontu działki na plus lub 
minus o 10%, przy zachowaniu szerokoWci działki  
w linii zabudowy o wielkoWci minimum 23,0 m, 

2) przyjCto minimaln> powierzchniC nowych 
powstaj>cych z podziału działek o wielkoWci co 
najmniej 800,0 m2, 

3) zachowuje siC istniej>ce powierzchnie działek  
o wielkoWci mniejszej nic planowane oraz dopuszcza 
siC ł>czenie działek po dwie lub trzy, z zachowaniem 
wskaaników i parametrów zabudowy jak dla nowej 
pojedynczej działki. 
9. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) na terenach działek budowlanych ustala siC zakaz 

ustawiania reklam wielkogabarytowych; 
2) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 

istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanej z obsługa 
techniczn> drógś 

3) obiekty kubaturowe, realizowane na powycszym 
terenach zarówno w granicach kacdej działki 
osobno, jak i jako działek ł>czonych dla realizacji 
inwestycji lub na wyodrCbnionych działkach 
wynikaj>cych z podziału tych terenów wymagaj>Ś 
zapewnienia właWciwej gospodarki wodno-Wciekowej 
i odprowadzenia wód opadowych, planowanej 
gospodarki elektroenergetycznej, gazowniczej  
i telefonicznej, z zachowanie uwarunkowaM 
wynikaj>cych z ustaw szczególnych i odrCbnychś 

4) ustala siC zakaz budowy obiektów i urz>dzeM oraz 
prowadzenia działalnoWci w zakresie produkcji, 
magazynowania, składowania, unieszkodliwiania, 
zbierania odpadów oraz prowadzenia wszelkiej 
działalnoWci w zakresie gospodarki odpadami 
zarówno w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, 
jak i zbierania lub transportu zaliczonych do 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko zgodnie ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (jedn. Tekst  
z 2008 r. DZ.U. Nr 25 poz. 150 z póan. zmianami), 
oraz rozporz>dzeniem Rady Ministrów z dnia  
9 listopada 20010 r. w sprawie przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
(Dz. U. z dnia 2010 r. nr 213, poz. 1397); 

5) ustala siC zakaz składowania odpadów komunalnych 
i uznanych za niebezpieczne, wymienionych  
w rozporz>dzeniu Ministra Vrodowiska z dnia  
27 wrzeWnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.). 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiŚ wymagane jest przyjCcie 
ustaleM okreWlonych w ustaleniach dla komunikacji 
drogowej w rozdziale V niniejszej uchwałyś 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
1) tereny wyodrCbnione liniami rozgraniczaj>cymi  

i o okreWlonych symbolach wymagaj> budowy sieci 
urz>dzeM infrastruktury technicznej naziemnej  
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i podziemnej, a kacda ich budowa wymaga 
uzgodnienia z gestorami właWciwych sieciś 

2) zasilanie obiektów energi> elektryczn> z istniej>cych 
sieci niskiego i Wredniego napiCcia na warunkach 
właWciwego zakładu energetycznego, z obowi>zkiem 
kablowego zasilania budynków projektowanychś 

3) infrastrukturC techniczn> projektowan> jakŚ sieci 
wodoci>gowe, kanalizacyjne, deszczowe  
i telefoniczne projektować w ci>gach dróg 
publicznych lokalnych i dojazdowych istniej>cych  
i projektowanych oraz w drogach wewnCtrznych, 

4) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji sieci i urz>dzeM 
uzbrojenia technicznego, które nie mog> być 
realizowane na terenach przeznaczonych na ten cel, 
po uregulowaniu zasad zwi>zanych z prawem 
własnoWciowym, w tym udostCpniania do celów 
eksploatacyjnych i napraw biec>cych; 

5) po wybudowaniu systemu kanalizacyjnego terenu 
nalecy wszystkie Wcieki podł>czyć do kanalizacji,  
a szamba zlikwidowaćś 

6) wody opadowe z dachów budynków i wody 
roztopowe odprowadzić do gruntu, przy zachowaniu 
wymogów wynikaj>cych z przepisów szczególnychś 
12. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenuŚ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi niniejszej uchwały. 

 
§ 20.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 30MNr. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna rezydencjalna. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje zabudowa wolno stoj>ca, jeden budynek 

mieszkalny na działce budowlanejś 
2) dopuszczalna jest budowa w poł>czeniu z garacem 

lub budynkiem gospodarczym jako wolnostoj>ce, 
wbudowane lub dobudowane do budynku funkcji 
podstawowej o bryle dostosowanej do gabarytów 
tego budynku; 

3) obowi>zuje zakaz budowy obiektów słuc>cych do 
działalnoWci gospodarczej i zakaz przekształcania 
obiektów gospodarczych, czy garacowych na 
funkcje mieszkalne; 

4) dopuszcza siC podział istniej>cych nieruchomoWci  
w granicach terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi na mniejsze powierzchnie,  
z warunkiem zapewnienia dostCpu do dróg 
publicznych, dla kacdej wyodrCbnionej działki, 
której powierzchnia i inne parametry bCd> zgodne  
z ustaleniami niniejszego planu; 

5) w granicach terenu jak wycej istniej> lub mog> być 
projektowane dojazdy do nieruchomoWci połoconych 
w głCbi terenu, które ustanawia siC jako dojazdy  
i siCgacze o szerokoWci minimum 5,0 m z linia 
zabudowy co najmniej 6,0 m licz>c od linii 
rozgraniczaj>cej dojazdu czy siCgacza; 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowegoŚ okreWlone zostały  
w ustaleniach ogólnych planu. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ okreWlone 
zostały w ustaleniach ogólnych planuś 

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznejŚ nie planuje siC terenów 
przestrzeni publicznej; 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy – maksymalnie 

dwie kondygnacje naziemne w tym druga  
w poddaszu ucytkowym, lecz nie wycsza nic 10,0 m, 
przy zabezpieczeniu wysokoWci wewnCtrznych 
pomieszczeM mieszkalnych do 3,0 mś 

2) maksymalna wysokoWć zabudowy garacowej  
i gospodarczej –jedna kondygnacja naziemna, lecz 
nie wycsza nic 3,0 m licz>c od poziomu terenu do 
górnej krawCdzi elewacji frontowejś 

3) maksymalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego 15,0 m, 

4) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
gospodarczego i garacowego (ł>czna) 6,0 m, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% 
powierzchni działki, 

6) obowi>zuje zachowanie minimum 50% powierzchni 
w stanie biologicznie czynnej, 

7) rodzaj dachu na obiektach mieszkalnych – dwu lub 
wielospadowe, przy czym główna kalenica dachu na 
obiekcie budowlanym winna być równoległa do linii 
rozgraniczaj>cej ulicyś 

8) pochylenie połaci dachowychŚ 
a) w budynkach mieszkalnych, kat pochylenia 

połaci dachowych winien mieWcić siC  
w granicach co najmniej kata 35-45°; 

b) w budynkach gospodarczych i garacowych kat 
nachylenia połaci dachowych winien mieWcić siC 
w granicy do 15°, 

9) pokrycie dachu – dachówka lub materiały podobne 
w kształcie i kolorze; 

 10) dopuszcza siC podpiwniczenie budynkówś 
 11) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

wewnCtrznych lub dróg publicznychś 
 12) liniC zabudowy od dróg obsługuj>cych teren według 

ustaleM, ce od dróg o symbolachŚ KDD, KDW  
w odległoWci maksymalnej nieprzekraczalnej 6,0 m 
licz>c od linii rozgraniczaj>cej drogi.  
8. Granice i sposób zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronieŚ okreWlone zostały  
w ustaleniach ogólnych planu § 7 niniejszej uchwałyś 

9. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci: 
1) podział terenu na działki budowlane zgodnie  

z rysunkiem planu, dopuszcza siC przesuniCcia linii 
podziału tj. szerokoWci frontu działki na plus lub 
minus o 10%, przy zachowaniu szerokoWci działki  
w linii zabudowy o wielkoWci minimum 30,0 m, 

2) przyjCto minimaln> powierzchniC nowych 
powstaj>cych z podziału działek o wielkoWci co 
najmniej 2000,0 m2, 

3) zachowuje siC istniej>ce powierzchnie działek  
o wielkoWci mniejszej nic planowane oraz dopuszcza 
siC ł>czenie działek po dwie, z zachowaniem 
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wskaaników i parametrów zabudowy jak dla nowej 
pojedynczej działki. 
10. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) obiekty kubaturowe, realizowane na powycszym 

terenach zarówno w granicach kacdej działki 
osobno, jak i jako działek ł>czonych dla realizacji 
inwestycji lub na wyodrCbnionych działkach 
wynikaj>cych z podziału tych terenów wymagaj>Ś 
zapewnienia właWciwej gospodarki wodno-Wciekowej  
i odprowadzenia wód opadowych, planowanej 
gospodarki elektroenergetycznej, gazowniczej  
i telefonicznej, z zachowanie uwarunkowaM 
wynikaj>cych z ustaw szczególnych i odrCbnychś 

2) obowi>zuje zakaz budowy obiektów słuc>cych do 
działalnoWci gospodarczej i zakaz przekształcania 
obiektów gospodarczych czy garacowych na funkcje 
mieszkalne. 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiŚ wymagane jest przyjCcie 
ustaleM okreWlonych w ustaleniach szczegółowych dla 
komunikacji drogowej w rozdziale V niniejszej 
uchwały. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
1) na terenach wyodrCbnionych liniami 

rozgraniczaj>cymi i o okreWlonych symbolach 
pozostawia siC do zachowania lub przebudowy 
istniej>ce urz>dzenia infrastruktury technicznej 
naziemne i podziemne, a kacda ich przebudowa 
wymaga uzgodnienia z gestorami tych sieci; 

2) zasilanie obiektów energi> elektryczn> z istniej>cych 
sieci niskiego i Wredniego napiCcia na warunkach 
właWciwego zakładu energetycznego, z obowi>zkiem 
kablowego zasilania budynków projektowanychś 

3) infrastrukturC techniczna istniej>ca i projektowana 
jakŚ sieci wodoci>gowe, kanalizacyjne, deszczowe  
i telefoniczne projektować w ci>gach dróg 
publicznych lokalnych i dojazdowych istniej>cych  
i projektowanych oraz w drogach wewnCtrznych, 

4) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji sieci i urz>dzeM 
uzbrojenia technicznego, które nie mog> być 
realizowane na terenach przeznaczonych na ten cel, 
po uregulowaniu zasad zwi>zanych z prawem 
własnoWciowym, w tym udostCpniania do celów 
eksploatacyjnych i napraw biec>cychś 

5) po wybudowaniu systemu kanalizacyjnego terenu 
nalecy wszystkie Wcieki podł>czyć do kanalizacji, 
sanitarnej; 

6) dopuszcza siC budowC przydomowej oczyszczalni 
Wcieków na powstałych z podziału nowych działkach 
o powierzchni minimum 2000 m2; 

7) wody opadowe z dachów budynków i wody 
roztopowe odprowadzić do gruntu, przy zachowaniu 
wymogów wynikaj>cych z przepisów szczególnych, 

8) ustala siC obowi>zek zmniejszania uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska w zakresie emisji spalin z urz>dzeM 
grzewczych poprzez ucywanie do ogrzewania 
paliwa ekologicznego lub rozwi>zaM 
technologicznych. 

13. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenu: 
okreWlone zostały w ustaleniach ogólnych planu. 

 
§ 21.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 63U/MN, 68U/MN, 69U/MN  
i 70U/MN. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 

nieuci>cliwaś 
2) przeznaczenie dopuszczone: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje zabudowa wolno stoj>ca, 
2) dopuszcza siC utrzymanie, zmianC istniej>cych form 

zabudowy, kształtów dachów i zadaszeM, remonty, 
rozbudowC oraz wymianC istniej>cych obiektów na 
obiekty spełniaj>ce warunki zabudowy zgodne  
z ustaleniami niniejszego planu; dopuszczalna jest 
budowa w poł>czeniu z budynkiem mieszkalnymś 

3) dopuszcza siC budowC obiektów towarzysz>cych –
garace, budynki gospodarcze wolnostoj>ce, 
wbudowane lub dobudowane do budynku funkcji 
podstawowej lub funkcji uzupełniaj>cej o bryle 
dostosowanej do gabarytów tego budynkuś 

4) dopuszcza siC przekształcania obiektów 
gospodarczych, czy garacowych na funkcje 
usługowe lub mieszkalne dla jednej rodziny – 
właWciciela działki, 

5) zabudowa mieszkaniowa –to dopuszczenie budowy 
lokalu mieszkalnego wbudowanego w budynek 
usługowy lub do niego dobudowany z wyj>tkiem 
budynku usługi uci>cliwej, 

6) pozostawić istniej>c> zabudowC do czasu realizacji 
zamierzeM inwestycyjnych zgodnych z ustalonym 
przeznaczeniem terenu; 

7) dopuszcza siC podział istniej>cych nieruchomoWci  
w granicach terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi na mniejsze powierzchnie,  
z warunkiem zapewnienia dostCpu do dróg 
publicznych, dla kacdej wyodrCbnionej działki, 
której powierzchnia i inne parametry bCd> zgodne  
z ustaleniami niniejszego planu; 

8) w granicach terenu jak wycej istniej> lub mog> być 
projektowane dojazdy do nieruchomoWci połoconych 
w głCbi terenu, które ustanawia siC jako drogi 
pieszo-jezdne niepubliczne o szerokoWci minimum 
6,0 m. 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) okreWlone zostały w ustaleniach ogólnych planuś 
2) na terenie niniejszego planu znajduj> siC grunty  

o ducych spadkach powycej 5%, oznaczone 
symbolem 4R/MN, które wymagaj> 
przeprowadzenia oceny geologicznej gruntu działki 
w miejscu planowanej lokalizacji obiektu pod 
wzglCdem wytrzymałoWci gruntu oraz stanu wód 
gruntowych i kierunku ich spływu. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ okreWlone 
zostały w ustaleniach ogólnych planuś 
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6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznejŚ nie planuje siC terenów 
przestrzeni publicznej. 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy usługowej –  

o wysokoWci od 8,0 m do 12,0 m przy 
zabezpieczeniu wysokoWci pomieszczeM usługowych 
co najmniej 3,0 m; 

2) maksymalna wysokoWć zabudowy garacowej  
i gospodarczej – jedna kondygnacja naziemna, lecz 
nie wycsza nic 5,0 m licz>c od poziomu terenu do 
górnej krawCdzi elewacji frontowejś 

3) maksymalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
15,0 m, 

4) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
gospodarczego lub usługowego 10,0 m, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60% 
powierzchni działki, 

6) obowi>zuje zachowanie minimum 25% powierzchni 
w stanie biologicznie czynnej, 

7) rodzaj dachu na obiektach usługowych – dwu lub 
wielospadowe, przy czym główna kalenica dachu na 
obiekcie budowlanym winna być równoległa do linii 
rozgraniczaj>cej ulicyś 

8) pochylenie połaci dachowych: 
a) w budynkach usługowych kat pochylenia połaci 

dachowych winien mieWcić siC w granicach co 
najmniej kata 30°, jako dach Wredniowysokiś 

b) w budynkach gospodarczych i garacowych kat 
nachylenia połaci dachowych winien mieWcić siC 
w granicy do 15°, 

9) pokrycie dachu – dachówka lub materiały podobne 
w kształcie i kolorześ 

 10) dopuszcza siC podpiwniczenie budynkówś 
 11) liniC zabudowy od dróg obsługuj>cych teren zgodnie 

z ustaleniem, ce: 
a) od dróg KDL - 10,0 m, licz>c od linii 

rozgraniczaj>cej drogiś 
b) od dróg o symbolu – KDD - w odległoWci 6,0 m, 

licz>c od linii rozgraniczaj>cej drogiś 
c) od dróg o symbolu KDW lub KDX –  

w odległoWci 6,0 m, licz>c od linii 
rozgraniczaj>cej drogiś  

 12) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
dojazdowej i wewnCtrznych. 
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychŚ okreWlone 
zostały w ustaleniach ogólnych planu. 

9. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
1) podział terenu na działki budowlane zgodnie  

z rysunkiem planu, dopuszcza siC przesuniCcia linii 
podziału tj. szerokoWci frontu działki na plus lub 
minus o 10%, przy zachowaniu szerokoWci działki -
w linii zabudowy o wielkoWci minimum 25,0 m, 

2) przyjCto minimaln> powierzchniC nowych 
powstaj>cych z podziału działek o wielkoWci co 
najmniej 1500,0 m2, 

3) zachowuje siC istniej>ce powierzchnie działek  
o wielkoWci mniejszej nic planowane oraz dopuszcza 
siC ł>czenie działek po dwie, z zachowaniem 
wskaaników i parametrów zabudowy jak dla nowej 
pojedynczej działki. 
10. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) na terenach działek budowlanych ustala siC zakaz 

ustawiania reklam wielkogabarytowych; 
2) dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 

istniej>cych oraz realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanej z obsługa 
techniczn> drógś 

3) obiekty kubaturowe, realizowane na powycszym 
terenach zarówno w granicach kacdej działki 
osobno, jak i jako działek ł>czonych dla realizacji 
inwestycji lub na wyodrCbnionych działkach 
wynikaj>cych z podziału tych - zapewnienia 
właWciwej gospodarki wodno-Wciekowej  
i odprowadzenia wód opadowych, planowanej 
gospodarki elektroenergetycznej, gazowniczej  
i telefonicznej, z zachowanie uwarunkowaM 
wynikaj>cych z ustaw szczególnych i odrCbnychś 

4) ustala siC zakaz budowy obiektów i urz>dzeM oraz 
prowadzenia działalnoWci w zakresie produkcji, 
magazynowania, składowania, unieszkodliwiania, 
zbierania odpadów oraz prowadzenia wszelkiej 
działalnoWci w zakresie gospodarki odpadami 
zarówno w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, 
jak i zbierania lub transportu zaliczonych do 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko zgodnie ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (jedn. tekst  
z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z póan. Zmianami) 
oraz rozporz>dzeniem Rady Ministrów z dnia  
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
(Dz.U. z dnia 2010 r. nr 213, poz. 1397), 

5) ustala siC zakaz składowania odpadów komunalnych 
i uznanych za niebezpieczne, wymienionych  
w rozporz>dzeniu Ministra Vrodowiska z dnia  
27 wrzeWnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.). 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiŚ wymagane jest przyjCcie 
ustaleM okreWlonych w ustaleniach szczegółowych dla 
komunikacji drogowej zawartych w rozdziale V; 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
1) tereny wyodrCbnione liniami rozgraniczaj>cymi  

i o okreWlonych symbolach wymagaj> budowy sieci 
urz>dzeM infrastruktury technicznej naziemnej  
i podziemnej, a kacda ich budowa wymaga 
uzgodnienia z gestorami właWciwych sieci,  
i zarz>dcy dróg publicznych oraz właWcicieli dróg 
wewnCtrznychś 

2) zasilanie obiektów energi> elektryczn> z istniej>cych 
sieci niskiego i Wredniego napiCcia na warunkach 
właWciwego zakładu energetycznego, z obowi>zkiem 
kablowego zasilania budynków projektowanychś 
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3) infrastrukturC techniczn> projektowan> jakŚ sieci 

wodoci>gowe, kanalizacyjne, deszczowe  
i telefoniczne projektować w ci>gach dróg 
publicznych lokalnych i dojazdowych istniej>cych  
i projektowanych oraz w drogach wewnCtrznych, 

4) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji sieci i urz>dzeM 
uzbrojenia technicznego, które nie mog> być 
realizowane na terenach przeznaczonych na ten cel, 
po uregulowaniu zasad zwi>zanych z prawem 
własnoWciowym, w tym udostCpniania do celów 
eksploatacyjnych i napraw biec>cychś 

5) po wybudowaniu systemu kanalizacyjnego terenu 
nalecy wszystkie Wcieki podł>czyć do kanalizacji,  
a szamba zlikwidowaćś 

6) wody opadowe z dachów budynków i wody 
roztopowe odprowadzić do gruntu, przy zachowaniu 
wymogów wynikaj>cych z przepisów szczególnych. 
13. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenuŚ 
okreWlone zostały w ustaleniach ogólnych planu. 

 
§ 22.1. WyodrCbnia siC teren oznaczony symbolemŚ 

51 U/P/MN: 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa dla 
prowadzenia działalnoWci usługowej, produkcyjnej 
oraz hale, składy, magazyny nie powoduj>c> 
uci>cliwego oddziaływania na Wrodowisko, 

2) przeznaczenie dopuszczone – zabudowa dla 
prowadzenia działalnoWci produkcyjnej nie 
powoduj>cej uci>cliwego oddziaływania na 
Wrodowisko, z pasem zieleni izolacyjnej od strony 
terenu usługowego i s>siednich terenów 
budownictwa mieszkaniowego i przeznaczeniem 
uzupełniaj>cym jakŚ parkingi i drogi wewnCtrzne, 
urz>dzenia infrastruktury technicznej  
i technologicznej oraz zieleni izolacyjnej 
urz>dzonej, 

3) opuszczenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wył>cznie przez właWciciela usługi 
lub zakładu produkcyjnego. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) budynki produkcyjne, składowe i magazynowo-

budowlane projektować o wysokoWci do 8,0-m, 
licz>c od poziomu terenu do gzymsu budynku  
z wyj>tkiem budowli technicznych i urz>dzeM 
budowlanych udokumentowanych, ce wymagaj> 
wycszej wysokoWci technologicznejś 

2) dachy budynków usługowych i produkcyjnych 
ustala siC jako płaskie lub o nachyleniu do 25%,  
o materiałach kryj>cych dachy dostosowanych do 
charakteru obiektu i technologii produkcji; 

3) zakaz budowy obiektów tymczasowych o funkcji nie 
zwi>zanej z przeznaczeniem docelowym terenu. 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego, ustala siCŚ 
1) obowi>zek ograniczenia uci>cliwoWci z tytułu 

działalnoWci gospodarczej do granic nieruchomoWci 
inwestora, do której posiada tytuł prawny, 
dostCpnymi Wrodkami technologicznymi  
i technicznymi; 

2) uci>cliwoWć dla Wrodowiska wywołana działalnoWci> 
gospodarcza, nie moce wykraczać poza teren jej 
lokalizacji, a tym samym nie moce wywoływać 
koniecznoWci ustanawiania strefy uci>cliwego 
oddziaływania chyba, ce właWciwe organy sanitarne  
i ochrony Wrodowiska dopuszcz> tak> mocliwoWćś 

3) obowi>zek zachowania minimum 30% powierzchni 
istniej>cej nieruchomoWci lub działki wynikaj>cej  
z podziału, jako powierzchni aktywnej 
przyrodniczo-biologicznie czynnej; 

4) zaleca siC wprowadzenie drzew i krzewów 
ozdobnych od strony drogi publicznej; 

5) obowi>zek zapewnienia niezbCdnej iloWci miejsc 
postojowych, zwi>zanych z działalnoWci> usługow> 
według ustaleM ogólnych niniejszego planuś 

6) dla wszystkich obiektów wymagaj>cych ogrzewania, 
ustala siC obowi>zek zmniejszania uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska przyrodniczego w zakresie emisji spalin 
z urz>dzeM grzewczych poprzez ucywanie opalu  
o małej emisyjnoWci lub bez emisyjnego, 

7) wszystkie obiekty - nowe lub przebudowywane, 
przeznaczone na pobyt ludzi winny być podł>czone 
do gminnej sieci wodoci>gowej, kanalizacyjnej  
i gazowej przebiegaj>cej w ci>gach istniej>cych 
dróg publicznych lub dróg wewnCtrznych,  
z zachowanie uwarunkowaM wynikaj>cych z ustaw 
szczególnych i odrCbnych. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ wg ustaleM 
ogólnych niniejszej uchwały. 

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznejŚ nie planuje siC terenów 
przestrzeni publicznej. 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy, ustala siCŚ 
1) linie zabudowy: przy projektowaniu zabudowy na 

terenie jak w ust. 1 uwzglCdniać zasady zgodnie  
z przepisem ustaleM szczegółowych niniejszej 
uchwały dla dróg obsługuj>cych wyodrCbniony teren 
w rozdziale V niniejszej uchwałyś 

2) obiekty kubaturowe, budowle i urz>dzenia 
technologiczne realizowane na powycszym terenie 
zarówno w granicach działkach wynikaj>cych  
z podziału tego terenu, jak i na gruntach działek 
istniej>cych wymagaj>Ś 
a) zapewnienia właWciwej gospodarki wodno-

Wciekowej i odprowadzenia wód opadowych, 
planowanej w uzgodnieniu z właWciwymi 
gestorami tych sieci; 

b) zapewnienia właWciwej gospodarki odpadami 
zapewniaj>c dla niej miejsca gromadzenia,  
z mocliwoWci> segregacji i okresowego 
wywocenia na wysypisko; 

c) zapewnienia właWciwej gospodarki 
elektroenergetycznej, gazowniczej i telefonicznej; 

d) budowy na nowych działkach miejsc 
postojowych o wielkoWci właWciwej dla profilu 
produkcji nowych zakładówś 
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e) budowy zjazdów publicznych do dróg 
publicznych istniej>cych i projektowanych po 
uzgodnieniu z gestorami tych dróg. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
 a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychŚ według 
ustaleM ogólnych zawartych w niniejszej uchwale. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWci objCtych planemŚ 
1) na przedmiotowych terenach nie ustala siC scaleMś 
2) dopuszcza siC podział istniej>cych nieruchomoWci  

w granicach terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi na mniejsze powierzchnie,  
z warunkiem zapewnienia dostCpu do dróg 
publicznych, dla kacdej wyodrCbnionej działki,  
o powierzchni i szerokoWci jej frontu ustalonej 
niniejszym planem; 

3) działki planować o powierzchni wielkoWci co 
najmniej 1500 m2 z szerokoWci> frontu co najmniej 
25,0 m; 

4) działki powstaj>ce z podziału winny mieć 
zapewnion> mocliwoWć podł>czenia siC do sieci 
infrastruktury technicznej. 
10. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
1) zakaz budowy obiektów i urz>dzeM oraz 

prowadzenia działalnoWci w zakresie produkcji, 
magazynowania, składowania, unieszkodliwiania, 
zbierania odpadów oraz prowadzenia wszelkiej 
działalnoWci w zakresie gospodarki odpadami 
zarówno w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, 
jak i zbierania lub transportu zaliczonych do 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko zgodnie z ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (jedn. Tekst  
z 2008 r. DZ.U. Nr 25 poz. 150 z póan. zmianami), 

2) zakaz składowania odpadów komunalnych  
i uznanych za niebezpieczne, wymienionych  
w rozporz>dzeniu Ministra Vrodowiska z dnia  
27 wrzeWnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206 ze zmianami); 

3) zabrania siC grodzenia nieruchomoWci przyległych 
do linii brzegu zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami odrCbnymi ustawy prawa wodnego oraz 
ustala siC zachować na działkach w nim 
granicz>cych pas gruntu wolny od zabudowy  
o szerokoWci 1,5 m dla wykonywania robót 
zwi>zanych z utrzymaniem wód oraz dla regulacji  
i oczyszczania zbiornika, poniewac teren graniczy ze 
zbiornikiem wodnym o symbolu „71Ws” 
zbieraj>cym wody opadowe, wody gruntowe 
spływaj>ce z wycej połoconych gruntów rolnych  
i z rowów odwadniaj>cych obszar kolejowy, 

4) zakaz zmiany przeznaczenia istniej>cych budynków, 
obiektów i urz>dzeM budowlanych na funkcjC dla 
prowadzenia działalnoWci w zakresie produkcji, 
magazynowania, składowania, unieszkodliwiania, 
zbierania odpadów oraz prowadzenia wszelkiej 
działalnoWci w zakresie gospodarki odpadami 

zarówno w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, 
jak i zbierania lub transportu zaliczonych do 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, 

5) zakaz usytuowania budynków mieszkalnych lub 
lokali mieszkalnych w pasie oddziaływania linii 
energetycznej SN15kV o szerokoWci do 6,5 m licz>c 
od osi sieci w kacda stronC oznaczonej na rysunku 
planu znakiem graficznym „szrafem w liniC” 

6) zakaz realizacji pełnego ogrodzenia działki 
budowlanej od strony dróg publicznych  
z wykorzystaniem elementów betonowych. 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
ustala siCŚ 
1) system komunikacji drogowej: w ustalenia 

szczegółowe dla wyodrCbnionych terenach 
komunikacji drogowej zostały ustalone w rozdziale 
niniejszej uchwałyś 

2) system infrastruktury technicznej: 
a) na terenach wyodrCbnionych liniami 

rozgraniczaj>cymi pozostawia siC do zachowania 
lub przebudowy istniej>ce urz>dzenia 
infrastruktury technicznej naziemne i podziemne, 
a kacda ich przebudowa wymaga zachowania 
wymogów wynikaj>cych z przepisów 
szczególnych. 

b) zasilanie obiektów energi> elektryczn>  
z istniej>cych sieci niskiego i Wredniego napiCcia 
na warunkach uzyskania zgody właWciwego 
zakładu energetycznego, z obowi>zkiem 
kablowego zasilania budynków projektowanych; 

c) infrastrukturC techniczna istniej>ca  
i projektowana jakŚ sieci wodoci>gowe, 
kanalizacyjne, deszczowe i telefoniczne 
projektować w ci>gach dróg gminnych 
istniej>cych i projektowanych oraz w drogach 
dojazdowych, wewnCtrznych i pieszo-jednych  
o szerokoWci minimum 6,0 m, 

d) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji sieci  
i urz>dzeM uzbrojenia technicznego, które nie 
mog> być realizowane na terenach 
przeznaczonych na ten cel, po uregulowaniu 
zasad zwi>zanych z prawem własnoWciowym,  
w tym udostCpniania do celów eksploatacyjnych 
i napraw biec>cychś 

e) dopuszcza siC mocliwoWć tymczasowego, 
lokalnego systemu gromadzenia i wywozu 
Wcieków do okreWlonego przez organy gminne 
punktu zlewnego istniej>cej oczyszczalniś 

f) istnieje obowi>zek realizacji odrCbnych 
zbiorników na Wcieki komunalne  
i technologiczne, przy zachowaniu rygorów 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnych, 

g) po wybudowaniu systemu kanalizacyjnego 
terenu nalecy wszystkie Wcieki podł>czyć do 
kanalizacji, a szamba zlikwidowaćś 

h) wody opadowe z dachów budynków i wody 
roztopowe odprowadzić do gruntu lub rowów 
otwartych, przy zachowaniu wymogów 
wynikaj>cych z przepisów szczególnych, 
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i) wody opadowe - pochodz>ce z parkingów, dróg 
miejskich, placów utwardzonych nie maj>cych 
kontaktu z substancjami ropopochodnymi ujCte 
w systemy kanalizacyjne mog> być 
odprowadzane do odbiornika bez podczyszczania 
w grunt, poprzez studnie chłonne, drenac 
rozs>czaj>cy, o ile szczegółowe badania 
incynierskie potwierdzaj> taka mocliwoWć, lub 
zbieranie w zbiornik bezodpływowy  
i wykorzystywanie do podlewania terenów 
zielonych, b>da oprowadzenie do istniej>ce  
w obszarze planu zbiornika wodnegoś wówczas 
inwestor winien uzyskać pozwolenie wodno 
prawne na wprowadzenie wód opadowych do 
wód lub do ziemi. 

12. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenuŚ 
okreWlone zostały w ustaleniach ogólnych niniejszej 
uchwały. 

 
§ 23.1. WyodrCbnia siC terenu oznaczony symbolemŚ 

14 U/A/K/ZP. 
1) Przeznaczenie terenu i zasady jego 

zagospodarowania: 
a) przeznaczenie podstawoweŚ obiekty usługowe 

jakŚ administracji, kultury, usług komunalnych –
obiekt stracy pocarnej, kultu religijnego  
i zdrowia z wyj>tkiem budynków lecznictwa 
szpitalnegoś wraz z zieleni> towarzysz>c>, tj 
terenów i obiektów tworzonych w interesie 
publicznym, z zakazem budowy budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych z wył>czeniem 
hotelu; 

b) przeznaczenie dopuszczone – lokal mieszkalny 
właWciciela usługi, 

c) dopuszcza siC teren zabudowy usługowej 
wyposacyć w pas zieleni izolacyjnej urz>dzonej 
usytuowanej od strony terenu usługowego  
i terenów przeznaczeniem uzupełniaj>cym jakŚ -
parkingi i drogi wewnCtrzne, urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) Dopuszcza siC po scaleniu gruntu, podział 
nieruchomoWci na mniejsze powierzchnie,  
z warunkiem zapewnienia dostCpu do dróg 
publicznych, dla kacdej wyodrCbnionej działki  
o powierzchni minimum 600,0 m2 oraz wydzielenia 
placu publicznego o powierzchni 2500 m2 wzdłuc 
drogi publicznej dojazdowego symbolu „06KDD”. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) budynki usługowe projektować o wysokoWci do 3-ch 

kondygnacji, z wyj>tkiem budowli technicznych  
i urz>dzeM budowlanych udokumentowanych, ce 
wymagaj> innej wysokoWci technologicznej lub 
uzasadnionego architektonicznie punktu 
wysokoWciowego ale nie wycej nic 25,0 m; 

2) dachy budynków usługowych ustala siC jako płaskie 
lub o nachyleniu do 30%, o materiałach kryj>cych 
dachy dostosowanych do charakteru obiektu; 

3) zakaz budowy obiektów tymczasowych o funkcji nie 
zwi>zanej z przeznaczeniem docelowym terenu; 

4) do czasu dokonania scalenia i nowego podziału oraz 
braku sieci kanalizacji sanitarnej wprowadza siC 
zakaz realizacji działaM inwestycyjnych na 
istniej>cym terenie. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego, ustala siCŚ 
1) obowi>zek ograniczenia uci>cliwoWci usługi do 

granic nieruchomoWci inwestora, do której posiada 
tytuł prawny, dostCpnymi Wrodkami 
technologicznymi i technicznymi; 

2) uci>cliwoWć dla Wrodowiska wywołana działalnoWci> 
gospodarcza, nie moce wykraczać poza teren jej 
lokalizacji, a tym samym nie moce wywoływać 
koniecznoWci ustanawiania strefy uci>cliwego 
oddziaływania chyba, ce właWciwe organy sanitarne  
i ochrony Wrodowiska dopuszcz> tak> mocliwoWćś 

3) obowi>zek zachowania minimum 10% powierzchni 
istniej>cej nieruchomoWci lub działki wynikaj>cej  
z podziału, jako powierzchni aktywnej 
przyrodniczo-biologicznie czynnej; 

4) zaleca siC wprowadzenie zieleni izolacyjnej  
w formie drzew i krzewów ozdobnych od strony 
drogi publicznej, 

5) obowi>zek zapewnienia niezbCdnej iloWci miejsc 
postojowych, zwi>zanych z działalnoWci> usługow> 
według ustaleM ogólnych niniejszego planuś 

6) dopuszczalnoWć lokalizacji funkcji mieszkaniowej 
właWciciela zakładu, 

7) dla wszystkich obiektów wymagaj>cych ogrzewania, 
ustala siC obowi>zek zmniejszania uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska przyrodniczego w zakresie emisji spalin 
z urz>dzeM grzewczych poprzez ucywanie paliwa  
o niskiej emisji lub bez emisyjnego, 

8) wszystkie obiekty - nowe lub przebudowywane, 
przeznaczone na pobyt ludzi winny być podł>czone 
do gminnej sieci wodoci>gowej, kanalizacyjnej  
i gazowej przebiegaj>cej w ci>gach istniej>cych 
dróg publicznych lub dróg wewnCtrznych,  
z zachowanie uwarunkowaM wynikaj>cych z ustaw 
szczególnych i odrCbnych, 

9) zakaz budowy zbiorników szczelnych do 
gromadzenia nieczystoWci płynnych. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ wg ustaleM 
ogólnych niniejszej uchwały – rozdział III. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej: 
1) dopuszcza siC utworzenie terenu przestrzeni 

publicznej rynku – o powierzchni minimum 2500,0 m2; 
2) dopuszcza siC przeprowadzenie infrastruktury 

technicznej, jeceli nie mocna poprowadzić jej  
w liniach rozgraniczaj>cych drogi publicznej. 

3) zapewnić jednorodny charakter zabudowy i wystrój 
architektoniczny elewacji budynków usytuowanych 
wzdłuc placu –rynku. 
6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy, ustala siCŚ 
1) teren wymaga kompleksowego opracowania 

architektoniczno-urbanistycznego sposobu 
zagospodarowania z uwzglCdnieniemŚ 
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a) opracowanie winno obejmować teren  
w granicach linii rozgraniczaj>cych, 

b) wyznaczyć otwarcie placu – rynku w kierunku 
drogi oznaczonej symbolem 06KDD; 

c) działki budowlane wyznaczyć frontem do linii 
rynku okreWlaj>c szerokoWć około 12,0 mś 

d) zabudowa wzdłuc rynku winna stanowić 
zabudowC szeregow> lub poł>czon> ł>cznikami 
kubaturowymi stwarzaj>c zwart> pierzejC 
uliczn>ś 

2) linie zabudowy: 
a) przy projektowaniu zabudowy na terenie jak  

w ust. 1 ustala siC w odległoWci minimum 10,0 m 
od linii rozgraniczaj>cych drogi o symbolu 
06KDD, 

b) linie zabudowy od pozostałych dróg 
otaczaj>cych 10KDD i 11KDD ustala siC 
odpowiednio w odległoWci 6,0 m i 4,0 m licz>c 
od linii rozgraniczaj>cych dróg, 

3) obiekty kubaturowe, budowle i urz>dzenia 
technologiczne realizowane na powycszym terenie 
zarówno w granicach wyodrCbnionych działkach 
wynikaj>cych z podziału tego terenu wymagaj>Ś 
a) zapewnienia właWciwej gospodarki wodno-

Wciekowej i odprowadzenia wód opadowych, 
planowanej w uzgodnieniu z właWciwymi 
gestorami tych sieci; 

b) gromadzenia, z mocliwoWci> segregacji  
i okresowego wywocenia na wysypiskoś 

c) zapewnienia właWciwej gospodarki 
elektroenergetycznej, gazowniczej i telefonicznej; 

d) budowy na nowych działkach miejsc 
postojowych o wielkoWci właWciwej dla profilu 
usługiś 

e) budowy zjazdów publicznych do dróg 
publicznych gminnych istniej>cych  
i projektowanych po uzgodnieniu z gestorami 
tych dróg. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychŚ okreWlone 
zostały w ustaleniach ogólnych planuś 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWci objCtych planemŚ 
1) przedmiotowy teren wymaga scalenia i wykonania 

wtórnego podziału według projektu kompleksowego 
zagospodarowania architektoniczno-urbanistycznego; 

2) działki planować o powierzchni wielkoWci co 
najmniej 600 m2, z szerokoWci> frontu minimum 
12,0 m lub dwukrotnie szersze; 

3) działki powstaj>ce z podziału winny mieć 
zapewnion> mocliwoWć podł>czenia siC do sieci 
infrastruktury technicznej. 
9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
1) zakaz budowy obiektów i urz>dzeM oraz 

prowadzenia działalnoWci w zakresie produkcji, 
magazynowania, składowania, unieszkodliwiania, 

2) do czasu dokonania scalenia i podziału, teren nie 
moce być przedmiotem realizacji działaM 
inwestycyjnych z wyj>tkiem prowadzenia 
uzbrojenia w infrastrukturC techniczn>, 

3) zabrania siC grodzenia nieruchomoWci od stron dróg 
publicznych. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
ustala siCŚ 
1) system komunikacji drogowej: linie zabudowy dla 

dróg obsługuj>cych wyodrCbniony teren zostały 
okreWlone w ustaleniach szczegółowych rozdział Vś 

2) system infrastruktury technicznej: 
a) na terenach wyodrCbnionych liniami 

rozgraniczaj>cymi pozostawia siC do zachowania 
lub przebudowy istniej>ce urz>dzenia 
infrastruktury technicznej naziemne i podziemne, 
a kacda ich przebudowa wymaga zachowania 
wymogów wynikaj>cych z przepisów 
szczególnychś 

b) zasilanie obiektów energi> elektryczn>  
z istniej>cych sieci niskiego i Wredniego napiCcia 
na warunkach uzyskania zgody właWciwego 
zakładu energetycznego, z obowi>zkiem 
kablowego zasilania budynków projektowanychś 

c) infrastrukturC techniczna istniej>ca  
i projektowana jakŚ sieci wodoci>gowe, 
kanalizacyjne, deszczowe i telefoniczne 
projektować w ci>gach dróg gminnych 
istniej>cych i projektowanych oraz terenie 
wyznaczonym w kompleksowym projekcie 
budowlanym całego obszaru o symbolu 
14U/AK/ZP; 

d) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji sieci  
i urz>dzeM uzbrojenia technicznego, które nie 
mog> być realizowane na terenach 
przeznaczonych na ten cel, po uregulowaniu 
zasad zwi>zanych z prawem własnoWciowym,  
w tym udostCpniania do celów eksploatacyjnych 
i napraw biec>cychś 

e) istnieje obowi>zek zakazu realizacji zbiorników 
na Wcieki komunalneś 

f) wody opadowe z dachów budynków i wody 
roztopowe odprowadzić do gruntu lub 
zbiorników zamkniCtych, przy zachowaniu 
wymogów wynikaj>cych z przepisów 
szczególnych. 

11. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenuŚ 
według ustaleM ogólnych niniejszego planu. 

 
§ 24.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych na planie 

symbolem: 38 U/ZP. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawoweŚ usługi rekreacji, placu 
zabaw, zieleni urz>dzonej 

2) przeznaczenie dopuszczoneŚ obiekt usługowy 
kultury, elementy małej architektury. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) dopuszcza siC dokonanie zmiany ukształtowania 

terenu; 
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2) dopuszcza siC budowC oczek wodnych, fontanny, 

zieleni ozdobnej. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie wystCpuj>. 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) zakaz zabudowy kioskowej i tymczasowej, 
2) zakaz podziału na działki budowlane. 

6. Ustalenia dotycz>ce granic i sposób 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie na podstawie przepisów odrCbnychŚ według 
ustaleM ogólnych. 

7. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad  
i warunków scalania i podziału nieruchomoWci - nie 
zachodzi potrzeba scalania i podziału nieruchomoWci. 

8. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji 
systemów infrastrukturyŚ wg ustaleM ogólnych. 

9. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania: według ustaleM 
ogólnych. 

 
§ 25.1. WyodrCbnia siC teren oznaczony symbolemŚ 

35ZP, 66ZP, 73ZP. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni parkowej, 
urz>dzonej, skwery, place zabaw, zieleM naturalna 
ł>kowaś 

2) przeznaczenie towarzysz>ce: place zabaw, skwery 
urz>dzenia rekreacjiś 

3) tereny o symbolu 35ZP, 66ZP oraz 73ZP - winien 
stanowić teren rekreacji ogólnodostCpnej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) ustala siC na tych terenach zakaz zabudowy 

kubaturowej powycej powierzchni zabudowy 100 m2, 
2) dopuszcza siC wprowadzenie zieleni urz>dzonej 

s>siedztwie terenów kolejowych pod warunkiemŚ 
a) prace ziemne, wykopy, dopuszcza siC  

w odległoWci 4,0 m od obszaru kolejowego oraz 
w odległoWci ac do 20,0 m od obszaru 
kolejowego nalecy uzgadniać z zarz>dca kolei, 

b) wysokoWć zieleni i zblicenie jej do obszaru 
kolejowego wymaga uzyskania zgody zarz>dcy 
kolei; 

3) tereny o symbolu i 35ZP i 73ZP przeznaczyć pod 
lokalizacjC placu zabaw dla dzieci i młodziecyś 

4) na terenach wyodrCbnionych o symbolach: 66ZP, 
nie obowi>zuj> zakazy odnoWnie obszaru 
oddziaływania akustycznego linii kolejowejś 

5) na terenie symbolu 66ZP, który posiada spadek  
w kierunku obszaru kolejowego przystosować pod 
urz>dzenia Wciecki zdrowia i Wciecki rowerowej  
i skateparku dla dzieci 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowegoŚ dopuszcza siC lokalizacjC 
sieci infrastruktury technicznej. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ - nie wystCpuje. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy, ustala siCŚ 

1) zagospodarowanie terenu: 
a) dopuszcza siC grodzenie terenu od strony obszaru 

kolejowego; 
b) w zagospodarowaniu terenu w sposób 

dopuszczony w ustalenia planu zachować 
istniej>ca zieleM wysok>. 

2) linie zabudowy: nie wymaga ustalania; 
3) wskaaniki intensywnoWci zabudowyŚ nie wymaga 

ustalania; 
7. Ustalenia dotycz>ce granic i sposób 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie na podstawie przepisów odrCbnych wg ustaleM 
ogólnych niniejszego planu. 

8. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad  
i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ - nie 
zachodzi potrzeba scalania i podziału nieruchomoWci. 

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) dopuszcza siC budowC zieleni urz>dzonej; 
2) dopuszcza siC grodzenie terenu od strony obszaru 

kolejowego; 
3) ustala siC zakaz podziału terenu wyodrCbnionego 

liniami rozgraniczenia na działki budowlaneś 
10. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji 

systemów infrastruktury i komunikacjiŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC sieci infrastruktury 

technicznej. 
2) zakaz budowy dróg komunikacji kołowej. 

11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychŚ według 
ustaleM ogólnych niniejszego planu. 

12. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowaniaŚ teren nalecy 
ucytkować jak dotychczas, ac do czasu realizacji 
przedsiCwziCcia zgodnego z ustaleniami planu. 

 
§ 26.1. WyodrCbnia siC tereny o symbolachŚ 6 ZI, 7 

ZI, 33ZI, dla których ustala siCŚ 
1) Przeznaczenie podstawowe: teren zieleni naturalnej 

do zachowania. 
2. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakazy: 
1) zakaz zabudowy, 
2) zakaz podziału na działki, 
3) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji sieci i urz>dzeM 

uzbrojenia technicznego, które nie mog> być 
realizowane na terenach przeznaczonych na ten cel, 
po uregulowaniu zasad zwi>zanych z prawem 
własnoWciowym, w tym udostCpniania do celów 
eksploatacyjnych i napraw biec>cychś 
3. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania: - teren nalecy 
ucytkować jak dotychczas, ac do czasu realizacji 
przedsiCwziCcia zgodnego z ustaleniami planu. 
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§ 27.1. WyodrCbnia siC tereny o symbolach: 
52ZP/U/MN, 60 ZP/U/MN, 62 ZP/U/MN, 65 
ZP/U/MN. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni naturalnej  

i urz>dzonej, skwery; 
2) przeznaczenie dopuszczone: adaptuje siC istniej>c> 

zabudowC usługow> nieuci>cliwa, mieszkaniow> 
jednorodzinna usługi agroturystyczne z baz> 
noclegow>, dopuszcza siC budowC nowych usług 
oraz budynki mieszkalne niezbCdne dla prowadzenia 
usług, lokalizacjC sieci infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje zabudowa wolnostoj>ca, 
2) dopuszcza siC utrzymanie, zmianC istniej>cych form 

zabudowy, kształtów dachów i zadaszeM, remonty, 
rozbudowC oraz wymianC istniej>cych obiektów na 
obiekty spełniaj>ce warunki zabudowy zgodne  
z ustaleniami niniejszego planu; dopuszczalna jest 
budowa w poł>czeniu z budynkiem mieszkalnymś 

3) dopuszcza siC budowC obiektów towarzysz>cych –
garace, budynki gospodarcze wolnostoj>ce, 
wbudowane lub dobudowane do budynku funkcji 
podstawowej lub funkcji uzupełniaj>cej o bryle 
dostosowanej do gabarytów tego budynkuś 

4) dopuszcza siC przekształcania obiektów 
gospodarczych, czy garacowych na funkcje 
usługowe lub mieszkalne dla rodziny – właWciciela 
działki, 

5) dopuszcza siC lokal mieszkalny wbudowany  
w budynek usługowy lub do niego dobudowany, 

6) pozostawić istniej>c> zabudowC do czasu realizacji 
zamierzeM inwestycyjnych zgodnych z ustalonym 
przeznaczeniem terenu; 

7) dopuszcza siC podział istniej>cych nieruchomoWci  
w granicach terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj>cymi na mniejsze powierzchnie,  
z warunkiem zapewnienia dostCpu do dróg 
publicznych, dla kacdej wyodrCbnionej działki, 
której powierzchnia i inne parametry bCd> zgodne  
z ustaleniami niniejszego planu; 

8) w granicach terenu jak wycej istniej> lub mog> być 
projektowane dojazdy do nieruchomoWci połoconych 
w głCbi terenu, które ustanawia siC jako drogi 
pieszo-jezdne niepubliczne o szerokoWci minimum 
6,0 m 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) okreWlone zostały w ustaleniach ogólnych planuś 
2) tereny o ducych spadkach powycej 5% oznaczone na 

rysunku planu symbolem 62ZP/U/MN i 65 
ZP/U/MN i znakiem graficznym tzw. „szrafem  
w kratkC”, wymagaj> wykonania badaM 
geotechnicznych uwzglCdniaj>cych poziom wód 
gruntowych i wytrzymałoWć gruntu. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ okreWlone 
zostały w ustaleniach ogólnych planu. 

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej: - nie planuje siC terenów 
przestrzeni publicznej. 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% 

powierzchni działki, 
2) obowi>zuje zachowanie minimum 50% powierzchni 

w stanie biologicznie czynnej, 
3) maksymalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 

usługowego 15,0 m, 
4) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy usługowej – 

maksymalnie do wysokoWci 9,0 m, przy 
zabezpieczeniu wysokoWci pomieszczeM usługowych 
co najmniej 3,0 m; 

5) maksymalna wysokoWć zabudowy garacowej  
i gospodarczej – jedna kondygnacja naziemna, lecz 
nie wycsza nic 5,0 m licz>c od poziomu terenu do 
górnej krawCdzi kalenicy dachuś 

6) pochylenie połaci dachowychŚ 
a) w budynkach usługowych kat pochylenia połaci 

dachowych winien mieWcić siC w granicach co 
najmniej kata 30°, jako dach Wredniowysokiś 

b) w budynkach gospodarczych i garacowych kat 
nachylenia połaci dachowych winien mieWcić siC 
w granicy do 15°, 

7) pokrycie dachu – dachówka lub materiały podobne 
w kształcie i kolorze; 

8) rodzaj dachu na obiektach usługowych – dwu lub 
wielospadowe, 

9) dopuszcza siC podpiwniczenie budynkówś 
 10) liniC zabudowy od dróg obsługuj>cych teren zgodnie 

z przepisem ustaleM ogólnych dla komunikacji 
drogowej niniejszego planu; 

 11) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
publicznych dojazdowych i projektowanych 
wewnCtrznych, 
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychŚ według 
ustaleM okreWlonych w ustaleniach ogólnych niniejszego 
planu; 

9. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
1) nie zachodzi potrzeba scalenia gruntu; 
2) dopuszcza siC podział nieruchomoWci przy 

zachowaniu minimalnej powierzchniC nowych 
powstaj>cych z podziału działek o wielkoWci co 
najmniej 1500,0 m2, 

3) zachowuje siC istniej>ce powierzchnie działek  
o wielkoWci mniejszej nic planowane oraz dopuszcza 
siC ł>czenie działek po dwie lub trzy, z zachowaniem 
wskaaników i parametrów zabudowy jak dla nowej 
pojedyMczej działki. 
10. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych obiektów, 

remonty i rozbudowC istniej>cych budynków oraz 
realizacjC nowych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej zwi>zanej z obsługa techniczn> drógś 

2) obiekty kubaturowe, realizowane na powycszym 
terenach zarówno w granicach kacdej działki 
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osobno, jak i jako działek ł>czonych dla realizacji 
inwestycji lub na wyodrCbnionych działkach 
wynikaj>cych z podziału tych - zapewnienia 
właWciwej gospodarki wodno-Wciekowej  
i odprowadzenia wód opadowych, planowanej 
gospodarki elektroenergetycznej, gazowniczej  
i telefonicznej, z zachowanie uwarunkowaM 
wynikaj>cych z ustaw szczególnych i odrCbnychś 

3) ustala siC zakaz budowy obiektów i urz>dzeM oraz 
prowadzenia działalnoWci w zakresie produkcji, 
magazynowania, składowania, unieszkodliwiania, 
zbierania odpadów oraz prowadzenia wszelkiej 
działalnoWci w zakresie gospodarki odpadami 
zarówno w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, 
jak i zbierania lub transportu zaliczonych do 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko zgodnie ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (jedn. Tekst  
z 2008 r. DZ.U. Nr 25 poz. 150 z póan. zmianami 
wraz z obowi>zuj>cymi w dniu realizacji inwestycji 
rozporz>dzeniami wykonawczymiś 

4) ustala siC zakaz składowania odpadów komunalnych 
i uznanych za niebezpieczne, wymienionych  
w rozporz>dzeniu Ministra Vrodowiska z dnia  
27 wrzeWnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.). 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiŚ 
1) wymagane jest przyjCcie ustaleM okreWlonych  

w ustaleniach szczegółowych dla komunikacji 
drogowej wg rozdziału Vś 

2) obsługC komunikacyjn> nowych terenów 
uzyskanych poprzez wtórny podział istniej>cych 
nieruchomoWci na działki inwestycyjne zgodnie  
z zasadami rysunku niniejszego planu, ustala siC  
z dróg projektowanych dojazdowych  
i wewnCtrznych. 
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznejŚ 
1) tereny wyodrCbnione liniami rozgraniczaj>cymi  

i o okreWlonych symbolach wymagaj> budowy sieci 
urz>dzeM infrastruktury technicznej naziemnej  
i podziemnej, a kacda ich budowa wymaga 
uzgodnienia z gestorami właWciwych sieci i zarz>dcy 
dróg publicznych oraz właWcicieli dróg 
wewnCtrznychś 

2) zasilanie obiektów energi> elektryczn> z istniej>cych 
sieci niskiego i Wredniego napiCcia na warunkach 
właWciwego zakładu energetycznego, z obowi>zkiem 
kablowego zasilania budynków projektowanychś 

3) infrastrukturC techniczn> projektowan> jakŚ sieci 
wodoci>gowe, kanalizacyjne, deszczowe  
i telefoniczne projektować w ci>gach dróg 
publicznych lokalnych i dojazdowych istniej>cych  
i projektowanych oraz w drogach wewnCtrznych, 

4) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji sieci i urz>dzeM 
uzbrojenia technicznego, które nie mog> być 
realizowane na terenach przeznaczonych na ten cel, 
po uregulowaniu zasad zwi>zanych z prawem 
własnoWciowym, w tym udostCpniania do celów 
eksploatacyjnych i napraw biec>cychś 

5) istniej>ce systemy gospodarki Wciekowej – tj. 
szczelne zbiorniki do gromadzenia odpadów 
płynnych utrzymuje siC do czasu wybudowaniu 
systemu kanalizacyjnego terenu, po tym terminie 
nalecy Wcieki odprowadzić do kanalizacji, a szamba 
zlikwidowaćś 

6) wody opadowe z dachów budynków i wody 
roztopowe odprowadzić do gruntu, przy zachowaniu 
wymogów wynikaj>cych z przepisów szczególnych  
i ochrony terenów s>siednich przed zalaniem. 
13. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenuŚ 
okreWlone zostały w ustaleniach ogólnych planu. 

 
§ 28.1. WyodrCbnia siC tereny oznaczone symbolem: 

55 ZP/MN, 61ZP/MN. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawoweŚ zieleM naturalna lub 
urz>dzona z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ zabudowa 
towarzysz>ca jak garace, budynki gospodarcze. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) zachowuje siC istniej>cy podział na działki 

budowlane i istniej>c> zabudowC jednorodzinn>, 
wraz z zabudow> towarzysz>c>, 

2) dopuszcza siC budowC budynku mieszkalnego  
w poł>czeniu z budynkiem garacowym, 

3) dopuszcza siC budowC obiektów towarzysz>cych –
garace, budynki gospodarcze jako wolnostoj>ce, 
wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji 
podstawowej lub funkcji uzupełniaj>cej o bryle 
dostosowanej do gabarytów tego budynkuś 

4) dopuszcza siC przekształcania obiektów 
gospodarczych, czy garacowych na funkcje 
mieszkalne z zachowaniem zasady budowy jednego 
budynku mieszkalnego na działce budowlanejś 

5) dopuszcza siC lokal ucytkowy wbudowany  
w budynek mieszkalny lub do niego dobudowany na 
usługi typu bytowego, jak drobny handel, 
działalnoWć biurowa gabinet lekarski, 
stomatologiczny itp. o powierzchni nie 
przekraczaj>cej norm okreWlonych w przepisie 
obowi>zuj>cego prawa budowlanegoś 

6) dopuszcza siC utrzymanie, zmianC istniej>cych form 
zabudowy jednorodzinne, kształtów dachów  
i zadaszeM, remonty, rozbudowC oraz wymianC 
istniej>cych obiektów na obiekty spełniaj>ce 
warunki zabudowy zgodne z ustaleniami niniejszego 
planu; 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: - okreWlone zostały  
w ustaleniach ogólnych planu. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ okreWlone 
zostały w ustaleniach ogólnych planuś 

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznejŚ nie planuje siC terenów 
przestrzeni publicznej. 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
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1) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy – maksymalnie 

dwie kondygnacje naziemne w tym druga  
w poddaszu ucytkowym, lecz nie wycszy nic 8,0 m 
przy zabezpieczeniu wysokoWci pomieszczeM 
usługowych co najmniej 3,0 mś 

2) maksymalna wysokoWć zabudowy garacowej  
i gospodarczej – jedna kondygnacja naziemna, lecz 
nie wycsza nic 3,0 m licz>c od poziomu terenu do 
górnej krawCdzi elewacji frontowejś 

3) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego 8,0 m, 

4) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
gospodarczego i garacowego (ł>czna) 6,0 m, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% 
powierzchni działki, 

6) obowi>zuje zachowanie minimum 50% powierzchni 
w stanie biologicznie czynnej, 

7) rodzaj dachu na obiektach mieszkalnych – dwu lub 
wielospadowe, przy czym główna kalenica dachu na 
obiekcie budowlanym winna być równoległa do linii 
rozgraniczaj>cej ulicyś 

8) pochylenie połaci dachowychŚ 
a) w budynkach mieszkalnych, mieszkalno- 

usługowych kat pochylenia połaci dachowych 
winien mieWcić siC w granicach co najmniej kata 
30-45°; 

b) w budynkach gospodarczych i garacowych kat 
nachylenia połaci dachowych winien mieWcić siC 
w granicy do 15°, 

9) pokrycie dachu – dachówka lub materiały podobne 
w kształcie i kolorześ 

 10) dopuszcza siC podpiwniczenie budynkówś 
 11) liniC zabudowy od dróg obsługuj>cych teren zgodnie 

z przepisem ustaleM ogólnych dla komunikacji 
drogowej niniejszej uchwałyś 

 12) obsługa komunikacyjna z przyległych drógś 
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychŚ według 
ustaleM ogólnych. 

9. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ dopuszcza siC zachowanie istniej>cych 
powierzchni działek oraz dopuszcza siC ł>czenie 
działek, z zachowaniem wskaaników i parametrów 
zabudowy jak dla nowej pojedyMczej działki. 

10. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowyŚ według ustaleM ogólnych niniejszego 
planu. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacjiŚ wymagane jest przyjCcie 
ustaleM okreWlonych w ustaleniach szczegółowych dla 
komunikacji drogowej rozdział Vś 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
1) na terenach wyodrCbnionych liniami 

rozgraniczaj>cymi i o okreWlonych symbolach 
pozostawia siC do zachowania lub przebudowy 
istniej>ce urz>dzenia infrastruktury technicznej 

naziemne i podziemne, a kacda ich przebudowa 
wymaga uzgodnienia z gestorami tych sieci; 

2) zasilanie obiektów energi> elektryczn> z istniej>cych 
sieci niskiego i Wredniego napiCcia na warunkach 
właWciwego zakładu energetycznego, z obowi>zkiem 
kablowego zasilania budynków projektowanych 

3) infrastrukturC techniczn> istniej>c> i projektowan> 
jak: sieci wodoci>gowe, kanalizacyjne, deszczowe  
i telefoniczne projektować w ci>gach dróg 
publicznych lokalnych i dojazdowych oraz  
w drogach wewnCtrznych, 

4) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji sieci i urz>dzeM 
uzbrojenia technicznego, które nie mog> być 
realizowane na terenach przeznaczonych na ten cel, 
po uregulowaniu zasad zwi>zanych z prawem 
własnoWciowym, w tym udostCpniania do celów 
eksploatacyjnych i napraw biec>cychś 

5) zachowuje siC istniej>cy system gospodarki 
Wciekowej – szamba szczelne, do czasu 
wybudowania systemu sieci kanalizacji sanitarnej, 
po tym okresie nalecy wszystkie Wcieki podł>czyć do 
kanalizacji, a szamba zlikwidowaćś 

6) wody opadowe z dachów budynków i wody 
roztopowe odprowadzić do gruntu, przy zachowaniu 
wymogów wynikaj>cych z przepisów szczególnychś 
13. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzenia ucytkowania terenuŚ 
okreWlone zostały w ustaleniach ogólnych plan. 

 
§ 29.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 47 ZP/MNr. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawoweŚ zieleM naturalna  
i urz>dzona z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjalnej, 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ drogi wewnCtrzne, 
infrastruktura techniczna, urz>dzenia placu 
rekreacyjnego przy granicy z terenem zbiornika 
wodnego o symbolu 71Ws 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje zabudowa wolno stoj>ca, jeden budynek 

mieszkalny na działce budowlanej o wielkoWci 
powierzchni minimum 2000,0 m2; 

2) dopuszczalna jest budowa w poł>czeniu z garacem 
lub budynkiem gospodarczym jako wolnostoj>ce, 
wbudowane lub dobudowane do budynku funkcji 
podstawowej o bryle dostosowanej do gabarytów 
tego budynku; 

3) obowi>zuje zakaz budowy obiektów słuc>cych do 
działalnoWci gospodarczej i zakaz przekształcania 
obiektów gospodarczych, czy garacowych na 
funkcje mieszkalne; 

4) zachowuje siC podział istniej>cych nieruchomoWci  
i dopuszcza siC podział na mniejsze powierzchnie,  
z warunkiem zapewnienia dostCpu do dróg 
publicznych, dla kacdej wyodrCbnionej działki, 
której powierzchnia i inne parametry bCd> zgodne  
z ustaleniami niniejszego planu; 

5) w granicach terenu jak wycej istniej> lub mog> być 
projektowane dojazdy do nieruchomoWci połoconych 
w głCbi terenu, które ustanawia siC jako dojazdy  
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i siCgacze o szerokoWci minimum 6,0 m z linia 
zabudowy co najmniej 5,o m licz>c od linii 
rozgraniczaj>cej drogi - siCgaczaś 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) zapewnić teren biologicznie czynny o powierzchni 

minimum 50% całkowitej powierzchni działki. 
2) zachować maksymalnie istniej>ca zieleM naturaln>  

w formie drzew i krzewówś 
3) zachować w niezmienionym stanie konfiguracjC 

terenu, poza niezbCdn> zmian> konfiguracji terenu 
dla realizacji budowy budynku mieszkalnego. 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak  
w ustaleniach ogólnych. 

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznejŚ nie planuje siC terenów 
przestrzeni publicznej; 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy– maksymalnie 

dwie kondygnacje naziemne w tym druga  
w poddaszu ucytkowym, lecz nie wycsza nic 9,0 m; 

2) maksymalna wysokoWć zabudowy garacowej  
i gospodarczej –jedna kondygnacja naziemna, lecz 
nie wycsza nic 4,0 m licz>c od poziomu terenu do 
górnej krawCdzi elewacji frontowejś 

3) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego - 8,0 m, 

4) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
gospodarczego i garacowego (ł>czna) 7,0 m, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 
powierzchni działki, 

6) obowi>zuje zachowanie minimum 50% powierzchni 
w stanie biologicznie czynnej, 

7) rodzaj dachu na obiektach mieszkalnych – dwu lub 
wielospadowe, przy czym główna kalenica dachu na 
obiekcie budowlanym winna być równoległa do linii 
rozgraniczaj>cej ulicyś 

8) pochylenie połaci dachowychŚ 
a) w budynkach mieszkalnych, kat pochylenia 

połaci dachowych winien mieWcić siC  
w granicach co najmniej kata 35-45°; 

b) w budynkach gospodarczych i garacowych kat 
nachylenia połaci dachowych winien mieWcić siC 
w granicy do 15°, 

9) pokrycie dachu – dachówka lub materiały podobne 
w kształcie i kolorześ 

 10) dopuszcza siC podpiwniczenie budynkówś 
 11) liniC zabudowy od dróg obsługuj>cych teren zgodnie 

z przepisem ustaleM ogólnych dla komunikacji 
drogowej niniejszej uchwałyś 

 12) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
wewnCtrznych, lub dróg publicznychś 
8. Granice i sposób 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 według ustaleM ogólnych. 

9. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 

1) podział terenu na działki budowlane zgodnie  
z rysunkiem planu, dopuszcza siC przesuniCcia linii 
podziału tj. szerokoWci frontu działki na plus lub 
minus o 10%, przy zachowaniu szerokoWci działki  
w linii zabudowy o wielkoWci minimum 25,0 m, 

2) przyjCto minimaln> powierzchniC nowych 
powstaj>cych z podziału działek o wielkoWci co 
najmniej 2000,0 m2, 

3) zachowuje siC istniej>ce powierzchnie działek  
o wielkoWci mniejszej nic planowane oraz dopuszcza 
siC ł>czenie działek po dwie, z zachowaniem 
wskaaników i parametrów zabudowy jak dla nowej 
pojedynczej działki. 
10. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowyŚ okreWlone zostały w ustaleniach 
ogólnych planu; 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacjiŚ wymagane jest przyjCcie 
ustaleM okreWlonych w ustaleniach szczegółowych dla 
komunikacji drogowej w rozdziale V niniejszego planu; 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ okreWlone zostały 
w ustaleniach ogólnych niniejszego planu. 

13. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenuŚ 
okreWlone zostały w ustaleniach ogólnych planuś 

 
§ 30.1. WyodrCbnia siC teren o symbolu: 54W, 72W.  
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawoweŚ istniej>ce rowy 
melioracyjne; 

2) dopuszcza siCŚ przesuniecie, przebudowC lub 
zarurowanie rowów melioracyjnych, po uzgodnieniu 
z ich właWcicielami, 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) przeznaczenie terenu o symbolu 54W -; to wody 

przepływowe ł>cz>ce dwa zbiorniki wodne, 
2) w przypadku likwidacji lub przesuniCcia rowu  

o symbolu „72 W”, teren nalecy wł>czyć do 
s>siaduj>cych terenów o symbolu 7 ZI. 
4. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
1) dopuszcza siC regulacjC istniej>cych rowów 

melioracyjnych; 
2) dopuszcza siC budowC zieleni urz>dzonejś 

5. Ustalenia dotycz>ce granic i sposób 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie na podstawie przepisów odrCbnychŚ 
1) wymienione tereny połocone s> w Obszarze 

Ochrony Krajobrazu Niziny CiechociMskiej  
i obowi>zuj> warunki zabudowy wskazane  
w ustaleniach ogólnychś 

2) wyodrCbnione tereny o wymienionych na wstCpie 
symbolach wymagaj> kompleksowego opracowania 
przyrodniczego i kompleksowego sposobu 
zagospodarowania. 
6. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomoWciŚ - nie 
zachodzi potrzeba scalania i podziału nieruchomoWci. 
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7. Ustalenia dotycz>ce zasad rehabilitacji istniej>cej 
zabudowy i infrastruktury t- zabudowa powycsza nie 
wystCpuje. 

8. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowaniaŚ teren nalecy 
ucytkować jak dotychczas, ac do czasu realizacji 
przedsiCwziCcia zgodnego z ustaleniami planu. 

 
§ 31.1. WyodrCbnia siC teren oznaczony symbolemŚ 

71Ws. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zbiornik wodny 
zbieraj>cy wody z pól i opady atmosferyczneś nalecy 
do terenów publicznych; 

2) przeznaczenie dopuszczoneŚ przesuniCcia  
i przebudowa brzegów zbiornika granicz>cych  
z terenami s>siednimi, ale nie wiCcej nic na 
odległoWć 6,0 m na plus lub minus w stosunku do 
granic tego terenu s>siedniego, po uzgodnieniu z ich 
właWcicielami, 

3) dostCp do zbiornika drog> wewnCtrzna o symbolu 
08KDW, 
3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej  
1) ochrona brzegów zbiornika, poprzez wzmocnienia 

formami naturalnymi lub kamiennymi, 
2) zakaz grodzenia brzegu wzdłuc dróg i s>siednich 

działek budowlanych. 
4. Ustalenia dotycz>ce granic i sposób 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie na podstawie przepisów odrCbnychŚ według 
ustaleM ogólnych niniejszego planuŚ wyodrCbniony teren 
wymaga kompleksowego opracowania przyrodniczego  
i sposobu zagospodarowania z uwzglCdnieniemŚ 
1) opracowanie winno obejmować teren w granicach 

linii rozgraniczaj>cych, 
2) zakazuje siC wznoszenia na tych terenach zabudowy 

kubaturowej. 
5. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania: teren nalecy 
ucytkować jak dotychczas, ac do czasu realizacji 
przedsiCwziCcia zgodnego z ustaleniami planu. 

 
§ 32.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych na planie 

symbolem: 64ZP/US.  
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawoweŚ zieleM naturalna lub 
urz>dzona Pś 

2) przeznaczenie dopuszczoneŚ tereny urz>dzeM 
sportowych bez zabudowy kubaturowej z oczkami 
wodnymi lub basenami; 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) dopuszcza siC dokonanie zmiany ukształtowania 

terenu; 
2) dopuszcza siC budowC oczek wodnych, lub 

powiCkszania istniej>cychś 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie wystCpuj>. 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje siC wznoszenia na tych terenach zabudowy 
kubaturowej, z wyj>tkiem obiektów odpowiadaj>cy 
funkcji terenu, 

2) dopuszcza siC zmianC formy własnoWci okreWlonego 
symbolem terenu o własnoWci fizycznej na formC  
o własnoWci gminnej z przeznaczeniem na 
inwestycje celu publicznego o tym samym 
przeznaczeniu, po uzyskaniu uzgodnienia  
z właWcicielami nieruchomoWci, 

3) dopuszcza siC urz>dzania miejsc placowych  
i k>pielisk czy urz>dzeM dla innych form sportówś 

4) prace ziemne, wykopy prowadzone na terenach  
o symboluŚ 64ZIPUS dopuszcza siC w odległoWci  
4,0 m od obszaru kolejowego oraz w odległoWci od 
4,o m do 20,0 m od obszaru kolejowego wszelkie 
prace ziemne nalecy uzgadniać z zarz>dc> kolei. 

5) wysokoWć zieleni i zblicenie jej do obszaru 
kolejowego wymaga uzyskania zgody zarz>dcy 
kolei 

6) zapewnić swobodny odpływ wód powierzchniowych 
oraz nie tarasować zboczy,. 

7) zakaz podziału na działki budowlane, z wyj>tkiem 
wyodrCbnienia funkcji. 
6. Ustalenia dotycz>ce granic i sposób 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych 
ochronie na podstawie przepisów odrCbnych: nie 
wymaga. 

7. Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad  
i warunków scalania i podziału nieruchomoWci: 
1) nie zachodzi potrzeba scalania; 
2) podział nieruchomoWci jest dopuszczalny jedynie  

w wypadku rozdzielenia funkcji. 
8. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji 

systemów infrastruktury i komunikacji dopuszcza siC 
lokalizacjC sieci infrastruktury technicznej  
i komunikacji wewnCtrznej. 

9. Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania: do czasu realizacji 
funkcji według ustaleM planu, teren nalecy ucytkować 
jak dotychczas bez prawa zabudowy. 

 
§ 33.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 1 R/MN, 2 R/MN, 3 R/MN, 4 R/MN, 
13 R/MN, 57R/MN. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren gruntu rolnego; 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ dopuszczenie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostoj>cej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) utrzymuje siC istniej>ca zabudowC, dopuszcza jej 

rozbudowC i przebudowC, 
2) usytuowanie nowych obiektów obowi>zuje  

z uwzglCdnieniem linii zabudowy okreWlonej na 
rysunku planu, 

3) obowi>zuje zakaz przekształcania budynków 
gospodarczych na funkcje mieszkalne, 

4) dopuszcza siC utrzymanie, zmianC istniej>cych form 
zabudowy, kształtów dachów i zadaszeM, remonty, 
ozbudowC oraz wymianC istniej>cych obiektów na 
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obiekty spełniaj>ce warunki zabudowy zgodne  
z ustaleniami niniejszego planu. 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz budowy obiektów dla hodowli 

wielkotowarowej zwierz>t, 
2) zakaz wprowadzania usług uci>cliwych dla 

otoczenia; 
5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuj>ca wysokoWć budynku mieszkalnego– 

maksymalnie dwie kondygnacje naziemne, w tym 
druga w poddaszu ucytkowym, lecz nie wycszy nic 
9,0 m, licz>c od poziomu terenu do najwycszego 
punktu kalenicy, 

2) maksymalna wysokoWć zabudowy garacowej  
i gospodarczej –jedna kondygnacja naziemna, lecz 
nie wycsza nic 5,0 m licz>c od poziomu terenu do 
najwycszego krawCdzi kalenicy, 

3) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego 10,0 m, 

4) rodzaj dachu na obiektach mieszkalnych – dwu lub 
wielospadowe, 

5) pochylenie połaci dachowychŚ 
a) w budynkach mieszkalnych, kat pochylenia 

połaci dachowych winien mieWcić siC  
w granicach co najmniej kata 30-45°; 

b) w budynkach gospodarczych i garacowych kat 
nachylenia połaci dachowych winien mieWcić siC 
w granicy do 15-30°,w zalecnoWci od funkcji 
budynku; 

6) pokrycie dachu – dachówka lub materiały podobne 
w kształcie i kolorze. 
6. Granice i sposób 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: 
1) nie wystCpuj> tereny górnicze; 
2) nie wystCpuj> tereny naracone na niebezpieczeMstwo 

powodzi; 
3) na terenie niniejszego planu znajduj> siC grunty  

o ducych spadkach powycej 5%, oznaczone 
symbolem 4R/MN, które wymagaj> 
przeprowadzenia oceny geologicznej gruntu działki 
w miejscu planowanej lokalizacji obiektu pod 
wzglCdem wytrzymałoWci gruntu oraz stanu wód 
gruntowych i kierunku ich spływu. 
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych dojazdowych, wewnCtrznych i drogi 
lokalnej zbiorczej- o symbolach 01KDL i 02KDL; 

2) liniC zabudowy od drogi obsługuj>cych teren, 
zgodnie z przepisem ustaleM ogólnych dla 
komunikacji drogowej niniejszej uchwałyś 

3) dopuszcza siC modernizacjC i realizacjC nowej 
infrastruktury wynikaj>cej z potrzeb istniej>cej 
funkcji, 

4) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych wg 
ustaleM ogólnych. 

8. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ teren nie wymaga scalania gruntuś 

9. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowaniaŚ nie ustala siC sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania. 

 
§ 34.1. WyodrCbnia siC tereny oznaczone symbolem 

67R/MN/U. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: grunt rolny  
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej nieuci>cliwej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 

mieszkalno-usługowej i usługowej, zmianC 
istniej>cych form zabudowy, kształtów dachów  
i zadaszeM, remonty, rozbudowC oraz wymianC 
istniej>cych obiektów na obiekty spełniaj>ce 
warunki zabudowy zgodne z ustaleniami niniejszego 
planu; 

2) dopuszcza siC budowC obiektów towarzysz>cych –
garace, budynki gospodarcze wolnostoj>ce, 
wbudowane lub dobudowane do budynku funkcji 
podstawowej lub funkcji uzupełniaj>cej o bryle 
dostosowanej do gabarytów tego budynku 
zapewniaj>cych niezbCdne potrzeby mieszkaMców 
istniej>cego budynku mieszkalnegoś 

3) dopuszcza przekształcania obiektów gospodarczych, 
czy garacowych na funkcje usługowe lub 
mieszkalne, 

4) pozostawić istniej>c> zabudowC do czasu realizacji 
zamierzeM inwestycyjnych zgodnych z ustalonym 
przeznaczeniem terenu; 

5) dopuszcza siC zachowanie istniej>cego podziału 
gruntu na działki budowlaneś 

6) w granicach terenu jak wycej istniej> lub mog> być 
projektowane dojazdy do nieruchomoWci połoconych 
w głCbi terenu, które ustanawia siC jako drogi 
pieszo-jezdne niepubliczne o szerokoWci minimum 
6,0 m. 
4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowegoŚ okreWlone zostały  
w ustaleniach ogólnych planu. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ okreWlono  
w ustaleniach ogólnych. 

6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznejŚ nie planuje siC terenów 
przestrzeni publicznej. 

7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy – maksymalnie 

do wysokoWci 10,0 m, przy zabezpieczeniu 
wysokoWci pomieszczeM usługowych co najmniej 3,0 mś 

2) maksymalna wysokoWć zabudowy garacowej  
i gospodarczej –jedna kondygnacja naziemna, lecz 
nie wycsza nic 4,0 m licz>c od poziomu terenu do 
górnej krawCdzi elewacji frontowejś 

3) minimalna szerokoWć elewacji frontowej budynku 
usługowego od 8,0 m do 15,0 m, 
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4) maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% 

powierzchni działki, 
5) obowi>zuje zachowanie minimum 50% powierzchni 

w stanie biologicznie czynnej, 
6) rodzaj dachu na obiektach usługowych – dwu lub 

wielospadowe, przy czym główna kalenica dachu na 
obiekcie budowlanym winna być równoległa do linii 
rozgraniczaj>cej ulicyś 

7) pochylenie połaci dachowychŚ 
a) w budynkach usługowych kat pochylenia połaci 

dachowych winien mieWcić siC w granicach co 
najmniej kata 300, jako dach Wredniowysokiś 

b) w budynkach gospodarczych i garacowych kat 
nachylenia połaci dachowych winien mieWcić siC 
w granicy do 15°, 

8) pokrycie dachu – dachówka lub materiały podobne 
w kształcie i kolorze; 

9) dopuszcza siC podpiwniczenie budynkówś 
 10) liniC zabudowy od dróg obsługuj>cych teren zgodnie 

z przepisem ustaleM ogólnych dla komunikacji 
drogowej niniejszej uchwały; 

 11) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
dojazdowej i wewnCtrznych. 
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz 
zagroconych osuwaniem siC mas ziemnychŚ okreWlone 
zostały w ustaleniach ogólnych planuś 

9. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ nie dotyczy. 

10. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowyŚ według ustaleM ogólnych niniejszego 
planu oraz: 
1) obiekty kubaturowe, realizowane na powycszym 

terenach zarówno w granicach kacdej działki 
osobno, jak i jako działek ł>czonych dla realizacji 
inwestycji lub na wyodrCbnionych działkach 
wynikaj>cych z podziału tych terenów wymagaj>Ś 
zapewnienie właWciwej gospodarki wodno-Wciekowej  
i odprowadzenia wód opadowych, planowanej 
gospodarki elektroenergetycznej, gazowniczej  
i telefonicznej, z zachowanie uwarunkowaM 
wynikaj>cych z ustaw szczególnych i odrCbnychś  

2) ustala siC zakaz budowy obiektów i urz>dzeM oraz 
prowadzenia działalnoWci w zakresie produkcji, 
magazynowania, składowania, unieszkodliwiania, 
zbierania odpadów oraz prowadzenia wszelkiej 
działalnoWci w zakresie gospodarki odpadami 
zarówno w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, 
jak i zbierania lub transportu zaliczonych do 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko zgodnie ustaw> Prawo ochrony 
Wrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (jedn. Tekst  
z 2008 r. DZ.U. Nr 25 poz. 150 z póan. zmianami 
oraz rozporz>dzeniem Rady Ministrów z dnia  
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
(Dz.U. z dnia 2010 r. nr 213, poz. 1397), 

3) ustala siC zakaz składowania odpadów komunalnych 
i uznanych za niebezpieczne, wymienionych  

w rozporz>dzeniu Ministra Vrodowiska z dnia  
27 wrzeWnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.). 
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiŚ wymagane jest przyjCcie 
ustaleM okreWlonych w ustaleniach szczegółowych dla 
komunikacji drogowej;  

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ okreWlone zostały 
w ustaleniach ogólnych planuś 

13. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenuŚ 
okreWlone zostały w ustaleniach ogólnych planu. 

 
§ 35.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

74 Ls, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny leWne, 
2) gospodarowanie na terenie leWnym zgodnie  

z obowi>zuj>cym uproszczonym planem urz>dzenia 
lasów dla sołectwa Łazieniec. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia z zakresu zasad modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji dotycz>cych 

obszaru objCtego niniejszym planemŚ 
 
§ 36.1. Ustalenia ogólne z zakresu układu 

komunikacyjnego: 
1) zachowuje siC istniej>ce drogi publiczne lokalne  

o funkcji zbiorczej oraz o funkcji dojazdowej; 
2) zachowuje siC istniej>ce drogi wewnCtrzne 

(niepubliczne); 
3) zachowuje siC istniej>ce drogi pieszo - jezdne 

publiczne i niepubliczne; 
4) dla obsługi nowych terenów wyodrCbnionych  

w niniejszym planie z przeznaczeniem pod 
zabudowC, ustalono nowe drogi dojazdowe 
publiczne, oraz drogi komunikacji wewnCtrznej 
(niepubliczne) i przebieg gminnej Wciecki 
rowerowej; 

5) dopuszcza siC rozbudowC dróg wymienionych  
w punktach od „ litery „a” do litery „c”, 

6) dopuszcza siC zmianC charakteru istniej>cych 
zjazdów z dróg publicznych w wypadku dokonania 
zmiany sposobu ucytkowania obiektu na inn> 
funkcjC dopuszczon> ustaleniami szczegółowymi 
niniejszego planu; 

7) dopuszcza siC lokalizacjC dróg wewnCtrznych  
o długoWci minimum 50,0 m poza wyznaczonymi  
w planie na wszystkich terenach wyodrCbnionych 
liniami rozgraniczaj>cymi pod warunkiem 
zachowania minimalnej szerokoWci 6,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cychś 

8) planuje siC budowC Wciecki rowerowej oznaczonej 
symbolem „K Sr” - ł>cz>cej miasto Aleksandrów 
Kuj z oWciennymi miejscowoWciami, jakŚ Łazieniec, 
Stawki, wzdłuc istniej>cej drogi zbiorczej o symbolu 
„W- KDZ Nr 266” (o funkcji wojewódzkiej –  
ul. ZieliMskiej Danielewskiej połoconej poza 
granicami niemniejszego planu) o szerokoWci do 2,5 m. 
2. SzerokoWć pasów drogowych dla dróg wg 

symboli planu ustala siC jak nicejŚ 
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1) dla istniej>cej drogi lokalnej (o funkcji powiatowej, 

połoconej poza planem – ul. Wojska Polskiego 
nalec>ca do obszaru administracyjnego miasta 
Aleksandrów Kujawski), oznaczonej symbolem - 
„P-KDL” – linie rozgraniczaj>ce pasa drogowego  
w kierunku obszaru planu pozostaj> bez zmian; 

2) dla drogi jak w pkt. „1” -zachowuje siC istniej>ce 
zjazdy; 

3) dla drogi jak w pkt. „1”- ustala siC zakaz budowy 
nowych zjazdów poza nowymi w nieruchomoWciami 
powstałymi z podziału wg niniejszego planuś 

4) dopuszcza siC przebudowC skrzycowaM istniej>cych 
dróg publicznych z drogami publicznymi nicszej 
klasy; 

5) dla istniej>cej drogi wojewódzkiej oznaczonej 
symbolem „W-KDZ”– Nr 266 (relacji Aleksandrów 
Kuj. –Ciechocinek), linie rozgraniczaj>ce pasa 
drogowego w kierunku obszaru niniejszego planu 
pozostaj> bez zmianś 

6) zakazuje siC budowy nowych zjazdów z drogi 
wojewódzkiej na nieruchomoWci granicz>ce z pasem 
drogowym, tereny powstałe z podziału tych 
nieruchomoWci winny posiadać zjazd z dróg 
dojazdowych lub innych wewnCtrznychś 

7) zachowuje siC istniej>ce zjazdy lub dopuszcza 
przebudowC na zjazdy publiczne po ustaleniu  
z zarz>dc> drogiś 

8) dopuszcza siC przebudowC lub budowC skrzycowaM 
istniej>cych i projektowanych dróg publicznych  
z drog> wojewódzk>ś 

9) dopuszcza siC realizacjC nowych lub przebudowC 
dróg publicznych dojazdowych i niepublicznych 
wewnCtrznych z podziałem na etapy, 

 10) przez niektóre tereny komunikacyjne i planowane do 
zabudowy przebiegaj> sieci uzbrojenia 
energetycznego i telekomunikacyjnego (naziemne  
i podziemne), sieci wodoci>gowe, które nalecy brać 
pod uwagC przy realizowaniu zabudowy – zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych 
terenów oraz dopuszcza siC ewentualn> przebudowC 
sieci istniej>cego uzbrojenia technicznego pod 
warunkiem uzgodnienia z właWciwymi gestorami 
sieci. 

 11) nowy wewnCtrzny układ komunikacji ulicznej nie 
bCd>cy komunikacj> publiczn>, musi odpowiadać 
przepisom szczególnym i normom technicznym 
budowy dróg, o szerokoWci dla zabezpieczenia dróg 
ewakuacyjnych na okres zagrocenia kryzysowego 
jeceli odcinek drogi jest dłucszy nic 50,0 m – to  
o szerokoWci co najmniej 7,0 m z placem do 
nawrotu, jeceli do 50 m – o szerokoWci minimum  
6,0 m. 
3. Miejsca postojowe: 

1) wymagane jest wykonanie na terenach działalnoWci 
mieszkaniowo-usługowej i terenach usługowo-
produkcyjnych niezbCdnych placów manewrowych  
i postojowych dla samochodów usługobiorców  
w iloWci odpowiedniej dla planowanej wielkoWci 
usługi mierzonej powierzchni> ucytkow> sprzedacy 
lub wielkoWci> podacy produkcji ustalanej 
indywidualnie dla danej działalnoWci na etapie 
opracowywania projektu budowlanego inwestycji; 

2) ustala siC obowi>zek zapewnienia miejsc 
parkingowych na własnej działce w granicach 
terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja  
w iloWciŚ 
a) nie mniej nic 2 miejsca postojowe na jeden 

budynek mieszkalny, w tym miejsca w garacuś 
b) nie mniej nic 1,2 miejsca postojowego na jedno 

mieszkanie; 
c) nie mniej nic 1 miejsce postojowe na 30,0 m2 

powierzchni sprzedacy usług handluś 
d) nie mniej nic 1 miejsce postojowe na 50,0 m2 

powierzchni ucytkowej produkcyjnejś 
e) nie mniej nic 2 miejsca postojowe na 100,0 m2 

powierzchni ucytkowej usług gastronomii, 
rzemiosła i innych usług nie wymienionych 
wczeWniej. 

3) Dla terenów komunikacji drogowej publicznej 
ustalono symbol terenu „KDD” i KDd nadaj>c im 
kolejne liczby porz>dkowe od 01 do 033. 

4) Dla terenów komunikacji drogowej wewnCtrznej 
ustalono symbole KDW i KDWx nadaj>c im kolejne 
liczby porz>dkowe od 01 do 032. 
 
§ 37.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 01KDL. 
2. Przeznaczenie terenu – teren komunikacji 

drogowej o kategorii drogi publicznej; –klasa drogi – 
zbiorcza, droga istniej>ca. 

3. Ustalenia dla terenu: 
1) ustala siC mocliwoWć przebudowy, a takce 

poszerzenie według potrzeb do szerokoWci docelowej 
15,0 m, w kierunkach działek s>siednich, 
rozszerzaj>c pas drogowy jednostronnie w kierunku 
południowy, 

2) ustala siC liniC zabudowy jako maksymaln> 
nieprzekraczaln> w odległoWci 8,0 licz>c od 
ustalonej planem szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych drogi, 

3) parametry techniczne drogi; 
a) szerokoWć jezdni - 7,0 m; 
b) ustala siC budowC chodników obustronnych  

o szerokoWci minimum 1,5 m oraz Wciecki 
rowerowej o szerokoWci wg potrzeb lokalnychś 

c) w pasie drogowym ustala siC zakaz budowy 
obiektów trwałych i tymczasowych z wyj>tkiem 
urz>dzeM technicznych dróg i zwi>zanych  
z utrzymaniem i obsług> ruchu drogowego 
(przystanki komunikacji drogowej, urz>dzeM 
sieci technicznej infrastruktury, pod warunkiem 
nienaruszania wymagaM okreWlonych  
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych, wymagane jest tec uzyskanie zgody 
zarz>dcy drogi; 

d) budynki istniej>ce pozostawia siC bez zmian ich 
linii zabudowy; 

4. dopuszcza siC do realizacji wyjazdy i wjazdy do 
okreWlonego planem terenu, a miejsce lokalizacji okreWli 
zarz>dca drogi na etapie wydawania warunków 
zabudowy do projektu budowlanego; 

5. ustala siC dopuszczenie budowy sieci 
infrastruktury technicznej z lokalizacj> jej pod 
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chodnikami, a tylko w wyj>tkowej sytuacji w obszarze 
jezdni, 

6. ustala siC mocliwoWć wprowadzenia linii 
komunikacji publicznej; 

7. ustala siC zachowanie przy zagospodarowaniu 
terenów w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi  
o rócnej kategorii wymaganych trójk>tów widocznoWci. 

 
§ 38.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 02 KDL.  
2. Przeznaczenie podstawowe terenu 02KDL– teren 

komunikacji drogowej o kategorii drogi publicznej 
gminnej – klasa drogi: zbiorcza, o przeznaczeniu dla 
komunikacji publicznej gminnej, droga istniej>ca. 

3. Ustalenia dla terenu: 
1) ustala siC szerokoWć drogi w liniach 

rozgraniczaj>cych o co najmniej 10,0 mś 
a) ustala siC szerokoWć jezdni na minimum 7,0 m, 
b) ustala siC budowC chodników obustronnych  

o szerokoWci minimum 1,5 m lub jednostronny  
z zieleni> uliczn> od strony jezdni, chodnik  
z jednej strony moce być zamieniony na WcieckC 
rowerowa; 

c) ustala siC, ce istniej>ca szerokoWć pasa 
drogowego pozostaje do czasu realizacji według 
zasad ustalonych niniejszym planem; 

d) na odcinku drogi przylegaj>cym do terenu  
o symbolu „4R/MN i 5MN”, droga moce być 
zawCcona do szerokoWci istniej>cego przekroju 
(droga w wykopie), bez wydzielania chodnikówś 

2) w pasie drogowym ustala siC zakaz budowy 
obiektów trwałych i tymczasowych z wyj>tkiem 
urz>dzeM technicznych dróg i zwi>zanych  
z utrzymaniem i obsługa ruch u drogowego  
i urz>dzeM sieci technicznej infrastruktury, pod 
warunkiem nienaruszania wymagaM okreWlonych  
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych, wymagane jest tec uzyskanie zgody 
zarz>dcy drogiś 

3) dopuszczone do realizacji wyjazdy i wjazdy na 
okreWlony planem teren lub działkC, a usytuowanie 
miejsca zjazdu okreWli zarz>dca drogi na etapie 
wydawania warunków zabudowy do projektu 
budowlanego; 

4) dopuszcza siC budowC sieci infrastruktury 
technicznej z lokalizacj> jej pod chodnikami, a tylko 
w wyj>tkowej sytuacji w obszarze jezdniś 

5) ustala siC zachowanie lub projektowanie przy 
zagospodarowaniu terenów w obrCbie skrzycowaM  
z drogami gminnymi o rócnej kategorii 
wymaganych trójk>tów widocznoWci. 
 
§ 39.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 03 KDL. 
2. Przeznaczenie terenu - teren komunikacji 

drogowej dla kategorii drogi publicznej; klasa drogi - 
zbiorcza o przeznaczeniu dla komunikacji publicznej 
lokalnej, istniej>ca ł>cz>ca drogC o symbolu 01KDL  
z drog> na terenie s>siedniej miejscowoWci Odolion 
(poza granic> planu), 

3. ustalenia dla terenu: 
1) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych –10,0 m, 

2) tymczasowa adaptacja szerokoWci istniej>cej drogi 
8,0 m; 

3) dopuszcza siC mocliwoWć przebudowy i remontu,  
a takce poszerzenie według potrzeb do szerokoWci 
docelowej 10,0 m, w kierunkach działek s>siednich, 
jednakowo po 2,0 m po obu stronach istniej>cej 
drogi, 

4) linia zabudowyŚ jako maksymaln> nieprzekraczaln> 
w odległoWci 8,0 licz>c od linii rozgraniczaj>cej 
drogi ustalonej jako docelowa oraz ustala siC 
parametry techniczne; 
a) szerokoWć jezdni - na 7,0 m, 
b) ustala siC budowC chodników obustronnych, 
c) w pasach drogowych ustala siC zakaz budowy 

obiektów trwałych i tymczasowych z wyj>tkiem 
urz>dzeM technicznych dróg i zwi>zanych  
z utrzymaniem i obsługa ruch u drogowego  
i urz>dzeM sieci technicznej infrastruktury, pod 
warunkiem nienaruszania wymagaM okreWlonych 
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych, wymagane jest tec uzyskanie zgody 
zarz>dcy drogiś 

d) linie zabudowy dla budynków istniej>cych 
pozostawia siC bez zmianś 

5) dopuszcza siC do pozostawienia istniej>cych 
zjazdów, ustala siC mocliwoWć budowy nowych 
zjazdów do okreWlonego planem terenu, a miejsce 
lokalizacji okreWli zarz>dca drogi na etapie 
wydawania warunków zabudowy do projektu 
budowlanego; 

6) dopuszcza siC budowC sieci infrastruktury 
technicznej z lokalizacj> jej pod chodnikami, a tylko 
w wyj>tkowej sytuacji w obszarze jezdni, 

7) dopuszcza siC mocliwoWć wprowadzenia linii 
komunikacji publicznej; 

8) zachowanie przy zagospodarowaniu terenów  
w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi o rócnej 
kategorii wymaganych trójk>tów widocznoWci. 
 
§ 40.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 04KDL. 
2. Przeznaczenie terenu – teren komunikacji 

drogowej, o kategorii drogi publicznej gminnej, klasa 
drogi - zbiorcza, o przeznaczeniu dla komunikacji 
publicznej gminnej;  
1) istniej>ca droga gminnaś 

3. Ustalenia dla terenu: 
1) dopuszcza siC adaptować istniej>c> szerokoWć drogi 

w liniach rozgraniczaj>cych o szerokoWci do 8,0 m, 
poniewac droga przebiega w parowie wysokiej 
skarpy i linii brzegowej stawu rekreacyjnego; 
a) ustala siC szerokoWć jezdni na minimum 5,0 m, 
b) ustala siC jednostronny chodnik projektowany  

w poziomie nawierzchni jezdni o szerokoWci 
minimum 1,5 m lub szerszy, przebiegaj>cy po 
jednej stronie jezdni według potrzeb, 

c) dopuszcza siC chodnik bez zieleni, 
2) linia zabudowyŚ jako maksymaln> nieprzekraczaln> 

w odległoWci 8,0 m licz>c od linii rozgraniczaj>cej 
drogi ustalonej na odległoWci docelowej - 8,0 m, 

3) zachowuje siC linie zabudowy dla budynków 
istniej>cych; 
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4) w pasie drogowym ustala siC zakaz budowy 

obiektów trwałych i tymczasowych z wyj>tkiem 
urz>dzeM technicznych dróg i zwi>zanych  
z utrzymaniem i obsługa ruch u drogowego  
i urz>dzeM sieci technicznej infrastruktury, pod 
warunkiem nienaruszania wymagaM okreWlonych  
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych, wymagane jest tec uzyskanie zgody 
zarz>dcy drogiś 

5) dopuszczone do realizacji wyjazdy i wjazdy na 
okreWlony planem teren lub działkC, a usytuowanie 
miejsca zjazdu okreWli zarz>dca drogi na etapie 
wydawania warunków zabudowy do projektu 
budowlanego; 

6) dopuszcza siC budowC infrastruktury technicznej  
z lokalizacj> jej pod chodnikami, a tylko  
w wyj>tkowej sytuacji w obszarze jezdniś 

7) zachowanie przy zagospodarowaniu terenów  
w obrCbie skrzycowaM z drogami publicznymi  
i wewnCtrznymi o rócnej kategorii wymaganych 
trójk>tów widocznoWciś 

8) zachować istniej>ce wjazdy i zjazdy na teren 
istniej>cych nieruchomoWci. 
 
§ 41.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 05KDD i O6KDD. 
2. Przeznaczenie terenu: – teren komunikacji 

drogowej o kategorii drogi komunikacji publicznej 
ogólnodostCpnej –dojazdowej. 
1) istniej>ceŚ brak 
2) projektowane: 05KDD, O6KDD. 

3. Ustalenia szczegółoweŚ 
1) szerokoWć drogi w liniach rozgraniczaj>cych 

minimum 12,0 m, 
a) szerokoWć jezdni ustal siC na 7,0 mś 
b) budowa chodnika dwustronnego; 
2) linia zabudowy – jako maksymalna 

nieprzekraczalna, w odległoWci co najmniej 6,0 m 
licz>c od linii rozgraniczaj>cej drogi, 

3) w pasie drogowym zakaz budowy obiektów 
trwałych i tymczasowych z wyj>tkiem urz>dzeM 
technicznych dróg i zwi>zanych z utrzymaniem  
i obsługa ruch u drogowego i urz>dzeM sieci 
technicznej infrastruktury, pod warunkiem 
nienaruszania wymagaM okreWlonych w odrCbnych 
przepisach dotycz>cych dróg publicznych, 
wymagane jest tec uzyskanie zgody właWcicieli drogi 
lub zarz>dcy drogiś 

4) w pasie drogowym, dopuszcza siC budowC 
infrastruktury technicznej; 

5) dopuszcza siC parkowanie samochodów wzdłuc 
jezdni; 

6) zachować przy zagospodarowaniu terenów  
w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi o rócnej 
kategorii wymagane przepisami prawa trójk>ty 
widocznoWci. 
 
§ 42.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 07KDD, 08KDD, 09KDD, 10KDD, 
011KDD, 014KDD, 015KDD, 016KDD, 017KDD, 
021KDD, 022KDD. 

2. Przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji 
drogowej dojazdowej - o kategorii drogi wewnCtrznejś 
klasa drogi „-KDD” - dojazdowe istniej>ce  
i projektowane; 
1) drogi istniej>ceŚ brakś 
2) drogi projektowane: 07KDD, 08KDD, 09KDD, 

10KDD, 0 11KDD, 014KDD, 015KDD, 016KDD, 
017KDD, 022 KDD; 
3. ustalenia dla terenówŚ 

1) szerokoWć pasa drogowego – 10,0 m; 
2) szerokoWć jezdni ustala siC na minimum -5 m, 
3) dopuszcza siC budowC chodników jedno - lub 

dwustronnych, według potrzebś 
4) istniej>ce drogi dojazdowe pozostawia siC  

w istniej>cej szerokoWci z potrzeb> poszerzenia pasa 
drogowego do szerokoWci jak ustalenia dla nowych 
drógś 

5) liniC zabudowy dla nowej zabudowy ustala siC jako 
maksymaln> nieprzekraczaln> w odległoWci 6,0 
(licz>c) uwzglCdniaj>c szerokoWć w linii 
rozgraniczaj>cej drogi po realizacji szerokoWci pasa 
drogowego do szerokoWci 10,0 m, 

6) dopuszcza siC zachowanie linii zabudowy dla 
istniej>cych budynków bez prawa ich rozbudowy  
w tej linii; 

7) w pasie drogowym ustala siC zakaz budowy 
obiektów trwałych i tymczasowych z wyj>tkiem 
urz>dzeM technicznych dróg i zwi>zanych  
z utrzymaniem i obsługa ruch u drogowego  
i urz>dzeM sieci technicznej infrastruktury, pod 
warunkiem nienaruszania wymagaM okreWlonych  
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych, wymagane jest tec uzyskanie zgody 
zarz>dcy drogiś 

8) dopuszcza siC do realizacji zjazdy na okreWlone 
planem tereny, a ich usytuowanie okreWli zarz>dca 
drogi na etapie wydawania warunków zabudowy do 
projektu budowlanego; 

9) w pasie drogowym o szerokoWci docelowej jak 
ustalono - 10,0 m, dopuszcza siC budowC sieci 
infrastruktury technicznej; 

 10) zachowanie przy zagospodarowaniu terenów  
w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi o rócnej 
kategorii wymaganych trójk>tów widocznoWci. 

 11) drogi nie posiadaj>ce poł>czeM z innymi drogami 
musza posiadać place nawrotu o wymiarach 
minimalnych jak w przepisach o drogach 
publicznych, lub zgodnych z liniami wrysowanymi 
na rysunku planu. 

 12) ustala siC zachowanie przy zagospodarowaniu 
terenów w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi 
o rócnej kategorii wymaganych trójk>tów 
widocznoWci. 
 
§ 43.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 012KDD, 13KDD, 018KDD, 
019KDD, 020KDD, 023KDD, 024KDD, 025KDD. 

2. Przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji 
drogowej dojazdowej - o kategorii drogi gminnej; klasa 
drogi „-KDD”ś 
1) dojazdowe istniej>ceŚ 012KDD, 13KDD, 018KDD, 

019KDD, 020KDD, 023KDD, 024KDD 
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2) dojazdowe projektowane: 25KDD, 

3. ustalenia dla terenówŚ 
1) szerokoWć pasa drogowego – 8,0 m; 
2) szerokoWć jezdni ustala siC na minimum 4,5 m, 
3) dopuszcza siC budowC chodników jedno- lub 

dwustronnych, według potrzebś 
4) istniej>ce drogi dojazdowe pozostawia siC  

w istniej>cej szerokoWci z potrzeb> poszerzenia pasa 
drogowego do szerokoWci jak ustalenia dla nowych 
drógś 

5) liniC zabudowy dla nowej zabudowy ustala siC jako 
maksymaln> nieprzekraczaln> w odległoWci 6,0 linii 
pasa drogowego po realizacji jego szerokoWci do  
8,0 m, dopuszcza siC zachowanie linii zabudowy dla 
istniej>cych budynków bez prawa ich rozbudowy  
w tej linii; 

6) w pasie drogowym ustala siC zakaz budowy 
obiektów trwałych i tymczasowych z wyj>tkiem 
urz>dzeM technicznych dróg i zwi>zanych  
z utrzymaniem i obsługa ruch u drogowego  
i urz>dzeM sieci technicznej infrastruktury, pod 
warunkiem nienaruszania wymagaM okreWlonych  
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych, wymagane jest tec uzyskanie zgody 
zarz>dcy drogiś 

7) dopuszcza siC do realizacji zjazdy na okreWlone 
planem tereny, a ich usytuowanie okreWli zarz>dca 
drogi na etapie wydawania warunków zabudowy do 
projektu budowlanego; 

8) w pasie drogowym o szerokoWci docelowej jak 
ustalono - 8,0 m, dopuszcza siC budowC sieci 
infrastruktury technicznej; 

9) zachowanie przy zagospodarowaniu terenów  
w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi o rócnej 
kategorii wymaganych trójk>tów widocznoWci. 

 10) drogi nie posiadaj>ce poł>czeM z innymi drogami 
musza posiadać place nawrotu o wymiarach 
minimalnych jak w przepisach o drogach 
publicznych, lub zgodnych z liniami wrysowanymi 
na rysunku planu. 

 11) ustala siC zachowanie przy zagospodarowaniu 
terenów w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi 
o rócnej kategorii wymaganych trójk>tów 
widocznoWciś 
 
§ 44.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 027KDd, 028KDd, 029KDd, 
030KDd, 031KDd, 032KDd, 033KDd. 

2. Przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji 
drogowej publicznej o kategorii drogi dojazdowej; klasa 
drogi KDd –o ruchu pieszo-jezdnym;  
1) drogi istniej>ceŚ 027KDd, 028KDd, 029KDd, 

030KDd, 031KDd, 032KDd, 033KDd. 
3. Ustalenia dla terenówŚ 

1) pas drogowy nowych dróg ustala siC o szerokoWć 
minimum 6,0 m, dopuszcza siC adaptacjC 
istniej>cych dróg o szerokoWci od 4,5 m – do 6,0 m, 

2) istniej>ce drogi dojazdowe pieszo-jezdne pozostawia 
siC o szerokoWci pasa drogowego jak obecnieś 

3) liniC zabudowy dla nowej zabudowy ustala siC jako 
maksymaln> nieprzekraczaln> w odległoWci 6,0 
licz>c od linii rozgraniczaj>cej drogi według 

adaptowanych lub projektowanych pasów 
drogowych; 
a) dopuszcza siC zachowanie linii zabudowy dla 

istniej>cych budynkówś 
b) ustala siC zakaz zwiCkszania szerokoWci frontu 

elewacji istniej>cych budynków w istniej>cej 
linii zabudowy, wymagana jest linia zabudowy 
wg obowi>zuj>cej ustawy o drogach 
publicznych, 

4) w pasie drogowym ustala siC zakaz budowy 
obiektów trwałych i tymczasowych z wyj>tkiem 
urz>dzeM technicznych dróg i zwi>zanych  
z utrzymaniem i obsługa ruch u drogowego  
i urz>dzeM sieci technicznej infrastruktury, pod 
warunkiem nienaruszania wymagaM okreWlonych  
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych, wymagana jest budowa zjazdów na 
okreWlone planem tereny, a ich usytuowanie okreWli 
zarz>dca drogi na etapie wydawania warunków 
zabudowy do projektu budowlanego;  

5) w pasie drogowym, dopuszcza siC budowC sieci 
infrastruktury technicznej i okreWlone na jezdni  
w formie linii, według potrzeb; 

6) ustala siC zachowanie przy zagospodarowaniu 
terenów w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi 
o rócnej kategorii wymaganych trójk>tów 
widocznoWciś 

7) drogi nie posiadaj>ce poł>czeM z innymi drogami 
musz> posiadać place nawrotu o wymiarach 
minimalnych jak w przepisach o drogach 
publicznych, co najmniej prostok>t o bokachŚ 10 m 
długoWci i 12 m szerokoWci. 
 
§ 45.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 01KDW, 02KDW, 03KDW, 04KDW, 
05KDW, 06KDW, 07KDW, 08KDW, 09KDW, 
10KDW, 011KDW, 014KDW, 015KDW, 017KDW, 
018KDW, 019KDW, 020KDW, 021KDW, 022KDW, 
023KDW, 024KDW, 025KDW, 026KDW, 027KDW  
i 031KDW, 032KDW. 

2. Przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji 
drogowej dojazdowej - o kategorii drogi wewnCtrznejś 
klasa drogi „-KDW” - dojazdowe, projektowane; 

3. ustalenia dla terenówŚ 
1) szerokoWć pasa drogowego – 8,0 m; 
2) szerokoWć jezdni ustala siC na minimum - 5 m, 
3) dopuszcza siC budowC chodników jedno- lub 

dwustronnych, według potrzebś 
4) istniej>ce drogi dojazdowe pozostawia siC  

w istniej>cej szerokoWci z potrzeb> poszerzenia pasa 
drogowego do szerokoWci jak ustalenia dla nowych 
drógś 

5) liniC zabudowy dla nowej zabudowy ustala siC jako 
maksymaln> nieprzekraczaln> w odległoWci 6,0 
licz>c od linii rozgraniczaj>cej drogi po 
uwzglCdnieniu szerokoWci pasa drogowego wg 
szerokoWci 8,0 m, 

6) dopuszcza siC zachowanie linii zabudowy dla 
istniej>cych budynków bez prawa ich rozbudowy  
w tej linii; 

7) w pasie drogowym ustala siC zakaz budowy 
obiektów trwałych i tymczasowych z wyj>tkiem 
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urz>dzeM technicznych dróg i zwi>zanych  
z utrzymaniem i obsługa ruch u drogowego  
i urz>dzeM sieci technicznej infrastruktury, pod 
warunkiem nienaruszania wymagaM okreWlonych  
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych, wymagane jest tec uzyskanie zgody 
zarz>dcy drogiś 

8) dopuszcza siC do realizacji zjazdy na okreWlone 
planem tereny, a ich usytuowanie okreWli zarz>dca 
drogi na etapie wydawania warunków zabudowy do 
projektu budowlanego; 

9) w pasie drogowym o szerokoWci docelowej jak 
ustalono - 8,0 m, dopuszcza siC budowC sieci 
infrastruktury technicznej; 

 10) zachowanie przy zagospodarowaniu terenów  
w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi o rócnej 
kategorii wymaganych trójk>tów widocznoWci. 

 11) drogi nie posiadaj>ce poł>czeM z innymi drogami 
musza posiadać place nawrotu o wymiarach 
minimalnych jak w przepisach o drogach 
publicznych, lub zgodnych z liniami wrysowanymi 
na rysunku planu. 

 12) ustala siC zachowanie przy zagospodarowaniu 
terenów w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi 
o rócnej kategorii wymaganych trójk>tów widocznoWci; 
 
§ 46.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 012KDx, 013KDWx, 016KDWx, 
028KDWx, 029KWx, 030KWx oraz 033KDWx, 
034KDWx. 

2. Przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji 
drogowej ogólnodostCpnej o kategorii drogi 
wewnCtrznejś klasa drogi KDWx – wewnCtrzna o ruchu 
pieszo-jezdnym; projektowana. 

3. Ustalenia dla terenów: 
1) szerokoWć pasa drogowego –nowe drogi dojazdowe 

pieszo-jezdne projektować o szerokoWci pasa 
drogowego minimum 6,0 m; 

2) dopuszcza siC zachować istniej>ce szerokoWci dróg, 
oraz dopuszcza siC ich poszerzenie do szerokoWci 
normatywnych według ustaleM dla klasy tej drogi, 

3) dopuszcza siC, aby chodniki były okreWlone na 
jezdni w formie linii, według potrzeb 

4) liniC zabudowy dla nowej zabudowy ustala siC jako 
maksymaln> nieprzekraczaln> w odległoWci 6,0 
licz>c od linii rozgraniczaj>cej drogiś dopuszcza siC 

zachowanie linii zabudowy dla istniej>cych 
budynkówś 

5) w pasie drogowym ustala siC zakaz budowy 
obiektów trwałych i tymczasowych z wyj>tkiem 
urz>dzeM technicznych dróg i zwi>zanych  
z utrzymaniem i obsługa ruch u drogowego  
i urz>dzeM sieci technicznej infrastruktury, pod 
warunkiem nienaruszania wymagaM okreWlonych  
w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych, wymagana jest budowa zjazdów na 
okreWlone planem tereny, a ich usytuowanie okreWli 
zarz>dca drogi na etapie wydawania warunków 
zabudowy do projektu budowlanego; 

6) w pasie drogowym, dopuszcza siC budowC sieci 
infrastruktury technicznej; 

7) ustala siC zachowanie przy zagospodarowaniu 
terenów w obrCbie skrzycowaM z drogami gminnymi 
o rócnej kategorii wymaganych trójk>tów widocznoWci; 

8) drogi nie posiadaj>ce poł>czeM z innymi drogami 
musz> posiadać place nawrotu o wymiarach 
minimalnych jak w przepisach o drogach 
publicznych, lub zgodnych z liniami orientacyjnymi 
wrysowanymi na rysunku planu. 
 
§ 47.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 035 KSr. 
2. Przeznaczenie terenu: – teren ogólnodostCpnej 

miCdzygminnej publicznej Wciecki rowerowej. 
3. Ustalenia szczegółowe: 

1) szerokoWć Wciecki w liniach rozgraniczaj>cych min. 
2,5 m, 
a) szerokoWć pasa ruchu 2,5 m, 

2) w pasie drogowym, dopuszcza siC budowC 
infrastruktury technicznej podziemnej; 

3) na przebiegu Wciecki rowerowej zapewnić zjazdy  
i przejWcia do posesji z ni> granicz>cych. 

 
Rozdział 6 

Przepisy koMcowe 
 
§ 48. Ustala siC stawkC procentow>, wynikaj>ca ze 

wzrostu wartoWci nieruchomoWci w wyniku uchwalenia 
planu miejscowego, na podstawie której opłatC, o której 
mowa z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U nr 80,  
poz. 717 z póan. zm.) w nastCpuj>cej wysokoWciŚ 
 

Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka 
procentowa 

- tereny: 54W, 71Ws, 72W, - teren: 38 U/ZP, 14U/A/K/ZP, 
- drogi publiczne lokalne - 01KDL, 02KDL, 03KDL, 04KDL, 
 -drogi publiczne dojazdowe- 05KDD, O6KDD, 07KDD, 08KDD, 09KDD, 10KDD, 011KDD, 
012KDD, 13KDD, 014KDD, 015KDD, 016KDD, 017KDD, 018KDD, 019KDD, 020KDD, 021KDD, 
022KDD, 023KDD, 024KDD, 025KDD,  
- publiczne pieszo-jezdne: 027KDd, 028KDd, 029KDd, 030KDd, 031KDd, 032KDd, 033KDd,  
- projektowane drogi wewnCtrzne: 01KDW, 02KDW, 03KDW, 04KDW, 05KDW, 06KDW, 07KDW, 
08KDW, 09KDW, 010KDW, 011KDW 012KDWx, 013KDWx, 014KDW, 015KDW, 016KDWx, 
017KDW, 018KDW, 019KDW, 020KDW, 021KDW, 022KDW, 023KDW, 024KDW, 025KDW, 
026KDW, 027KDW, 028KDWx 029KDWx, 030KDWx, 031KDW, 032 KDW, 033KDWx, 
034KDWx- poniewac połocone s> na gruntach własnoWci prywatnej, ale przeznaczone na drogi - 
ogólnodostCpne 

0% 

Pozostałe tereny oznaczone symbolami cyfrowo –literowymi, które połocone s> na gruntach 
stanowi>cych własnoWć prywatn>. 

30% 
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§ 49. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy Aleksandrów Kujawski. 

 
§ 50. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej UrzCdu Gminy. 

 
§ 51. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Waldemar Bartczak 
 
1. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r.  
Nr 117, poz. 679. 
2. 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, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, nr 75,  
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,  
Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. nr 32, poz. 159. 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr VIII/71/11 

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski 
z dnia 6 lipca 2011 r. 

 
 

zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VIII/71/11 

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski 
z dnia 6 lipca 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu 
 
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.) 
Rada Gminy Aleksandrowa Kujawskiego rozstrzyga  
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu. Do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
połoconych w obrCbie ewidencyjnym Łazieniec, gmina 
Aleksandrów Kujawski, w terminie przewidzianym 
zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 200 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) stwierdza siC, ce 
nie wpłynCły cadne uwagi i w zwi>zku z tym nie 
zachodzi potrzeba rozstrzygniCcia o sposobie ich 
rozpatrzenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 222 – 12591 – Poz. 2061,2062 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VIII/71/11 

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski 
z dnia 6 lipca 2011 r. 

 

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej nalec>cych do zadaM własnych Gminy 
oraz zasadach ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
/Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zmianami/ oraz ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
/Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póan. zmianami/, Rada 
Gminy Aleksandrów Kujawski stwierdza siC, ce  
w obszarze niniejszego planu wystCpuj> inwestycje  
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 mieszkaMcówŚ 

 
I Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej  

i komunikacji, przewidziane na podstawie planu stanowi>: 
w zakresie infrastruktury technicznej – drogi 

publiczne, połocone w liniach rozgraniczaj>cych 
konturów, oznaczonych symbolamiŚ 
KDL- ulica klasy lokalnej o szerokoWci pasa drogowego 
– 15,0 m  
KDL- ulica klasy lokalnej o szerokoWci pasa drogowego 
– 10,0 m  
KDL- ulica klasy lokalnej o szerokoWci pasa drogowego 
– 8,0 m  
KDD - ulica klasy dojazdowej o szerokoWci pasa 
drogowego - 12,0 m 
KDD - ulica klasy dojazdowej o szerokoWci pasa 
drogowego - 10,0 m 
KDD - ulica klasy dojazdowej o szerokoWci pasa 
drogowego - 8,0 m  
KDd- pieszo-jezdnia o szerokoWci 6,0 m 

II Sposób realizacji inwestycjiŚ 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 

odbywać siC bCdzie zgodnie z załoceniami okreWlonymi 
w nastCpuj>cych dokumentachŚ 
1) Studium uwarunkowaM i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Aleksandrów Kujawski, uchwalonego uchwał>  
Nr XIX/129/2000 Rady Gminy w Aleksandrowie 
Kuj. z dnia 14 kwietnia 2000 r.; 

2) Uchwała Rady Gminy Aleksandrów Kujawski  
w sprawie ustalenia wysokoWci stawek podatku od 
nieruchomoWciś 

3) Uchwała Rady Gminy Aleksandrów Kujawski  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego na lata 2008 – 2015; 

4) Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrowa Kuj. – 
załocenia do Uchwały Rady Gminy Aleksandrów 
Kujawski. 

5) Uchwała Rady Gminy w Aleksandrowie Kuj. Plan 
rozwoju i modernizacji urz>dzeM wodoci>gowo – 
kanalizacyjnych na lata 2007 - 2013. 
III Realizacja inwestycji drogowych bCdzie 

finansowana z budcetu Gminy Aleksandrów Kuj.,  
z dopuszczeniem porozumieM finansowych zawartych  
z innymi podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami, w tym ustaw> z dnia 27.08.2009 r.  
o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ oraz 
ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu l>dowego /Dz.U. Nr 267,  
poz. 2251/. Finansowanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem 
terenu objCtego planem w energiC elektryczn> czy 
telefoniczne bCdzie realizowane ze Wrodków 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji 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 2006 r., Nr 123, poz. 858/ ze Wrodków 
własnych gminy w zakresie rozwoju sieci wodno – 
kanalizacyjnych, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z poszczególnymi podmiotami. 
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UCHWAŁA Nr VIII/56/11 

 RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA 
z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbica 
Kujawska. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm) 
i z art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca  
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst 
jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266  
z póaniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta 
uchwala, co nastCpujeŚ  

§ 1. Przyjmuje siC wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbica 
Kujawska na lata 2011 – 2015, stanowi>cy zał>cznik do 
niniejszej uchwały.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.  
 


