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UCHWAŁA Nr XIII/78/11 

 RADY MIEJSKIEJ w W=BRZź`NIź 
z dnia 26 paadziernika 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W>brzeano dla obszaru 
połoconego przy ul. Grudzi>dzkiej w W>brzeanie 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.1) 
oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z póan. zm.2), po stwierdzeniu zgodnoWci ze 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta W>brzeano uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNź 
 
§ 1.1.  Uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta W>brzeano 
dla obszaru połoconego przy ul. Grudzi>dzkiej  
w W>brzeanie – zwan> dalej planem. 

2.  Plan o którym mowa w ust. 1 jest zmian> 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta W>brzeano przyjCtego uchwał>  
Nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w W>brzeanie z dnia 
24 czerwca 2004 r., w granicach obszaru objCtego 
planem o którym mowa w § 2. 

 
§ 2.  Granice obszaru objCtego planem oznaczono 

na rysunku planu w skali 1:1000. 
 
§ 3.  Integraln> czCWć uchwały, o której mowa  

w § 1 stanowi>Ś 
1) rysunek planu - zał>cznik Nr 1; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - zał>cznik Nr 2; 
3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych - zał>cznik  
Nr 3. 
 
§ 4.  Przedmiotem ustaleM planu jest zakres 

obowi>zkowy wynikaj>cy z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 5.  Na obszarze objCtym planem nie wystCpuje 

potrzeba okreWlaniaŚ 
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych 

a takce naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi 
oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych; 

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

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy; 

6) sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenu. 
 
§ 6.1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 
1) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które winno 
przewacać na danym terenie okreWlonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie uzupełniaj>ce lub 
wzbogacaj>ce przeznaczenie podstawowe; 

3) „terenie” - nalecy przez to rozumieć obszar  
o okreWlonym przeznaczeniu terenu, wyznaczony na 
planie liniami rozgraniczaj>cymi i oznaczony 
odpowiednim symbolem przeznaczenia terenu; 

4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - nalecy przez to 
rozumieć liniC ograniczaj>c> obszar, na którym 
dopuszcza siC zabudowC kubaturow>, linia 
zabudowy dotyczy głównej bryły budynku  
z wył>czeniem balkonów, wykuszy, gzymsów, 
okapów dachu, schodów zewnCtrznych, pochylni 
oraz innych elementów detalu architektonicznego, 
przy czym okapy i gzymsy nie mog> przekraczać tej 
linii o wiCcej nic 0,8 m, natomiast takie czCWci 
budynku jak balkony, galerie tarasy, schody 
zewnCtrzne i pochylnie o wiCcej nic 1,3 m; 

5) „usługach nieuci>cliwych – nalecy przez to 
rozumieć działalnoWć, której celem jest zaspokajanie 
potrzeb ludnoWci a nie wytwarzanie bezpoWrednio 
metodami przemysłowymi dóbr materialnych i nie 
przekraczaj>ca standardów emisyjnych dla 
podstawowego przeznaczenia terenu i nie bCdzie 
emitować przykrego zapachu oraz nie bCdzie 
pogarszać w inny oczywisty sposób warunków cycia 
s>siadówś 

6) „powierzchni zabudowanej” - nalecy przez to 
rozumieć powierzchniC pierwszych kondygnacji 
nadziemnych budynków na działce budowlanej, 
liczon> po zewnCtrznym obrysie murów wraz  
z przeWwitami i podcieniami, na wysokoWci 1,0 m 
powycej poziomu parteru; 

7) „wskaaniku intensywnoWci zabudowy” - nalecy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni 
zabudowanej do powierzchni działki budowlanej; 
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8) „wysokoWci zabudowy” – nalecy przez to rozumieć 

wysokoWć projektowanych budynków, nie dotyczy 
budowli infrastruktury technicznej; 

9) „zieleni urz>dzonej” - nalecy przez to rozumieć 
rócnorodne kompozycje roWlin ozdobnych: 
nasadzenia stałe (drzewa, krzewy, trawniki)  
i sezonowe (rabaty, kwietniki); 

 10) „dachach płaskich” - nalecy przez to rozumieć formC 
dachu o nachyleniu połaci dachowych ponicej 20ºś 

 11) „dachach wysokich” - nalecy przez to rozumieć 
formC dachu o nachyleniu połaci dachowych od 
20÷45º. 
2.  PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. 1, nalecy interpretować zgodnie  
z definicjami przyjCtymi w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., 
oraz z definicjami wynikaj>cymi z norm prawnych  
i przepisów odrCbnych, obowi>zuj>cymi w dniu 
podjCcia niniejszej uchwały. 

 
§ 7.1.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objCtego planem;  
2) przeznaczenie terenówś  
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
5) wymiarowanie elementów zagospodarowania 

terenu.  
 
§ 8.  Oznaczenie informacyjne na rysunku planu nie 

jest obowi>zuj>cym ustaleniem planu. 
 

Rozdział 2 
USTALENIA ŹOTYCZ=Cź POSZCZźGÓLNYCH 

TźRźNÓW 
 
§ 9.  Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

U, dla którego ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: usługi nieuci>cliwe, 
b) dopuszczalne: mieszkania oraz uzbrojenie 

terenu; 
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) dopuszcza siC lokalizacjC jednego budynku 
usługowego, 

b) nakaz sytuowania budynku równolegle do linii 
zabudowy od strony ul. Grudzi>dzkiejś 

3) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zuj> standardy akustyczne jak dla 

terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, 
b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć zaliczanych do 

mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, 

c) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć zaliczanych do 
mog>cych potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko za wyj>tkiem inwestycji celu 
publicznego w tym z zakresu ł>cznoWci 
publicznej; 

4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

a) nakaz wykonania zieleni urz>dzonej od strony  
ul. Grudzi>dzkiej, 

b) zasady lokalizowania reklam i noWników 
reklamowych:  
- zakaz lokalizowania reklam i noWników 

reklamowych wolnostoj>cych i na 
ogrodzeniach, 

- dopuszcza siC lokalizowanie reklam  
i noWników reklamowych na budynku pod 
warunkiem, ce powierzchnia jednej reklamy 
nie przekroczy 0,5 m², a ł>czna powierzchnia 
reklam 1,0 m²ś 

5) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) ustala siC nieprzekraczaln> liniC zabudowy 8,0 m 

od skrajnej jezdni drogi wojewódzkiej  
(ul. Grudzi>dzka), 

b) forma projektowanej zabudowy: budynek 
wolnostoj>cy z usługami w parterze  
i mieszkaniami na piCtrze, 

c) wysokoWć zabudowy: max. 10,0 m  
(2 kondygnacje nadziemne), 

d) geometria dachówŚ dach wysoki lub płaski, 
e) wskaanik intensywnoWci zabudowy: max. 0,4, 
f) teren biologicznie czynny: min. 20% 

powierzchni działkiś 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodCŚ wykorzystanie  

i rozbudowa istniej>cego systemu sieci 
wodoci>gowej, 

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: 
wykorzystanie i rozbudowa istniej>cego systemu 
kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzenie wód deszczowych: wody 
opadowe z utwardzonych nawierzchni, po 
odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić do 
istniej>cego systemu kanalizacji deszczowej, 

d) zasilanie w energiC elektryczn>Ś wykorzystanie  
i rozbudowa istniej>cego systemu 
elektroenergetycznego, 

e) zaopatrzenie w ciepłoŚ zastosować 
proekologiczne systemy grzewcze, 

f) obsługa komunikacyjna: projektowanym 
zjazdem z ul. Orlej, 

g) wskaanik miejsc parkingowych na samochody 
osobowe:  
- min. 2 miejsc parkingowe na samochody 

osobowe w granicach działki dla  
1 mieszkania,  

- min. 1 miejsce parkingowe na  
3 zatrudnionych lub 1 miejsce parkingowe na 
30,0 m² powierzchni ucytkowej usług. 

 
Rozdział 3 

PRZEPISY KOLCOWź 
 
§ 10. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci dla terenu U w wysokoWci 30%. 
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza siC 
Burmistrzowi W>brzeana. 

 
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeM i na stronie 
internetowej UrzCdu Miasta W>brzeano. 

 
§ 13. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy Rady 

Radosław KCdzia 
 
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone  
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 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159  
i Nr 153, poz. 901. 
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone  
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, 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 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134, poz. 777. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XIII/78/11 

Rady Miejskiej w W>brzeanie 
z dnia 26 paadziernika 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. 
zm.) Rada Miejska rozstrzyga co nastCpujeŚ  

 
Wnioskodawca: Mariola Swarcewicz, ul. Wspólna 1, 
87-200 W>brzeano 

 
TreWć uwagi: ProszC o korektC zapisu w projekcie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta W>brzeana dla obszaru 
połoconego przy ul. Grudzi>dzkiej w W>brzeanie 
rozdział II podpunkt 5 - wskaanik intensywnoWci 
zabudowy (jest max 0,35) powinno być - 0,4. ProWbC 
moj> uzasadniam tym, ce spełniaj>c wszystkie normy 
budowlane i higieniczno-sanitarne dla lokali 
medycznych, planowany przeze mnie budynek bCdzie 
zajmował wiCksz> powierzchniC nic wynika to  
z proponowanego wskaanika intensywnoWci zabudowy. 
ProszC równiec o zmianC zapisu Rozdział II podpunkt 2 

brzmi>cy "mieszkanie właWciciela oraz uzbrojenie 
terenu" na "mieszkania oraz uzbrojenie terenu". 
TC zmianC uzasadniam tym, ce na piCtrze planujC 
budowC mieszkaM, które ułatwi> mi zorganizowanie  
i prowadzenie planowanej przeze mnie działalnoWci 
usługowej. 

 
Uwaga została uwzglCdniona. Po przeprowadzeniu 

analizy wniosku uznano zasadnoWć wnioskowanych 
kwestii. Wprowadzone zmiany nie wpływaj> w sposób 
istotny na ustalenia dotycz>ce poszczególnych terenów. 
W projekcie planu wprowadzono korektC zgodnie  
z wnioskiem. Zmieniono wskaanik intensywnoWci 
zabudowy z: "max 0,35" na: "max 0,4" oraz 
dopuszczalne przeznaczenie terenu z: "mieszkania 
właWciciela oraz uzbrojenie terenu" na: "mieszkania oraz 
uzbrojenie terenu". 
 
 
 
 
 

 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XIII/78/11 

Rady Miejskiej w W>brzeanie 
z dnia 26 paadziernika 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie  

Rady Miejskiej w W>brzeanie, o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
z póan. zm.) okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji 
oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy:  

 
Na obszarze objCtym zmian> planu nie wystCpuj> 

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

 

Wszelkie wydatki zwi>zane z realizacj> 
projektowanych inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej zostan> poniesione przez właWciciela 
nieruchomoWci zlokalizowanej w granicach terenu 
oznaczonego symbolem U. 
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