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§ 3.  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Joanna Krukowska 

 
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, Nr 173  
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.  
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 poz. 146, 
Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 
poz. 679, Nr 134 poz. 777.  
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UCHWAŁA Nr 208/11 

 RADY MIASTA TORUNIA 
 z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wrzosy LeWne - Polana” w Toruniu. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.1)  
w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca  
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie 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 ze zm.2), po 
stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia” - uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.  Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wrzosy 
LeWne - Polana” w Toruniu, bCd>cy zmian> 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
1) miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru osiedla „Wrzosy LeWne-
Polana” w Toruniu, bCd>cego zmian> miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Torunia (uchwała nr 621/97 Rady Miejskiej Torunia 
z dnia 18 grudnia 1997 r. - Dz.Urz.Woj. 
ToruMskiego Nr 7, poz. 44)ś 

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Wrzosy LeWne-Polana”  
w Toruniu (uchwała nr 966/2002 Rady Miasta 
Torunia z dnia 24 stycznia 2002 r. - 
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 45, poz. 850); 

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Wrzosy LeWne - Polana”  
w Toruniu (uchwała nr 42/03 Rady Miasta Torunia  
z dnia 23 stycznia 2003 r. - Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
Nr 20, poz. 398); 

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Wrzosy LeWne - Polana”  
w Toruniu (uchwała nr 131/03 Rady Miasta Torunia 
z dnia 15 maja 2003 r. - Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.  
Nr 77, poz. 1156); 

5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Wrzosy LeWne - Polana”  
w Toruniu (uchwała nr 837/05 Rady Miasta Torunia 
z dnia 21 lipca 2005 r. - Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.  
Nr 98, poz. 1778 oraz Nr 107, poz. 1862); 

6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Wrzosy LeWne - Polana”  
w Toruniu, dla terenów połoconych w rejonie ulicŚ 
Szosy ChełmiMskiej, Zbocowej, Owsianej, 
Brzoskwiniowej i Czeremchowej (uchwała  
nr 866/05 Rady Miasta Torunia z dnia  
6 paadziernika 2005 r. - Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.  
Nr 118, poz. 2030); 

7) czCWci miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie 
ulicŚ Szosy ChełmiMskiej i Brzoskwiniowej oraz 
Szyszkowej i Pawiej w Toruniu (uchwała nr 312/08 
Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2008 r. - 
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 85, poz. 1393) 
-  zwany dalej planem. 
 
§ 2.  Integraln> czCWci> planu, o którym mowa  

w § 1, jest rysunek planu miejscowego zwany dalej 
rysunkiem planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, przedstawiaj>cy graficznie ustalenia 
planu, w tym granice obszaru objCtego planem. 

 
§ 3.1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa oŚ 

1) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
dominować na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, 
uzupełniaj>ce lub wzbogacaj>ce przeznaczenie 
podstawowe i nie koliduj>ce z nimś 
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3) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar  

o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi i opisany symbolemś 

4) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 
oznaczenie terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczaj>cymi na rysunku planu, składaj>ce siC 
z: 
a) poz. 1 - oznacza kolejny numer planu, 
b) poz. 2 - oznacza numer jednostki przestrzennej, 
c) poz. 3 - oznacza podstawowe przeznaczenie 

terenu, 
d) poz. 4 - oznacza kolejny numer terenu o tym 

samym przeznaczeniu; 
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 

rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku i w tekWcie 
planu, której nie mog> przekraczać nadziemne 
Wciany zewnCtrzne budynku w kierunku linii 
rozgraniczaj>cych s>siednich terenów,  
z wył>czeniemŚ pilastrów, ganków, obudowy wejWć 
do budynków, gzymsów, okapów dachu, balkonów, 
zadaszeM, schodów zewnCtrznych, obiektów małej 
architektury, itp.; 

6) obowi>zuj>cej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku i w tekWcie 
planu, na której nalecy obowi>zkowo zlokalizować 
WcianC zewnCtrzn> budynku lub jej czCWć (min. 80% 
jej długoWci) - z zakazem jej przekraczania  
w kierunku linii rozgraniczaj>cej z s>siednim 
terenem, z wył>czeniemŚ pilastrów, ganków, 
obudowy wejWć do budynków, gzymsów, okapów 
dachu, balkonów, zadaszeM, schodów zewnCtrznych, 
obiektów małej architektury, itp.ś 

7) regulacji stanu prawnego - nalecy przez to rozumieć 
wszelkie podziały działek, których celem nie jest 
wydzielenie nowych działek budowlanych, lecz 
poprawa geometrycznego kształtu działek 
istniej>cych lub zniesienie współwłasnoWciś 

8) zieleni urz>dzonej - nalecy przez to rozumieć 
zrócnicowan> gatunkowo zieleM wysok> i nisk>, 
ukształtowan> funkcjonalnie i plastycznie,  
z wykorzystaniem istniej>cej zieleni leWnej, 
wkomponowanej w tereny zabudowy; 

9) zieleni izolacyjnej - nalecy przez to rozumieć pas 
zwartej zieleni wielopiCtrowej - z wył>czeniem 
przestrzeni zaplanowanej jako wjazdy i dojWcia na 
teren - odpornej na zanieczyszczenia, tworz>cy 
barierC wizualn> i akustyczn> i oddzielaj>cy tereny  
o uci>cliwym oddziaływaniu od terenów o funkcji 
mieszkaniowej; 

 10) zieleni przydrocnej - nalecy przez to rozumieć zieleM 
urz>dzon> umieszczon> w pasie drogowym, 
składaj>c> siC z gatunków odpornych na 
zanieczyszczenia, maj>c> na celu w szczególnoWci 
ochronC ucytkowników drogi przed oWlepianiem 
przez pojazdy, ochronC drogi przed zawiewaniem  
i zaWniecaniem, ochronC przyległego terenu przed 
nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, 
wody i gleby; 

 11) maksymalnej ochronie istniej>cego drzewostanu - 
nalecy przez to rozumieć zakaz wycinki drzew,  
z wył>czeniem drzew chorych, obumarłych  

i bCd>cych w kolizji zŚ planowan> lokalizacj> 
budynków, dojWciami, dojazdami, miejscami 
postojowymi oraz prawidłow> eksploatacj> 
infrastruktury technicznej na działce budowlanejś 

 12) usługach - nalecy przez to rozumieć takie 
przeznaczenie terenu, na którym moce być 
wykonywany taki rodzaj działalnoWci usługowej dla 
ludnoWci, który nie powoduje obnicenia standardu 
warunków mieszkaniowych na s>siednich terenach  
o funkcji mieszkaniowej; 

 13) usługach wbudowanych - nalecy przez to rozumieć 
nieuci>cliwe podstawowe usługi wbudowane  
w budynki mieszkalne, maj>ce na celu zaspokojenie 
codziennych potrzeb mieszkaMców osiedla i nie 
powoduj>ce pogorszenia standardów warunków 
mieszkaniowych; 

 14) usługach osiedlowych - nalecy przez to rozumieć 
usługi z zakresuŚ handlu detalicznego 
małopowierzchniowego, punkty usług 
rzemieWlniczych (fryzjer, krawiec, szewc, solaria 
itp.), gastronomia, kluby (z wył>czeniem klubów  
o charakterze dyskotek), poradnie medyczne 
(gabinety lekarskie i diagnostyczne), oWwiatowe 
(małe przedszkola i cłobki, szkoły jCzyków obcych), 
biura itp.; 

 15) usługach obnicaj>cych standard warunków 
mieszkaniowych - nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć powoduj>c> w trakcie funkcjonowania 
osi>gniCcie 80% dopuszczalnej normy 
zanieczyszczenia Wrodowiska na granicy działki, na 
której ta działalnoWć jest prowadzona lub 
działalnoWć, która powoduje emisjC hałasu powycej 
dopuszczonych norm, emituj>ca nieprzyjemny 
zapach, dym, opary - tym samym w sposób 
oczywisty powoduj>c pogorszenie warunków cycia 
s>siadówś 

 16) usługach publicznych - nalecy przez to rozumieć 
usługi przeznaczone do zaspokajania zbiorowych 
potrzeb osiedla, dzielnicy, miasta, finansowane  
w całoWci lub czCWci z budcetu paMstwa lub gminy 
oraz słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców, realizowane na terenach gminnych 
(szkoły, przedszkola, cłobki, tereny rekreacyjno-
sportowe itp.); 

 17) wskaaniku intensywnoWci zabudowy - nalecy przez 
to rozumieć stosunek powierzchni ogólnej 
budynków (suma powierzchni wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynków, liczona  
w zewnCtrznym obrysie murów), do powierzchni 
terenu; 

 18) drogach wewnCtrznych – nalecy przez to rozumieć 
wydzielone geodezyjnie działki, umocliwiaj>ce 
skomunikowanie terenów i działek przyległych  
z drog> publiczn> - udostCpnione dla ruchu pieszego 
i samochodowego na okreWlonych przez właWciciela 
lub zarz>dcC warunkachś 

 19) minimalnym wskaaniku miejsc postojowych - 
nalecy przez to rozumieć obowi>zek realizacji 
minimalnej iloWci miejsc postojowych, dla potrzeb 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego  
(w przypadku jego realizacji) - obliczanej wg 
wskaanika okreWlonego w ustaleniach niniejszej 
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uchwały, przy uwzglCdnieniu zasady równania  
w górC w przypadku ułamkowego przeliczeniaś 

 20) noWnikach reklamowych - nalecy przez to rozumieć 
noWniki informacji wizualnej na terenach 
mieszkaniowych, usługowych oraz terenach 
komunikacji; na terenach komunikacji (drogach) 
pojCcie to nie dotyczy znaków - w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałach lub znaków 
informuj>cych o obiektach ucytecznoWci publicznej 
ustawionych przez gminCś 

 21) ogrodzeniu pełnym - nalecy przez to rozumieć mur 
pełny, lub ogrodzenie inne nic acuroweś 

 22) ogrodzeniu acurowym - nalecy przez to rozumieć 
takie ogrodzenie, w którym powierzchnia 
przeWwitów widocznych z kierunku prostopadłego 
do elewacji ogrodzenia, wynosi nie mniej nic 35% 
poszczególnych segmentów ogrodzenia, tzn. 
powierzchni zawartej pomiCdzy osiami podpórś za 
ogrodzenie acurowe uznaje siC równiec ogrodzenie 
w formie cywopłotówś 

 23) słowie „postuluje siC” - nalecy przez to rozumieć 
sugestiC zastosowania siC do ustaleM niewi>c>cych, 
wprowadzonych ze wzglCdów funkcjonalnych, 
estetycznych, maj>cych na celu jak 
najkorzystniejsze wykorzystanie terenu pod 
okreWlon> funkcjC. 
2.  PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

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

3.  Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
1) tereny: mieszkaniowe MN1-MN12, usługowe U1, 

infrastruktury E1-E2, komunikacji KD(D)1-
KD(D)2, KDX1-KDX9, KX1-KX11 - obejmuj>ce 
obszar planu „Wrzosy - Polana”ś 

2) tereny: mieszkaniowe MN13-MN42, MW1-MW4, 
mieszkaniowo-usługowe MN/U1-MN/U2, usługowe 
U2-U7, cmentarza ZC1, infrastruktury E3-E12, G1, 
komunikacji KD(Z)1, KD(L)1-KD(L)10, KD(D)3-
KD(D)5, KDX10-KDX24, KX12-KX15 - 
obejmuj>ce obszar planu „Wrzosy - LeWne”ś 

3) teren komunikacji KD(ż)1 i teren lasów ZL1 - 
obszarowo i lokalizacyjnie przypisane do całoWci 
osiedla. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dla wszystkich terenów 
objCtych planem 

 
§ 4.  Zgodnie z przepisami odrCbnymi, dla terenów 

zawartych w granicach niniejszego planu ustala siC 
bezwzglCdne ograniczenie wysokoWci obiektów 
budowlanych oraz naturalnych do 92 m nad poziom 
morza - ze wzglCdu na prawidłowoWć funkcjonowania 
lotniska ToruM (ograniczenia wysokoWci dotycz> takce 
wszystkich urz>dzeM umieszczanych na obiektach 
budowlanych, jak równiec infrastruktury technicznej 
oraz inwestycji z zakresu ł>cznoWci publicznej). 

 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów mieszkaniowych  

i mieszkaniowo-usługowych 
 
§ 5.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN1 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy –  

III kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic  
12,0 m od istniej>cego poziomu terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-40o, 

d) nakaz zachowania minimum 30% powierzchni 
jako terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych - 800 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległej drogi publicznej 
- na warunkach wydanych przez zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
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gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 6.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-MN2 oraz 42.03-MN4 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, usługi 
wbudowane (wył>cznie na działkach połoconych 
przy ul. Szosa ChełmiMska), obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy –  

II kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 9 m od 
istniej>cego poziomu terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-40o, 

d) nakaz zachowania minimum 30% powierzchni 
jako terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych –  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci – minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 750 m2 (dla 
terenu o symbolu 42.03-MN2) oraz 800 m2 (dla 
terenu o symbolu 42.03-MN4), z wył>czeniem 
działek przeznaczonych na cele infrastruktury 
technicznej (w wielkoWci i układzie gwarantuj>cym 
właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna działek z przyległych 

dróg publicznych – na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi, 

b) zakaz obsługi komunikacyjnej działek  
z ul. Szosa ChełmiMska, z zastrzeceniem lit. c, 

c) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn> działek  
nr 14/5 i 16/13 poprzez jeden wspólny zjazd -  
w uzgodnieniu i na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 7.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN3 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 
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a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca i blianiacza, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy –  

II kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 9 m od 
istniej>cego poziomu terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-40o, 

d) nakaz zachowania minimum 30% powierzchni 
jako terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych 700 m2, z wył>czeniem 
działek przeznaczonych na cele infrastruktury 
technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowania), z zastrzeceniem lit. b, 

b) dla działki nr 3/2 obr. 26 minimalna 
powierzchnia nowo wydzielanych działek  
900 m2; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna działek z przyległych 

dróg publicznych – na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi, z zastrzeceniem lit. b, 

b) zakaz bezpoWredniej obsługi komunikacyjnej 
działek z ul. Szosa ChełmiMskaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 8.  Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN5, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, drogi 
wewnCtrzne, obiekty małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 
mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – maksymalna ochrona istniej>cego 
drzewostanu, zabudowa wpisana w wolne, lub 
wymagaj>ce minimalnej wycinki drzew, obszaryś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWleniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy 

mieszkaniowej – II kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 9 m od istniej>cego poziomu terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-40o, 

d) nakaz zachowania minimum 30% powierzchni 
jako terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych –  
2 miejsca/1 mieszkanie; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 301 – 17217 – Poz. 3294 
 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci – minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 2000 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania) 
oraz drogi wewnCtrzneś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna działek z przyległych 

dróg publicznych (bezpoWrednio lub poprzez 
drogi wewnCtrzne) – na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi i właWciciela terenu, 

b) dla nowo wydzielonych działek, nie maj>cych 
bezpoWredniego dostCpu do drogi publicznej, 
dojazd mocliwy równiec przez teren działek, dla 
których ustanowiona zostanie słucebnoWć 
drogowa – na okreWlonych przez właWciciela 
terenu warunkach; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 9.  Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN6, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 
mieszkalnego na kacdej z działek budowlanych, 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - maksymalna ochrona istniej>cego 
drzewostanu, zabudowa wpisana w wolne, lub 
wymagaj>ce minimalnej wycinki drzew, obszary, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy 

mieszkaniowej – II kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 9 m od istniej>cego poziomu terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-40o, 

d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych –  
2 miejsca/1 mieszkanie; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci – minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 2500 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu- obsługa 
komunikacyjna działek z przyległej drogi publicznej 
- na warunkach wydanych przez zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
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indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 10. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN7, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, drogi 
wewnCtrzne, obiekty małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 
mieszkalnego na kacdej z działek budowlanych, 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - maksymalna ochrona istniej>cego 
drzewostanu, zabudowa wpisana w wolne, lub 
wymagaj>ce minimalnej wycinki drzew, obszaryś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy 

mieszkaniowej – II kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 9 m od istniej>cego poziomu terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-40o, 

d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych 2 000 m2, z wył>czeniem 
działek przeznaczonych na cele infrastruktury 

technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowania) i pod drogi wewnCtrzne, 

b) zakaz zabudowy działek nie bCd>cych działkami 
budowlanymi, połoconych w centralnej czCWci 
terenu (nr geodez. 30/6, 30/7, 30/8 obr. 26); 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych (bezpoWrednio lub poprzez drogi 
wewnCtrzne) – na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogi i właWciciela terenuś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 11. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-MN8, 42-03-MN9, 42.03-MN10  
i 42.03-MN11 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 
mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
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3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – maksymalna ochrona istniej>cego 
drzewostanu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy 

mieszkaniowej – II kondygnacje nadziemne 
(parter i poddasze ucytkowe), nie wiCcej nic 9 m 
od istniej>cego poziomu terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-40o, 

d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci – minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 1500 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych – na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN12 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 
mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu,  

z zastrz. lit. b, 
b) na dz. nr 36/38 dopuszcza siC lokalizacjC 

niewielkich, terenowych urz>dzeM sportowych  
o nawierzchni przepuszczalnej (boisko do 
badmintona, mini golf itp.); 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy 

mieszkaniowej – II kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 9 m od istniej>cego poziomu terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-40o, 

d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek 1800 m2, z wył>czeniem 
działek przeznaczonych na cele infrastruktury 
technicznej (w wielkoWci i układzie gwarantuj>cym 
właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 
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9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległej drogi publicznej 
– na warunkach wydanych przez zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 13. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN13 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  
z rysunkiem planu, 

b) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 800 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna działek z przyległej drogi publicznej 
- na warunkach wydanych przez zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
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§ 14. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 42.03-MN14 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca i blianiacza, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (wył>cznie na 
działkach połoconych przy ul. Brzoskwiniowej), 
zieleM urz>dzona, obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanych, 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlania; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne  
(w tym poddasze ucytkowe), nie wiCcej nic  
12,0 m od istniej>cego poziomu terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 1000 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania) 
oraz działek wydzielanych w celu regulacji stanu 
prawnego; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN15 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane, zieleM 
urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, obiekty małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 301 – 17222 – Poz. 3294 
 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 1000 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna działek z przyległych 

dróg publicznych - na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi, z zastrz. lit. b, 

b) zakaz obsługi komunikacyjnej działek od strony 
północnej (z odcinka ul. Warzywnej przyległej 
do działek od strony północnej)ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-MN16 i 42.03-MN17 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (wył>cznie na 
działkach połoconych przy ul. Brzoskwiniowej  
o symbolu 42.03-KD(L)1), zieleM urz>dzona, 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
obiekty małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, z zastrzeceniem lit. b, 
b) dla dz. nr 37/3 dopuszcza siC w obszarze 

wyznaczonym na rysunku planu - poza 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy - lokalizacjC 
zabudowy parterowej (garacowo -gospodarczej), 
o wysokoWci nie przekraczaj>cej 3 m, 

c) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne  
(w tym poddasze ucytkowe), nie wiCcej nic  
12,0 m od istniej>cego poziomu terenu, 

d) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, dopuszcza siC dachy płaskie, 

e) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usług; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 1500 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
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gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN18 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane, zieleM 
urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, obiekty małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nakaz maksymalnej ochrony 
istniej>cego drzewostanu, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, dopuszcza siC dachy płaskie, 

d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlania; 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 1000 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania) 
oraz działek wydzielanych w celu regulacji stanu 
prawnego; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN19 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca i blianiacza, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (wył>cznie na 
działkach połoconych przy ul. Brzoskwiniowej  
i ul. Sadowej), zieleM urz>dzona, obiekty  
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i urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanych, 
c) zakaz rozbudowy istniej>cych budynków 

mieszkalnych (zlokalizowanych na dz. nr 9 oraz 
67/2), 

d) obowi>zek realizacji zabudowy w formie 
blianiaczej na wydzielonych pod zabudowC 
działkach połoconych przy ul. Sadowej nr 72/7, 
72/8 wspólnie z dz. nr 69/1 (przeznaczon> do 
wtórnego podziału), z zastrzeceniem lit. e, 

e) w przypadku odst>pienia od zabudowy 
budynkami mieszkalnymi dz. nr 72/7 i 72/8, 
dopuszcza siC zabudowC dz. 69/1 jako 
wolnostoj>c>, ewentualnie w formie blianiaczej 
(po dokonaniu podziału działki), 

f) obowi>zek zabudowy w formie blianiaczej na 
przeznaczonych do wydzielenia działkach 
budowlanych, powstałych po wtórnym podziale 
dz. nr 69/1 - wspólnie z istniej>c> zabudow> na 
przyległych działkach nr 72/11 i 72/12ś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlania; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
c) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

d) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

e) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podział 
u nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 550 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania) 
oraz działek wydzielanych w celu regulacji stanu 
prawnego; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN20 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (wył>cznie na 
działkach połoconych przy ul. Owsianej), zieleM 
urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, obiekty małej architekturyŚ 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego i jednego wolno stoj>cego garacu 
na kacdej z działek budowlanych, 

b) zakaz rozbudowy istniej>cego budynku 
mieszkalnego, zlokalizowanego na dz. nr 61/12; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz maksymalnej ochrony 
istniej>cego drzewostanuś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 
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5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

d) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 1500 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania) 
oraz działek wydzielanych w celu regulacji stanu 
prawnego; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna działek z przyległych 

dróg publicznych - na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi, 

b) dla działki budowlanej nr 60/3, nie maj>cej 
bezpoWredniego dostCpu do drogi publicznej, 
obowi>zek zapewnienia obsługi komunikacyjnej 
poprzez teren o symbolu 42.03-MW1 - na 
okreWlonych przez właWciciela terenu warunkach 
(na zasadzie słucebnoWci drogowej lub poprzez 
zaprojektowan> na terenie drogC wewnCtrzn>)ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 

sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN21 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca i blianiacza, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

d) nakaz zachowania min. 25% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 400 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
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a) obsługa komunikacyjna działek z przyległych 
dróg publicznych - na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi, z zastrzeceniem lit. b, 

b) zakaz bezpoWredniej obsługi komunikacyjnej 
działek z ul. Szosa ChełmiMskaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 
 
§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN22 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca i blianiacza, 

b) dopuszczalne: zieleM urz>dzona, obiekty małej 
architektury, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
c) zakaz rozbudowy istniej>cego budynku 

mieszkalnego, zlokalizowanego na dz. nr 79/2; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

c) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

d) nakaz zachowania min. 25% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
1 miejsce/1 mieszkanie; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 350 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna działek z przyległych 

dróg publicznych - na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi, 

b) dla działek budowlanych nr 83/4 i 84/6, nie 
maj>cych bezpoWredniego dostCpu do drogi 
publicznej, obowi>zek zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej poprzez teren o symbolu 42.03-
MW3 - na okreWlonych przez właWciciela terenu 
warunkach (na zasadzie słucebnoWci drogowej 
lub poprzez zaprojektowan> na terenie drogC 
wewnCtrzn>)ś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 
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f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN23 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca i blianiacza  
(z zastrzeceniem p. 2 lit. c), 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (wył>cznie na 
działkach połoconych przy ul. Brzoskwiniowej  
i ul. Sadowej), zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanych, 
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

w formie blianiaczej mocliwa do realizacji 
wył>cznie przy ul. Sadowej - na działkach  
nr 72/15, 72/16 oraz powstałych po podziale 
działki nr 69/3 - nowych działkach budowlanych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuj>ca linia zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
c) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

d) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

e) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 

odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 600 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiŚ 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MN24 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, szeregowa, 
blianiacza (z zastrzeceniem p.2 lit. e) oraz 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (wył>cznie na 
działkach połoconych przy ul. Sadowej), zieleM 
urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, obiekty małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
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b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 
mieszkalnego na kacdej z działek budowlanych, 

c) postuluje siC, by na niezagospodarowanych 
działkach połoconych przy ul. Pistacjowej nr 10-
24 oraz ul. Bananowej nr 9 - 23 realizowane było 
budownictwo wielorodzinne - jako kontynuacja 
istniej>cego na działkach s>siednich 
budownictwa wielorodzinnego, z zastrzeceniem 
lit. d, 

d) dla nowej zabudowy wielorodzinnej nakaz 
dostosowania kompozycj> do s>siednich 
budynków wielorodzinnych, w zakresie formy 
architektonicznej, skali, bryły, głCbokoWci 
zabudowy itp., 

e) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
w formie blianiaczej mocliwa do realizacji 
wył>cznie przy ul. Sadowej - na powstałych po 
podziale działki nr 69/3 - nowych działkach 
budowlanych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu; 
c) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

d) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

e) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie (dla zabudowy 
jednorodzinnej), 1 miejsce/1 mieszkanie (dla 
zabudowy wielorodzinnej) i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 500 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania) 
oraz działek wydzielanych w celu regulacji stanu 
prawnego; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 

publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiŚ 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-MN25, 42.03-MN26 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca oraz szeregowa, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (wył>cznie na 
działkach połoconych przy ul. Sadowej), zieleM 
urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, obiekty małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanychś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
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a) obowi>zuj>ce linie zabudowy - zgodnie  
z rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  
z rysunkiem planu, 

c) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

d) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

e) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych 600 m2, z wył>czeniem 
działek przeznaczonych na cele infrastruktury 
technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowania), z zastrzeceniem lit. b, 

b) zakaz wtórnego podziału dz. nr 96/13, połoconej 
przy ul. Prosowej 34; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-MN27, 42.03-MN28, 42.03-MN29, 
42.03-MN30, 42.03-MN31, 42.03-MN32, 42.03-MN33 
i 42.03-MN34 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (wył>cznie na 
działkach połoconych przy ul. Sadowej), zieleM 
urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, obiekty małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanych, 
c) zakaz rozbudowy istniej>cych budynków 

mieszkalnych, zlokalizowanych na działkach  
nr 100/8, 106, 107 i 166/4; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obwi>zuj>ce linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
c) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

d) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

e) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych 800 m2, z wył>czeniem 
działek przeznaczonych na cele infrastruktury 
technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
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ucytkowania) oraz działek wydzielanych w celu 
regulacji stanu prawnego, z zastrzeceniem lit. b, 

b) dla terenu o symbolu 42.03-MN31 ustala siC 
minimaln> szerokoWć frontu nowo wydzielanych 
działek budowlanych – 20 m; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-MN35, 42.03-MN36, 42.03-MN37, 
42.03-MN38, 42.03-MN39 oraz 42.03-MN40 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca i blianiacza, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (wył>cznie na 
działkach połoconych przy ul. Sadowej, 
Brzoskwiniowej, Owsianej i Czeremchowej), 
zieleM urz>dzona, obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanych, 

c) zakaz rozbudowy istniej>cych budynków 
mieszkalnych, zlokalizowanych na działkach  
nr 40/1, 42/1 oraz 137/23, 

d) dla terenu o symbolu 42.03-MN35 obowi>zek 
realizacji zabudowy w formie blianiaczej na dz. 
nr 49/5 i 49/7 oraz na nowo wydzielonych 
działkach budowlanych z dz. nr 54/4 - wspólnie 
z dz. nr 51/5 i51/6; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuj>ce linie zabudowy -zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
c) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

d) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

e) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych 800 m2, z wył>czeniem 
działek przeznaczonych na cele infrastruktury 
technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowania) oraz działek wydzielanych w celu 
regulacji stanu prawnego, z zastrzeceniem lit. b, 

b) dla dz. 137/36 dopuszcza siC podział na dwie 
działki o powierzchni mniejszej nic ustalona -  
w celu przył>czenia do s>siednich działek 
budowlanych (137/35 i 137/37), nowo 
wydzielone działki nie mog> stanowić 
odrCbnych, samodzielnych działek budowlanychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 
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b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-MN41 oraz 42.03-MN42 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolno stoj>ca i blianiacza, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (wył>cznie na 
działkach połoconych przy ul. Sadowej i Ugory), 
zieleM urz>dzona, istniej>ca droga wewnCtrzna 
(dz. nr 192/5 i 193/4), obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednego budynku 

mieszkalnego na kacdej z działek budowlanych, 
c) zakaz rozbudowy istniej>cego budynku 

mieszkalnego, zlokalizowanego na dz. nr 193/1; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obwi>zuj>ce linie zabudowy -zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 

c) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne  
(w tym poddasze ucytkowe), nie wiCcej nic  
12,0 m od istniej>cego poziomu terenu, 

d) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej  
30o-45o, 

e) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 950 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich ucytkowania) 
oraz działek wydzielanych w celu regulacji stanu 
prawnego; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna działek z przyległych 

dróg publicznych, bezpoWrednio lub poprzez 
istniej>c> drogC wewnCtrzn> (o której mowa  
w pkt 1 lit. b) - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogi, 

b) dla terenu 42.03-MN41 nakaz uwzglCdnienia 
ograniczeM zwi>zanych ze stref> sanitarn> od 
terenu cmentarza (istniej>cego i projektowanego) 
- w pasie przyległym o szerokoWci 50 m - 
zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczególnych, 

c) dla terenu 42.03-MN42 nakaz uzgadniania  
z właWciwym gestorem istniej>cej napowietrznej 
sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w zakresie 
zagospodarowania terenu w pasie technicznym 
ograniczonego ucytkowania (o szerokoWci po  
6,5 m w obie strony od osi linii); 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
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sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MW1 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (zajmuj>ce 
najnicsz> kondygnacjC nadziemn> lub 
kondygnacjC podziemn> budynku mieszkalnego), 
drogi wewnCtrzne, urz>dzenia rekreacyjne 
zwi>zane z funkcj> podstawow>, zieleM 
urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, parkingi naziemne i podziemne 
(zwi>zane wył>cznie z funkcj> podstawow>  
i dopuszczon> usługow>), obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) eksponowane od strony ul. Brzoskwiniowej 

elewacje projektowanych budynków o wysokich 
walorach estetycznych, 

b) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy 
indywidualnych i tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

c) zakaz stosowania ogrodzeM pełnych od strony 
terenów komunikacjiś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zek wprowadzenia pasa zieleni 

izolacyjnej o min. szerokoWci 5 m od strony 
terenu o symbolu 42.03-MN19, 

b) obowi>zek wprowadzenia pasów zieleni 
izolacyjnej od strony dróg publicznych oraz 
miCdzy projektowanymi budynkami 
mieszkalnymi a projektowanymi parkingami; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – zakaz umieszczania wolno 
stoj>cych noWników reklamowych - z wył>czeniem 
reklam zwi>zanych z dopuszczon> działalnoWci> 
usługow> prowadzon> w obrCbie terenuś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 

b) maksymalna wysokoWć zabudowy –  
III kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic  
12,5 m od istniej>cego poziomu terenu, 

c) wskaanik intensywnoWci zabudowy – max. 0,75, 
d) nakaz zachowania min. 25% powierzchni jako 

terenu biologicznie czynnego, 
e) dachy dowolne - nachylenie połaci dachowej 

10o-45o, 
f) min. wskaanik miejsc postojowych -  

1,2 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/30 m2 
powierzchni ucytkowej usług, 

g) dopuszcza siC mocliwoWć wliczenia do bilansu 
miejsc postojowych 50% stanowisk postojowych 
dla usług - w liniach rozgraniczaj>cych ulicy 
Brzoskwiniowej, 

h) postuluje siC wyznaczenie miejsc postojowych 
dla rowerówś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - dopuszcza siC wydzielenie działek 
na cele infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnCtrznych, o powierzchniach niezbCdnych dla 
ich prawidłowego funkcjonowaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi 

publicznej, bezpoWrednio lub poprzez drogi 
wewnCtrzne – na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogi i właWciciela terenu, 

b) nakaz zapewnienia dostCpu do drogi publicznej 
dla dz. nr 60/3, połoconej w granicach terenu 
s>siedniego (42.03-MN20) - poprzez drogC 
wewnCtrzn> (lub na zasadzie słucebnoWci 
drogowej) - w uzgodnieniu i na warunkach 
właWciciela terenuś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 
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f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MW2 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (zajmuj>ce 
najnicsz> kondygnacjC nadziemn> lub 
kondygnacjC podziemn> budynku mieszkalnego), 
drogi wewnCtrzne, urz>dzenia rekreacyjne 
zwi>zane z funkcj> podstawow>, zieleM 
urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, parkingi naziemne i podziemne 
(zwi>zane wył>cznie z funkcj> podstawow>  
i dopuszczon> usługow>), obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) eksponowane od strony ul. Zbocowej  

i ul. Owsianej elewacje projektowanych 
budynków o wysokich walorach estetycznych, 

b) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy 
indywidualnych i tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

c) zakaz stosowania ogrodzeM pełnych od strony 
terenów komunikacjiś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) obowi>zek wprowadzenia pasa zieleni 

izolacyjnej o min. szerokoWci 5 m od strony  
ul. Szosa ChełmiMska, 

b) obowi>zek wprowadzenia pasów zieleni 
izolacyjnej miCdzy budynkami mieszkalnymi  
a parkingami; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – zakaz umieszczania wolno 
stoj>cych noWników reklamowych - z wył>czeniem 
reklam zwi>zanych z dopuszczon> działalnoWci> 
usługow> prowadzon> w obrCbie terenuś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy –  

IV kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic  
16,0 m od istniej>cego poziomu terenu, 

c) wskaanik intensywnoWci zabudowy – max. 0,85, 

d) nakaz zachowania min. 25% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

e) dachy spadowe - nachylenie połaci dachowej 
30o-45o, 

f) min. wskaanik miejsc postojowych - 1 miejsce/  
1 mieszkanie i 1 miejsce/30 m2 powierzchni 
ucytkowej usług, 

g) dopuszcza siC mocliwoWć wliczenia do bilansu 
miejsc 50% stanowisk postojowych w liniach 
rozgraniczaj>cych ulicy Zbocowej, 

h) postuluje siC wyznaczenie miejsc postojowych 
dla rowerówś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci – minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 1500 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej i drogi wewnCtrzne  
(w wielkoWci i układzie gwarantuj>cym właWciwe 
warunki ich ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych, bezpoWrednio lub poprzez drogi 
wewnCtrzne – na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogi i właWciciela terenu,  
z zastrzeceniem lit. b, 

b) zakaz bezpoWredniej obsługi komunikacyjnej 
terenu z ul. Szosa ChełmiMskaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 
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 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-MW3 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (zajmuj>ce 
najnicsz> kondygnacjC nadziemn> lub 
kondygnacjC podziemn> budynku mieszkalnego), 
drogi wewnCtrzne, urz>dzenia rekreacyjne 
zwi>zane z funkcj> podstawow>, zieleM 
urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, parkingi naziemne i podziemne 
(zwi>zane wył>cznie z funkcj> podstawow>  
i dopuszczon> usługow>), obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) eksponowane od strony ul. Zbocowej  

i ul. Owsianej elewacje projektowanych 
budynków o wysokich walorach estetycznych, 

b) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy 
indywidualnych i tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

c) zakaz stosowania ogrodzeM pełnych od strony 
terenów komunikacjiś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – obowi>zek wprowadzenia pasów 
zieleni izolacyjnej od strony dróg publicznych oraz 
miCdzy budynkami mieszkalnymi a parkingamiś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – zakaz umieszczania wolno 
stoj>cych noWników reklamowych - z wył>czeniem 
reklam zwi>zanych z dopuszczon> działalnoWci> 
usługow> prowadzon> w obrCbie terenuś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy –  

IV kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 16 m 
od istniej>cego poziomu terenu, 

c) wskaanik intensywnoWci zabudowy – max. 0,85, 
d) nakaz zachowania min. 25% powierzchni jako 

terenu biologicznie czynnego, 
e) dachy spadowe - nachylenie połaci dachowej 

30o-45o, 
f) min. wskaanik miejsc postojowych - 1 miejsce/  

1 mieszkanie i 1 miejsce/30 m2 powierzchni 
ucytkowej usług, 

g) dopuszcza siC mocliwoWć wliczenia do bilansu 
miejsc 50% stanowisk postojowych w liniach 

rozgraniczaj>cych ulic Zbocowej  
i Brzoskwiniowej, 

h) postuluje siC wyznaczenie miejsc postojowych 
dla rowerówś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci – minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 2 500 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej i drogi wewnCtrzne  
(w wielkoWci i układzie gwarantuj>cym właWciwe 
warunki ich ucytkowania); 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych 

dróg publicznych, bezpoWrednio lub poprzez 
drogi wewnCtrzne – na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi i właWciciela terenu, 

b) nakaz zapewnienia dostCpu do drogi publicznej 
dla dz. nr 83/4 i 84/6, połoconych w granicach 
terenu s>siedniego (42.03-MN22) - poprzez 
drogC wewnCtrzn> (lub na zasadzie słucebnoWci 
drogowej) - w uzgodnieniu i na warunkach 
właWciciela terenuś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 
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§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 42.03-MW4 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) dopuszczalneŚ usługi wbudowane (zajmuj>ce 
najnicsz> kondygnacjC nadziemn> lub 
kondygnacjC podziemn> budynku mieszkalnego), 
drogi wewnCtrzne, urz>dzenia rekreacyjne 
zwi>zane z funkcj> podstawow>, zieleM 
urz>dzona, obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, parkingi naziemne i podziemne 
(zwi>zane wył>cznie z funkcj> podstawow>  
i dopuszczon> usługow>), obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz stosowania ogrodzeM pełnych od strony 

terenów komunikacji, 
b) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy 

indywidualnych i tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – obowi>zek wprowadzenia pasów 
zieleni izolacyjnej miCdzy budynkami mieszkalnymi 
a parkingami oraz stacj> redukcyjn> gazuś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – zakaz umieszczania wolno 
stoj>cych noWników reklamowych - z wył>czeniem 
reklam zwi>zanych z dopuszczon> działalnoWci> 
usługow> prowadzon> w obrCbie terenuś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy –  

IV kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 16 m 
od istniej>cego poziomu terenu, 

c) wskaanik intensywnoWci zabudowy – max. 0,85, 
d) nakaz zachowania min. 25% powierzchni jako 

terenu biologicznie czynnego, 
e) dachy spadowe - nachylenie połaci dachowej 

30o-45o, 
f) min. wskaanik miejsc postojowych 1 miejsce/  

1 mieszkanie i 1 miejsce/30 m2 powierzchni 
ucytkowej usług, 

g) dopuszcza siC mocliwoWć wliczenia do bilansu 
miejsc 50% stanowisk postojowych w liniach 
rozgraniczaj>cych ulic Zbocowej, 
Brzoskwiniowej i Owsianej, 

h) postuluje siC wyznaczenie miejsc postojowych 
dla rowerówś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci – minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek budowlanych 2500 m2,  
z wył>czeniem działek przeznaczonych na cele 

infrastruktury technicznej i drogi wewnCtrzne  
(w wielkoWci i układzie gwarantuj>cym właWciwe 
warunki ich ucytkowania); 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych 

dróg publicznych, bezpoWrednio lub poprzez 
drogi wewnCtrzne - na warunkach wydanych 
przez zarz>dcC drogi i właWciciela terenu, 

b) obowi>zek zabezpieczenia (zachowania) dojazdu 
do stacji redukcyjnej gazu (terenu 42.03-G1)  
z ul. Zbocowejś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC - z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, 

b) odprowadzenie Wcieków sanitarnych - do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami wydanymi przez gestora sieci, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do systemu kanalizacji deszczowej lub do 
gruntu, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w przepisach szczególnych i odrCbnych, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-MN/U1 oraz 42.03-MN/U2 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolno stoj>ca - na działkach połoconych przy 
ulicach: Brzoskwiniowej (42.03-KD(L)1), 
Warzywnej (42.03-KD(D)4 i 42.03-KD(D)5) 
oraz Owsianej (42.03-K(L)5), 

- usługi - na działkach połoconych przy 
ulicach: Figowej (42.03-KD(D)2) oraz 
Pigwowej (42.03-KD(D)3), 
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b) dopuszczalne: 
- usługi wbudowane w budynki mieszkalne - 

wył>cznie na działkach połoconych przy 
ulicach: Brzoskwiniowej (42.03-KD(L)1)  
i Owsianej (42.03-K(L)5), 

- funkcja mieszkaniowa, realizowana w jednej 
kubaturze z budynkiem usługowym - 
wył>cznie na działkach połoconych przy 
ulicach: Figowej (42.03-KD(D)2) i Pigwowej 
(42.03-KD(D)3), 

- zieleM urz>dzona, obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
b) zakaz budowy wiCcej nic jednegoŚ budynku 

mieszkalnego i usługowego na kacdej z działek 
budowlanych, z zastrzeceniem lit. c, 

c) dla działek nr 47/16 i 46/18 dopuszcza siC 
zabudowC dwoma budynkami - mieszkalnym - 
od strony ul. Owsianej oraz usługowym - od 
strony ul. Pigwowej, 

d) obiekty usługowe na dz. nr 47/16 oraz 46/18 
powinny być zlokalizowane w tylnej czCWci 
działek, na działce nr 46/18 na głCbokoWć nie 
przekraczaj>c> 12 m na wschód od zachodniej 
granicy działki i o powierzchni zabudowy nie 
przekraczaj>cej 15% powierzchni działkiś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko - zawsze  
i potencjalnie (zakaz nie dotyczy infrastruktury 
technicznej), 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć, których celem 
jest gospodarka odpadami w zakresie 
magazynowania, odzysku i unieszkodliwiania  
(w tym punktów demontacu komputerów, 
pojazdów itp.)ś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz stosowania 
ogrodzeM pełnych od strony terenów komunikacjiś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 

mieszkalnych – III kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 12,0 m od istniej>cego poziomu 
terenu, 

c) maksymalna wysokoWć budynków usługowych - 
III kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic  
12,0 m od istniej>cego poziomu terenu, 

d) dachy spadowe, nachylenie połaci dachowej 30o-
45o, 

e) dla budynków usługowych dopuszcza siC dach 
płaski, 

f) dla działek z funkcj> podstawow> mieszkaniow> 
nakaz zachowania min. 30% powierzchni 
czynnej biologicznie, 

g) dla działek z funkcj> podstawow> usługow> 
nakaz zachowania min. 25% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

h) minimalny wskaanik miejsc postojowych -  
2 miejsca/1 mieszkanie i 1 miejsce/50 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) dla terenu o symbolu 42.03-MN/U1 - minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonych działek  
850 m2, z wył>czeniem działek przeznaczonych 
na cele infrastruktury technicznej (w wielkoWci  
i układzie gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowania), 

b) dla terenu o symbolu 42.03-MN/U2 - minimalna 
powierzchnia nowo wydzielonych działek  
1000 m2, z wył>czeniem działek przeznaczonych 
na cele infrastruktury technicznej (w wielkoWci  
i układzie gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowania)ś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna działek z przyległych dróg 
publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejś 
a) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków – 

z i do miejskiej sieci, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
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Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe dla terenów usług 

 
§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-U1 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ usługi, 
b) dopuszczalneŚ obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej, zieleM urz>dzona, obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) elewacja obiektu o wysokich walorach 

estetycznych, 
b) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, 
d) zakaz składowania i magazynowania na 

otwartym terenie, 
e) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych, 
f) zagospodarowanie terenu jako jednej działki 

budowlanej; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, (zakaz nie 
dotyczy infrastruktury technicznej), 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć, których celem 
jest gospodarka odpadami w zakresie 
magazynowania, odzysku i unieszkodliwiania  
(w tym punktów demontacu komputerów, 
pojazdów itp.), 

c) nakaz maksymalnej ochrony istniej>cego 
drzewostanu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz stosowania 
ogrodzeM pełnych od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy -  

II kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 9,0 m 
od istniej>cego poziomu terenu, 

c) minimalna wysokoWć zabudowy - II kondygnacje 
nadziemne, nie wiCcej nic 9,0 m od istniej>cego 
poziomu terenu, z dopuszczeniem I kondygnacji 
dla czCWci budynku, 

d) dachy spadowe o nachyleniu połaci dachowej 
30o-40o, dopuszcza siC dachy płaskie (nachylenie 
połaci dachowej - do 10o), 

e) maksymalny procent powierzchni zabudowy 
kubaturowej - 40%, 

f) nakaz zachowania min. 40% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

g) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ  
20 miejsc/1000 m2 powierzchni ucytkowej usług, 

h) postuluje siC wyznaczenie miejsc postojowych 
dla rowerówś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) postuluje siC scalenie działek w celu utworzenia 

jednej działki budowlanej, 
b) dla urz>dzeM infrastruktury technicznej 

dopuszcza siC wydzielenie działek  
o powierzchniach niezbCdnych dla ich 
prawidłowego funkcjonowania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi 

publicznej - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogi, z zastrzeceniem lit. b, 

b) zakaz bezpoWredniej obsługi komunikacyjnej  
z ul. Szosa ChełmiMskaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 
a) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków – 

z i do miejskiej sieci, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

b) dopuszcza siC odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych poprzez rozs>czanie do gruntu, 

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

d) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

f) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-U2 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ usługi, 
b) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wył>cznie jako uzupełniaj>ca 
funkcjC podstawow>, realizowana z ni> w jednej 
kubaturze lub w budynkach odrCbnych  
(z zastrzeceniem lit. c), obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, zieleM urz>dzona, 
drogi wewnCtrzne, obiekty małej architektury, 
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c) na dz. nr 30/2 zabudowa mieszkaniowa 
wył>cznie realizowana w jednej kubaturze  
z funkcj> podstawow>, nie przekraczaj>ca 50% 
jej powierzchni ucytkowejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej jako odrCbnego budynku - od 
strony ul. Szosa ChełmiMska, 

b) elewacja obiektu usługowego eksponowanego od 
ul. Szosa ChełmiMska o wysokich walorach 
estetycznych, 

c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

d) zakaz składowania i magazynowania na 
otwartym terenie; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko (zakaz nie 
dotyczy infrastruktury technicznej), 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć, których celem 
jest gospodarka odpadami w zakresie 
magazynowania, odzysku i unieszkodliwiania, 

c) nakaz maksymalnej ochrony istniej>cego 
drzewostanu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - ze wzglCdu na 
potrzebC utrzymania przebiegu historycznej drogi 
Warzywnej, obowi>zek utrzymania jej jako drogi 
wewnCtrznejś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz stosowania 
ogrodzeM pełnych od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu (nie dotyczy obiektów 
infrastruktury technicznej oraz obiektów dozoru 
o powierzchni zabudowy mniejszej nic 50 m2), 

b) maksymalna wysokoWć zabudowy -  
III kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic  
15,0 m od poziomu terenu, 

c) nakaz zachowania min. 25% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

d) dachy spadowe (nachylenie połaci dachowej  
30o – 45o), dopuszcza siC dachy płaskie 
(nachylenie połaci dachowej nie przekraczaj>ce 
10o), 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ  
20 miejsc/1000 m2 usług oraz 2 miejsca/ 
1 mieszkanie, 

f) postuluje siC wyznaczenie miejsc postojowych 
dla rowerówś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanych działek 1500 m2, z wył>czeniem 
działek przeznaczonych na cele infrastruktury 
technicznej (w wielkoWci i układzie gwarantuj>cym 

właWciwe warunki ich ucytkowania) i drogi 
wewnCtrzneś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych (bezpoWrednio lub poprzez drogi 
wewnCtrzne) - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogi i właWciciela terenu,  
z zastrzeceniem lit. b, 

b) zakaz bezpoWredniej obsługi komunikacyjnej  
z ul. Szosa ChełmiMskaś z zastrzeceniem lit. c, 

c) dopuszcza siC obsługC komunikacyjn>  
z ul. Szosa ChełmiMska wył>cznie poprzez 
istniej>cy zjazd na teren poprzez drogC 
wewnCtrzn> (ul. Warzywn>) - na warunkach 
wydanych przez zarz>dcC drogi i właWciciela 
terenu; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 
a) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków – 

z i do miejskiej sieci, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-U3 oraz 42.03-U4 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ usługi, 
b) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>ca i blianiaczaŚ 
- jako adaptacja stanu istniej>cego, 
- nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

uzupełniaj>ca prowadzon> działalnoWć 
usługow>, realizowana z ni> w jednej 
kubaturze lub w budynkach odrCbnych, 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej, zieleM urz>dzona, obiekty małej 
architektury 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej jako odrCbnego budynku - od 
strony ul. Szosa ChełmiMska, 

b) elewacje obiektów usługowych eksponowanych 
od ul. Szosa ChełmiMska o wysokich walorach 
estetycznych, 

c) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
d) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, 
e) zakaz składowania i magazynowania na 

otwartym terenie; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko (zakaz nie 
dotyczy infrastruktury technicznej), 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć, których celem 
jest gospodarka odpadami w zakresie 
magazynowania, odzysku i unieszkodliwiania, 

c) nakaz maksymalnej ochrony istniej>cego 
drzewostanu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWleniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz stosowania 
ogrodzeM pełnych od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu (nie dotyczy obiektów 
infrastruktury technicznej oraz obiektów dozoru 
o powierzchni zabudowy mniejszej nic 50 m2), 

b) maksymalna wysokoWć zabudowy -  
II kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 9,0 m 
od poziomu terenu, 

c) nakaz zachowania min. 25% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

d) dachy spadowe (nachylenie połaci dachowej  
30o-45o), dopuszcza siC dachy płaskie 
(maksymalne nachylenie połaci dachowej nie 
przekraczaj>ce 10o), 

e) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ  
20 miejsc/1000 m2 usług oraz 2 miejsca/  
1 mieszkanie, 

f) postuluje siC wyznaczenie miejsc postojowych 
dla rowerówś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek 900 m2, z wył>czeniem działek 
przeznaczonych na cele infrastruktury 
technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowania), 

b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów na granicy 
działekś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogi, z zastrzeceniem lit. b, 

b) zakaz bezpoWredniej obsługi komunikacyjnej 
poszczególnych działek z ul. Szosa ChełmiMska, 
dojazd do działek z dróg serwisowych 
projektowanych w pasie drogowym Szosy 
ChełmiMskiej - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 
a) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków – 

z i do miejskiej sieci, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-U5 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ usługi osiedlowe, 
b) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna - realizowana w jednej kubaturze 
z obiektem usługowym, zieleM urz>dzona, 
urz>dzenia rekreacyjne, obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, obiekty małej 
architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, 
b) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych garacy, 
c) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - nakaz wprowadzenia pasa zieleni 
izolacyjnej o min. szerokoWci 5 m od strony terenu 
mieszkaniowego o symbolu 42.03-MN37; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz stosowania 
ogrodzeM pełnych od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu; 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy -  

II kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 9,0 m 
od poziomu terenu, 

c) dachy spadowe o nachyleniu połaci dachowej 
30o – 45o, dopuszcza siC dachy płaskie 
(maksymalne nachylenie połaci dachowej nie 
przekraczaj>ce 10o), 

d) maksymalny procent powierzchni zabudowy 
kubaturowej - 30%, 

e) nakaz zachowania min. 40% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ  
1 miejsce/50 m2 powierzchni ucytkowej usług, 

g) obowi>zek wyznaczenia miejsc postojowych dla 
rowerów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) zakaz dalszych podziałów istniej>cej działki,  

z zastrzeceniem lit. b, 
b) dla urz>dzeM infrastruktury technicznej 

dopuszcza siC wydzielenie działek  
o powierzchniach niezbCdnych dla ich 
prawidłowego funkcjonowaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna z przyległych dróg publicznych - na 
warunkach wydanych przez zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 
a) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków – 

z i do miejskiej sieci, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-U6 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ usługi osiedlowe (ze wzglCdu na 
s>siedztwo cmentarza preferuje siC 
wprowadzenie usługi sakralnej - koWcioła, 
kaplicy itp.), 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej, obiekty 
małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, 
b) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych, 
c) postuluje siC, by obiekt sakralny zlokalizowany 

był przy zachodniej granicy istniej>cego 
cmentarza; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz stosowania 
ogrodzeM pełnych od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu; 
b) maksymalna wysokoWć zabudowy -  

II kondygnacje nadziemne, nie wiCcej nic 9,0 m 
od poziomu terenu, z zastrzeceniem lit. c, 

c) dla obiektu sakralnego dopuszcza siC wysokoWć, 
która bCdzie stanowiła dominantC dla tego 
obszaru Wrzosów, z zastrz. lit. d, 

d) ze wzglCdu na połocenie na obszarze 
ograniczenia wysokoWci zabudowy okreWlonej  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska ToruM - 
nieprzekraczalna wysokoWć obiektu sakralnego 
nie moce przekraczać 92 m nad poziom morza, 

e) nakaz zachowania min. 30% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) dachy dowolne (nachylenie połaci dachowej  
10o-45o), z zastrzeceniem lit. e, 

g) dopuszcza siC kształt dachu obiektu sakralnego 
według indywidualnego rozwi>zania, 

h) minimalny wskaanik miejsc postojowychŚ  
20 miejsc/1000 m2 powierzchni ucytkowej usług, 
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i) dopuszcza siC bilansowanie miejsc postojowych 
na terenie 42.03-KD(L)6 - na warunkach 
uzyskanych przez zarz>dcC drogi, 

j) obowi>zek wyznaczenia miejsc postojowych dla 
rowerówś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek 1000 m2, z wył>czeniem działek 
przeznaczonych na cele infrastruktury 
technicznej (w wielkoWci i układzie 
gwarantuj>cym właWciwe warunki ich 
ucytkowania), 

b) dopuszcza siC scalanie działek lub - w celu 
uzyskania jednej bryły budynku - lokalizacjC 
obiektów na granicy działekś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogi, 

b) nakaz uwzglCdnienia ograniczeM zwi>zanych ze 
stref> sanitarn> od cmentarza - o szerokoWci 50 m 
- zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczególnychś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 
a) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków – 

z i do miejskiej sieci, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-U7 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ usługi publiczne z zakresu oWwiaty 
i wychowania (szkoła, przedszkole itp.), sportu  
i rekreacji (szkolnej i ogólnodostCpnej), 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, działalnoWć 
usługowa wspomagaj>ca i usprawniaj>ca funkcjC 
podstawow> (gastronomia, handel detaliczny, 
kawiarnia internetowa itp.), obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej, urz>dzenia sportowe, 
obiekty małej architektury, drogi wewnCtrzneś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zek opracowania koncepcji 

zagospodarowania terenu, uwzglCdniaj>cej 
wszystkie elementy terenu usług publicznych, 
takie jakŚ budynki, drogi wewnCtrzne, miejsca 
postojowe, miejsca zieleni, boiska sportowe  
i tereny rekreacji, sieci infrastruktury technicznej 
- z dopuszczeniem etapowania inwestycji, 

b) nakaz zastosowania dla projektowanych 
obiektów rozwi>zaM architektonicznych  
o wysokich walorach estetycznych  
i ekspozycyjnych, 

c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, z wył>czeniem obiektów 
zwi>zanych z imprezami okolicznoWciowymi 
(kiermasze, wystawy itp.), 

d) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy, 
e) zakaz lokalizacji wolno stoj>cych noWników 

reklamowych, 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) nakaz maksymalnej ochrony istniej>cego 

drzewostanu, 
b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, zawsze  
i potencjalnie (zakaz nie dotyczy infrastruktury 
technicznej), 

c) nakaz wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej  
o min. szerokoWci 8 m od ul. Zbocowej  
(z przerwami na dojWcia i dojazdy)ś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz stosowania 
ogrodzeM pełnych od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  

z rysunkiem planu (nie dotyczy obiektów 
infrastruktury technicznej oraz obiektów dozoru 
o powierzchni zabudowy mniejszej nic 50 m2), 

b) maksymalna wysokoWć zabudowy - według 
zasad projektowania obiektów oWwiaty,  
z zastrzeceniem lit. c, 

c) ze wzglCdu na połocenie na obszarze 
ograniczenia wysokoWci zabudowy okreWlonej  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska ToruM - 
nieprzekraczalna wysokoWć obiektów oWwiaty nie 
moce przekraczać 92 m nad poziom morza, 

d) maksymalny procent powierzchni zabudowy 
kubaturowej terenu - 35% 
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e) nakaz zachowania min. 40% powierzchni jako 
terenu biologicznie czynnego, 

f) dachy płaskie (maksymalne nachylenie połaci 
dachowej nie przekraczaj>ce 10o); 

g) minimalny wskaanik miejsc postojowych:  
20 miejsc/1000 m2 powierzchni ucytkowej usług, 
10 miejsc/100 miejsc ucytkowych obiektu 
sportowego oraz 20 miejsc/100 zatrudnionych, 

h) dopuszcza siC bilansowanie miejsc postojowych 
na terenie 42.03-KD(Z)1 oraz 42.03-KD(L)7 - na 
warunkach uzyskanych przez zarz>dcC drogi, 

i) obowi>zek wyznaczenia miejsc postojowych dla 
rowerówś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) postuluje siC o zagospodarowanie terenu jako 

jednej działki, z zastrzeceniem lit. b, 
b) dla urz>dzeM infrastruktury technicznej, dróg 

wewnCtrznych oraz dopuszczonej działalnoWci 
usługowej dopuszcza siC wydzielenie działek  
o powierzchniach niezbCdnych dla ich 
prawidłowego funkcjonowaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych - na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogi, 

b) nakaz uzgadniania z właWciwym gestorem 
napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15 
kV sposobu zagospodarowania terenu w pasie 
technicznym ograniczonego ucytkowania  
o szerokoWci po 6,5 m w obie strony od osi linii, 

c) nakaz uwzglCdnienia ograniczeM zwi>zanych ze 
stref> sanitarn> od cmentarza - o szerokoWci 50 m 
- zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczególnychś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach wydanych przez gestora sieci; 
a) zaopatrzenie w wodC i odprowadzenie Wcieków – 

z i do miejskiej sieci, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z urz>dzeM 
elektroenergetycznych - na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> - z sieci 
ciepłowniczej, gazowniczej lub urz>dzeM 
indywidualnych z zastosowaniem paliw  
i technologii gwarantuj>cych nie przekraczanie 
dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeM, 
sprawnoWci energetycznej i hałasu, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

d) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej Wredniego lub 
niskiego ciWnienia, na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

e) przebudowa istniej>cych systemów 
infrastruktury technicznej - zgodnie z warunkami 
wydanymi przez gestora sieci, napowietrzna sieć 

elektroenergetyczna SN 15 kV docelowo do 
dyslokacji; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – tereny rekreacji 
osiedlowej - place zabaw, naziemne urz>dzenia 
sportowe, niewielkie obiekty kubaturowe zwi>zane  
z wypoczynkiem - do czasu realizacji przeznaczenia 
podstawowego; 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe dla terenów zieleni 
 
§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-ZC1 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: cmentarz, 
b) dopuszczalneŚ obiekty zwi>zane z obsług> 

cmentarza, urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
zieleM urz>dzona, obiekty małej architekturyś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - maksymalna ochrona istniej>cego 
drzewostanu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejś 
a) nakaz zachowania istniej>cego cmentarza  

(w granicach działki nr 184) - ze wszystkimi jego 
elementami, tj. ogrodzeniem, historycznymi 
nagrobkami i innymi pochówkami, 
rozplanowaniem dróg i kwater, okazałym 
drzewostanem, skupionym przede wszystkim na 
obrzecach i przy alei cmentarnej, 

b) obowi>zek uzgadniania konserwacji 
historycznych nagrobków, wszelkich prac 
porz>dkowo - pielCgnacyjnych drzewostanu  
(w tym takce wycinka drzew) oraz wszelkie 
prace zwi>zane z zagospodarowaniem terenu 
(np. dotycz>ce nawierzchni dróg i nowych 
nasadzeM zieleni, infrastruktury technicznej)ś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz umieszczania wolno 
stoj>cych noWników reklamowych, z wył>czeniem 
reklam dotycz>cych działalnoWci zwi>zanej  
z obsług> cmentarzaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - zgodnie z odrCbnymi 
przepisami; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna terenu z przyległej drogi publicznej, 
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ulicy Owsianej, na warunkach wydanych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora 

sieci, 
b) obowi>zek zabezpieczenia minimalnej iloWci 

miejsc postojowych - na niezagospodarowanych 
działkach połoconych przy ul. Owsianej 59 - 
wyznaczonych pod rozbudowC cmentarzaś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-ZL1 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - lasy, 
b) dopuszczalneŚ ci>gi piesze i rowerowe wraz  

z towarzysz>cymi elementami słuc>cymi 
potrzebom wypoczynku i rekreacji (np. 
zadaszenia, miejsca odpoczynku itp.), urz>dzenia 
i sieci infrastruktury technicznej, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj>ca wraz 
z terenami upraw rolnych i ogrodniczych - 
wył>cznie jako adaptacja stanu istniej>cegoś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych i noWników reklamowychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - zagospodarowanie 
zgodnie z planem urz>dzeniowym lasuś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej 

- ul. Szosa ChełmiMska - na warunkach 
wydanych przez zarz>dcC drogiś 

b) nakaz uzgadniania z właWciwym gestorem 
napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15 
kV zagospodarowania terenu w pasie 
technicznym ograniczonego ucytkowania  
o szerokoWci po 6,5 m w obie strony od osi liniiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 

na warunkach i w uzgodnieniu z właWciwymi 
rzeczowo gestorami sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia szczegółowe dla terenów infrastruktury 
technicznej 

 
§ 41. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-E1 do 42.03-ź12 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: elektroenergetyka – stacja 
transformatorowa, 

b) dopuszczalneŚ urz>dzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, zieleM urz>dzonaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych i wolno stoj>cych noWników 
reklamowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu - nakaz zachowania min. 
10% powierzchni jako terenu biologicznie 
czynnego; 

7) granice i sposób zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna z przyległych dróg publicznych - na 
warunkach wydanych przez zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 42. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-ż1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 
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a) podstawowe: gazownictwo - stacja redukcyjna 
gazu, 

b) dopuszczalneŚ zieleM urz>dzona, urz>dzenia  
i sieci infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– obowi>zek wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej 
wzdłuc wewnCtrznych granic działkiś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nakaz zachowania min. 40% powierzchni jako 

terenu biologicznie czynnego, 
b) obowi>zek zabezpieczenia miejsc postojowych  

w iloWci gwarantuj>cej obsługC stacjiś 
7) granice i sposób zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci – nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obowi>zek 
zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej terenu  
z przyległych dróg publicznych - ul. Zbocowej lub 
ul. Owsianej - przez drogC wewnCtrzn> 
zlokalizowan> na terenie o symbolu 42.03-MW4 - 
na warunkach ustanowionych przez właWciciela 
terenu; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
na warunkach i w uzgodnieniu z gestorem sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji 
 
§ 43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-KD(G)1 (ul. Szosa ChełmiMska) ustala 
siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: droga publiczna - ulica główna, 
b) dopuszczalneŚ urz>dzenia i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym nie zwi>zane z obsług> drogi 
(jeceli warunki techniczne i wymogi 
bezpieczeMstwa na to pozwalaj>), zieleM 
przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, nie 
zwi>zanych z obsług> drogi, z zastrzeceniem  
lit. b, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC kiosków handlowych  
i budek telefonicznych, wył>cznie jako obiektów 
towarzysz>cych wiatom przystankowym  
w zatokach autobusowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz maksymalnej ochrony istniej>cej zieleni 

wysokiej, z mocliwoWci> jej wkomponowania  
w zagospodarowanie pasa drogowego jako 
zieleni przydrocnej (w szczególnych 
przypadkach uzasadnionych wzglCdami 
bezpieczeMstwa ruchu dopuszczenie wycinki 
istniej>cych drzew, z nakazem rekompensaty 
zasobu zieleni - w tym pełni>cej funkcjC 
izolacyjn> dla przyległych terenów 
mieszkaniowych),  

b) nakaz zastosowania rozwi>zaM technicznych 
zapewniaj>cych właWciwe warunki akustyczne  
w budynkach na terenach przyległych -  
w przypadku przekroczenia na tych terenach 
norm hałasuś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno 
stoj>cych noWników reklamowych w obrCbie 
zabudowy mieszkaniowej; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) skrzycowania z drogami o symbolachŚ 42.03-

KD(Z)1 (ul. Zbocowa), 42.03-KD(L)5  
(ul. Owsiana), 42.03-KD(L)4 (ul. Sadowa), 
42.03-KD(L)1 (ul. Brzoskwiniowa), 42.03-
KDX2 (ul. Bartnicza) oraz 42.03-KD(D)1  
(ul. Wiklinowa); 

c) ulica o przekroju 2x2 (ulica dwujezdniowa 
dwupasowa), z poszerzeniami o dodatkowe pasy 
ruchu w obrCbie skrzycowaM, z zastrzeceniem  
lit. d, 

d) dopuszcza siC etapow> realizacjC drogi,  
z mocliwoWci> budowy w I etapie jednej jezdni, 

e) drogi serwisowe, 
f) minimalna szerokoWć jezdni 7 m, 
g) obustronne chodniki, 
h) postulowane obustronne Wciecki rowerowe, 
i) zieleM przydrocna, 
j) zatoki autobusowe i postojowe; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
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a) zakaz bezpoWredniej obsługi komunikacyjnej 
nieruchomoWci przyległych, dopuszcza siC 
obsługC poprzez drogi serwisowe, 

b) dopuszcza siC zjazdy, na warunkach okreWlonych 
przez zarz>dcC drogi (po jednym zjeadzie), doŚ 
- drogi wewnCtrznej (ul. Warzywnej), słuc>cej 

obsłudze komunikacyjnej terenu 42.03-U2, 
- działek przyległych do drogi (nr 16/13  

i 14/5), usytuowanych na terenie o symbolu 
42.03-MN2 - poprzez jeden zjazd na 
wysokoWci  
ul. bywicznej (42.03-KDX1); 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
przebudowa i budowa nowych systemów 
infrastruktury technicznej (wył>cznie jako 
podziemnych) - na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogiś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
rozbudowy ulicy dopuszcza siCŚ 
a) dotychczasowe ucytkowanie i zainwestowanie 

terenówś 
b) biec>ce remonty i modernizacje istniej>cych 

budynków mieszkalnych (z zakazem rozbudowy  
i nadbudowy); 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42.03-KD(Z)1 (ul. Zbocowa) ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: droga publiczna - ulica zbiorcza, 
b) dopuszczalneŚ urz>dzenia i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym nie zwi>zane z obsług> drogi 
(jeceli warunki techniczne i wymogi 
bezpieczeMstwa na to pozwalaj>), zieleM 
przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, nie zwi>zanych z obsług> drogi,  
z zastrzeceniem lit. b i c, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów słuc>cych 
realizacji procesu inwestycyjnego zwi>zanego  
z przebudow> drogi, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC kiosków handlowych  
i budek telefonicznych, wył>cznie jako obiektów 
towarzysz>cych wiatom przystankowym  
w zatokach autobusowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz maksymalnej ochrony istniej>cej zieleni 

wysokiej, z mocliwoWci> jej wkomponowania  
w zagospodarowanie pasa drogowego jako 
zieleni przydrocnej (w szczególnych 
przypadkach uzasadnionych wzglCdami 
bezpieczeMstwa ruchu dopuszczenie wycinki 
istniej>cych drzew, z nakazem rekompensaty 
zasobu zieleni - w tym pełni>cej funkcjC 

izolacyjn> dla przyległych terenów 
mieszkaniowych), 

b) nakaz zastosowania rozwi>zaM technicznych 
zapewniaj>cych właWciwe warunki akustyczne  
w budynkach na terenach przyległych -  
w przypadku przekroczenia na tych terenach 
norm hałasuś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nakaz utrzymania 
obecnego przebiegu drogi jako drogi historycznej; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno 
stoj>cych noWników reklamowychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) skrzycowania z drogami o symbolachŚ 42.03-

KD(ż)1 (ul. Szosa ChełmiMska), 42-03-KD(L)3 
(ul. Brzoskwiniowa), 42.03-KD(L)7  
(ul. Czeremchowa) oraz 42.03-KD(L)10  
(ul. Ugory), 

c) minimalny przekrój 1x2 (ulica jednojezdniowa 
dwupasowa), 

d) minimalna szerokoWć jezdni 7 m, 
e) obustronne chodniki, 
f) Wciecka rowerowa, 
g) zieleM przydrocna, 
h) zatoki autobusowe i miejsca postojowe; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – dla terenu połoconego  
w strefie poWredniej ujCcia wód podziemnych 
„Wrzosy II” nakaz uwzglCdnienia ograniczeM - 
zgodnie z odrCbnymi przepisamiś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa terenów 
przyległych na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
przebudowa i budowa nowych systemów 
infrastruktury technicznej (wył>cznie jako 
podziemnych) - na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogiś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 45. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-KD(L)1, 42.03-KD(L)2, 42.03-
KD(L)3 (ul. Brzoskwiniowa), 42.03-KD(L)4  
(ul. Sadowa), 42.03-KD(L)5 (ul. Owsiana), 42.03-
KD(L)6, 42.03-KD(L)7 (ul. Czeremchowa), 42.03-
KD(L)8 (ul. Jemiołowa), 42.03-KD(L)9  
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(ul. Modrakowa), 42.03-KD(L)10 (ul. Ugory), ustala 
siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: droga publiczna -ulica lokalna, 
b) dopuszczalneŚ urz>dzenia i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym nie zwi>zane z obsług> drogi 
(jeceli warunki techniczne i wymogi 
bezpieczeMstwa na to pozwalaj>), zieleM 
przydrocnaś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych, nie zwi>zanych z obsług> drogi,  
z zastrzeceniem lit. b i c, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów słuc>cych 
realizacji procesu inwestycyjnego zwi>zanego  
z budow> i przebudow> drogi, 

c) dopuszcza siC lokalizacjC kiosków handlowych  
i budek telefonicznych, wył>cznie jako obiektów 
towarzysz>cych wiatom przystankowym  
w zatokach autobusowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz maksymalnej ochrony 
istniej>cej zieleni wysokiej, z mocliwoWci> jej 
wkomponowania w zagospodarowanie pasa 
drogowego jako zieleni przydrocnejś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nakaz utrzymania 
obecnego przebiegu dróg lokalnych o symbolachŚ 
42.03-KD(L)4 - ul. Sadowej oraz 42.03-KD(L)5 -  
ul. Owsianej - jako dróg historycznychś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno 
stoj>cych noWników reklamowychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) minimalny przekrój 1x2 (ulica jednojezdniowa 

dwupasowa), 
c) minimalna szerokoWć jezdni 6 m, 
d) chodniki, 
e) zieleM przydrocna, 
f) zatoki autobusowe, 
g) miejsca postojowe wył>cznie w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg o symbolachŚ 42.03-
KD(L)1,2,3 - ul. Brzoskwiniowej, 42.03-KD(L)5 
- ul. Owsianej, 42.03-KD(L)6,7,8,9 -  
ul Jemiołowa, Czeremchowa i Modrakowa oraz 
42.03-KD(L)10 - ul. Ugory; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – dla terenu połoconego  
w strefie poWredniej ujCcia wód podziemnych 
„Wrzosy II” (42.03-KD(L)10) nakaz uwzglCdnienia 
ograniczeM - zgodnie z odrCbnymi przepisamiś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa terenów 
przyległych na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
przebudowa i budowa nowych systemów 
infrastruktury technicznej (wył>cznie jako 
podziemnych) - na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogiś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-KD(D)1 (ul. Wiklinowa  
i ul. Tartaczna), 42.03-KD(D)2 (ul. Figowa), 42.03-
KD(D)3 (ul. Pigwowa), 42.03-KD(D)4 i 42.03-KD(D)5 
(ul. Warzywna), ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: droga publiczna - ulica dojazdowa, 
b) dopuszczalneŚ urz>dzenia i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym nie zwi>zane z obsług> drogi 
(jeceli warunki techniczne i wymogi 
bezpieczeMstwa na to pozwalaj>), zieleM 
przydrocnaś przystanek koMcowy komunikacji 
zbiorowej - pCtla autobusowa w ul. Wiklinowej)ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, nie zwi>zanych z obsług> drogiś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz maksymalnej ochrony 
istniej>cej zieleni wysokiej, z mocliwoWci> jej 
wkomponowania w zagospodarowanie pasa 
drogowego jako zieleni przydrocnejś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nakaz utrzymania 
obecnego przebiegu drogi lokalnej o symbolu: 
42.03-KD(D)4,5 - ul. Warzywnej - jako drogi 
historycznej; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno 
stoj>cych noWników reklamowychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) minimalny przekrój 1x2 (ulica jednojezdniowa 

dwupasowa), 
c) minimalna szerokoWć jezdni 5 m, 
d) chodniki, 
e) zieleM przydrocnaś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
a) obsługa terenów przyległych na warunkach 

okreWlonych przez zarz>dcC drogi, 
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b) dla terenu KD(D)1, na potrzeby obsługi 
przystanku koMcowego komunikacji zbiorowej 
dopuszcza siC lokalizacjC kiosku handlowego 
towarzysz>cego wiacie przystankowej oraz 
budynku o funkcji socjalnej o maks. powierzchni 
zabudowy 35 m, I kondygnacji i dowolnym 
kształcie dachuś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
przebudowa i budowa nowych systemów 
infrastruktury technicznej (wył>cznie jako 
podziemnych) - na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogiś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-KDX1 do 42.03-KDX24 (ulice: 
bywiczna, Bartnicza, Tartaczna, Szyszkowa, Figowa, 
Warzywna, Brzoskwiniowa, Rycowa, Szałwiowa, 
Owsiana, Pistacjowa, Bananowa, Prosowa, Gryczana, 
Bławatkowa, Lawendowa, PomaraMczy, Morelowa, 
Renklodowa, Vliwowa, Winogronowa, Rodzynkowa, 
Przylaszczkowa), ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: droga publiczna - dojazdowa 
(pieszo - jezdnia), 

b) dopuszczalneŚ urz>dzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, w tym nie zwi>zane z obsług> drogi 
(jeceli warunki techniczne i wymogi 
bezpieczeMstwa na to pozwalaj>), zieleM 
przydrocna, obiekty małej architektury; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nakaz utrzymania 
obecnego przebiegu ci>gu pieszo-jezdnego  
o symbolu 42.03-KDX10 - ul. Warzywnej - jako 
drogi historycznej; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno 
stoj>cych noWników reklamowychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - zgodnie 

z rysunkiem planu, 
b) dopuszcza siC mocliwoWć lokalizacji obiektów 

małej architektury - w uzgodnieniu z zarz>dc> 
drogi; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlania; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - obsługa terenów 
przyległych na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC drogi, 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) przebudowa i budowa nowych systemów 

infrastruktury technicznej (wył>cznie jako 
podziemnych) - na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, 

b) przekrój jednoprzestrzenny, z dopuszczeniem 
zastosowania incynierskich Wrodków uspokojenia 
ruchu; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 
 
§ 48. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 42.03-KX1 do 42.03-KX15 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawoweŚ ogólnodostCpny ci>g pieszy, 
b) dopuszczalneŚ urz>dzenia i sieci infrastruktury 

technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz lokalizacji wolno 
stoj>cych noWników reklamowychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu -szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych - zgodnie z rysunkiem planu, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
odrCbnych przepisów – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - 
przebudowa i budowa nowych systemów 
infrastruktury technicznej (wył>cznie jako 
podziemnych) - na warunkach okreWlonych przez 
gestora sieci i w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 
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 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym - w wysokoWci 30%. 

 
Rozdział 8 

Przepisy koMcowe 
 
§ 49. Trac> moc ustalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, o których mowa  
w Rozdziale 1, § 1, pkt 1-7 niniejszej uchwały. 

 
§ 50. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłocenia 
do publicznego wgl>du - stanowi zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 51. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania - stanowi zał>cznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 52. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 53.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

2.  Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega 
publikacji na stronie internetowej UrzCdu Miasta 
Torunia. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Marian Żr>ckiewicz 

 
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane 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 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 
poz. 901. 
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U.  
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 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, Nr 149 
poz. 887. 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr 208/11 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 24 listopada 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr 208/11 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 24 listopada 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie  
Rady Miasta Torunia 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla „Wrzosy LeWne - Polana”  

w Toruniu. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),  
w zwi>zku z art. 17 pkt 14, przedstawia siC listC 
nieuwzglCdnionych uwag wraz z rozstrzygniCciem  
o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
Rada Miasta Torunia nie uwzglCdnia nastCpuj>cych 
uwag: 
 
1. Złoconych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wyłoconego do 
publicznego wgl>du w dniach od 18.07.2011 r. do 
16.08.2011 r. 

 
Uwaga nr 1 i 2. 
 

Składaj>cyŚ p. Joanna JaroszyMska, Stowarzyszenie 
„Rowerowy ToruM”. 
 
Uwaga nr 1: dotycz>ca ustaleM dla terenów 
oznaczonych symbolami 42.03KX1 - 42.03-KX15 -  
w zakresie przeznaczenia. 
 

Składaj>cy uwagC wnosi o zmianC przeznaczenia 
podstawowego wymienionych terenów komunikacji -  
z ogólnodostCpnych ci>gów pieszych na ci>gi pieszo-
rowerowe. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi: 
 

Zgodnie z rozporz>dzeniem ministra transportu  
i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 
1999 r.) rozdział 9, § 47 ustCp 1, szerokoWć Wciecki 
rowerowej powinna wynosić nie mniej nic 2,5 m, gdy 
ze Wciecki jednokierunkowej mog> korzystać piesi. 
Ci>gi piesze (jednostki planistyczne o symbolach 42.03-
KX1 do 42.03-KX15) nie spełniaj> wycej 
wymienionego warunku, z wyj>tkiem ci>gów pieszych 
oznaczonych symbolami KX1 (3 m), KX11 (4 m)  
i KX 14 (3 m). 

 
Ci>gi piesze (gminne) o szerokoWci od 2-4 m 

zapewniaj> mocliwoWć wejWcia z drogi publicznej na 
teren leWny. Niie zostały umieszczone na nich 
oznakowania dotycz>ce zakazu poruszania siC osobom 
na rowerach. Dopuszczenie Wciecki rowerowej  
w ci>gach pieszych spełniaj>cych warunki dla ich 

utworzenia - wynikaj>ce z przepisów - wymagałoby 
utworzenia ci>gów rowerowych równiec w terenach 
komunikacji (drogach lokalnych, dojazdowych  
i dojazdowych o charakterze pieszo-jezdni), dla których 
ci>gi piesze stanowi> naturaln> kontynuacjC - jako 
ł>cz>ce tereny ulic z terenami zielonymi (lasami). 
 
Uwaga nr 2: dotycz>ca ustaleM dla terenu 42.03-ZL1 -  
w zakresie zasad zagospodarowania. 
 

Składaj>cy uwagC wnosi o uzupełnienie zapisów - 
wyznaczenie na wymienionym terenie leWnym 
ogólnodostCpnego ci>gu pieszo-rowerowego, ł>cz>cego 
osiedle Wrzosy LeWne z osiedlem  Wrzosy Polana. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwagi: 
 

W przeznaczeniu dopuszczalnym dla terenu leWnego, 
połoconego pomiCdzy dwoma obszarami 
mieszkaniowymi, uwzglCdnione zostały ci>gi piesze  
i rowerowe - wraz z elementami słuc>cymi potrzebom 
rekreacji i wypoczynku. Zapisy wyczerpuj> dyspozycje, 
jakie stwarza plan miejscowy w zakresie przeznaczenia 
dla terenów lasów paMstwowych. 
 
2. Złoconych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wyłoconego do 
publicznego wgl>du w dniach od 26.09.2011 r. do 
24.10.2011 r. 

 
Uwagi nr 3, 4 i 5 - o jednakowym brzmieniu. 
 

Składaj>cyŚ p. Marzenna Karczewska i p. Maciej 
Karczewski, 87-100 ToruM, p. Beata Sielatycka  
i p. Marek Sielatycki, 87-100 ToruM, p. Beata Kaliszek  
i p. Marek Kaliszek,  87-100 ToruM. 
 
Uwagi nr 3, 4, 5 dotycz> ustaleM dla terenu o symbolu 
42.03-ZL1 w zakresie przeznaczenia i sposobów 
zagospodarowania. 
 

Składaj>cy uwagi wnosz> zastrzecenia do 
wyznaczenia dla terenu przeznaczenia dopuszczalnego - 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj>cej 
wraz z terenami upraw rolnych i ogrodniczych. 
Wnosz>cy uwagi wskazuj> na lokalizacjC działki  
nr 36/38 - jako połoconej w wymienionym terenie 
leWnym. Nie zgadzaj> siC na przekształcenie terenu 
leWnego na obszar przeznaczony w całoWci pod 
zabudowC jednorodzinn>, co bCdzie miało negatywne 
oddziaływanie na s>siednie nieruchomoWci i da 
podstawC do kolejnych przekształceM terenów leWnych 
na cele budowlane. 
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Uzasadnienie nieuwzglCdnienia uwag: 
 

Stwierdza siC, ce wnosz>cy mylnie interpretuj> 
ustalenia projektu planu.  
Składaj>cy uwagC maj> zastrzecenia do zapisów  dla 
rozległego terenu leWnego o symbolu 42.03-ZL1, 
połoconego na południe od Polany, granicz>cego  
z dz. 36/38, połocon> w jednostce o symbolu 42.03-
MN12. Brak natomiast jakichkolwiek zastrzeceM do 
ustaleM dla dz. 36/38, błCdnie wskazywanej przez 
wnosz>cych jako zlokalizowanej w terenie o symbolu 
42.03-ZL1.  

 
Dla obszaru ZL1 wyznaczono przeznaczenie 

dopuszczalne - zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> 
oraz  tereny upraw polowych i ogrodniczych - 
wył>cznie jako adaptacjC stanu istniej>cego (siedlisko 
na dz. nr 35/3 zakwalifikowane w rejestrze gruntów 
jako dz. budowlana B, droga dojazdowa do zabudowaM 
- dz. 35/4 skwalifikowana jako dr oraz wyodrCbnione  
z dz. leWnej nr 35/5 grunty o klasyfikacji RVI i PsVI - 
ucytkowane jako uprawy polowe i ogrodnicze). Ta 
pojedyncza zabudowa widniej>ca w kompleksie leWnym 
została w projekcie planu uwzglCdniona, ustalone 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu ZL1 
zyskały pozytywn> opiniC NadleWnictwa ToruM.  

 
Wymienione wycej zastrzecenia nalecy wiCc uznać 

za bezzasadne - zarówno dlatego, ce ustalenia projektu 
planu nie przeszkodz> w utrzymaniu funkcji zieleni 
leWnej dla rozległego kompleksu leWnego NadleWnictwa 
ToruM, jak i dlatego ce nie umocliwi> wyznaczenia 
nowych terenów pod jak>kolwiek zabudowC - tym 
bardziej mieszkaniow>. 

 
Przedmiotem wyłocenia projektu planu  do 

publicznego wgl>du w dniach 26 wrzeWnia 2011 r. do  
24 paadziernika 2011 r., do którego zostały wniesione 
rozpatrywane niniejsze  uwagi, były wył>cznie trzy 
tereny, m.in. teren oznaczony symbolem 42.03-MN12, 
w którym zlokalizowana jest wymieniona przez 
wnosz>cych uwagi działka nr 36/38, połocona przy  
ul. Tartacznej 64. Z treWci złoconych uwag dot.  
dz. 36/38 nie wynika, o jakie zmiany w projekcie planu 
wnioskuj> składaj>cy uwagi. Uwagi  dotycz> jednostki 
planistycznej ZL1, w której nie jest zlokalizowana  
dz. 36/38 i który nie był przedmiotem wyłocenia do 
publicznego wgl>du- w zwi>zku z tym uznaje siC je za 
bezprzedmiotowe. 
 
Uwaga nr 6. 
 

Składaj>cyŚ p. Magdalena Wiczarska i p. Tomasz 
Wiczarski, 87-100 ToruM. 

 
Uwaga nr 6 dotyczy ustaleM dla terenu o symbolu 

42.03-MN12 w zakresie parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy oraz zasad i warunków 
podziału terenu. 

 

Wnosz>cy uwagC kwestionuj> wyznaczenie na  
dz. nr 36/38 obr. 26 przy ul. Tartacznej  
64 nieprzekraczalnej linii zabudowy w sposób 
uniemocliwiaj>cy dalsz> zabudowC działki, bCd>cej ich 
własnoWci>. Wnosz> o zwiCkszenie obszaru zabudowy 
poprzez  wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
w sposób wskazany w zał>czniku graficznym do pisma 
(na zalesionej czCWci działki). 

 
Autorzy uwagi wnosz> o umocliwienie podziału 

działki nr 36/38 na co najmniej dwie działki budowlane, 
z uwzglCdnieniem czCWci juc zabudowanej, jako jednej  
z dwóch działek do wydzielenia, przy zachowaniu 
minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek - 
1400 m2. 

 
Autorzy uwagi nie akceptuj> równiec zasad  

i warunków podziału nieruchomoWci nr 36/38, według 
których mocliwe jest wydzielenie jednej działki 
budowlanej o minimalnej powierzchni 1700 m2  
i uniemocliwienie tym samym innych podziałów. 
 
Uzasadnienie nieuwzglCdnienia  uwagi. 
 

Działka nr 36/38 obr. geodez.26, własnoWci  
p. Magdaleny i Tomasza Wiczarskich, w rejestrze 
gruntów sklasyfikowana jest w czCWci jako grunt 
budowlany B (pow. 0.1299ha), w czCWci jako Ls VI 
(pow. 0.7328ha). CzCWć działki sklasyfikowana jako 
teren budowlany została juc  zabudowana (jeden obiekt 
mieszkalny). 

 
W obowi>zuj>cym planie (uchwała nr 837/05 RMT 

z dnia 21 lipca 2005 r.) działka nr 36/38, oznaczona 
symbolem C4-MN12, przeznaczona jest pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> i obejmuje równiec teren 
leWny. Działka nr 36/38 uzyskała zgodC Wojewody na 
zmianC przeznaczenia gruntów leWnych na cele nieleWne 
(decyzja OS.II-6112/7/01 z dnia 14 lutego 2001 r.) - 
jako wchodz>ca w skład jednostki planistycznej, dla 
której funkcj> podstawow> jest zabudowa 
mieszkaniowa. 

Wymieniony wycej plan miejscowy zawiera 
ustalenia dotycz>ce ochrony terenu leWnego - obszar 
mocliwy do zabudowy zlokalizowany jest wył>cznie na 
terenie B - poza terenem leWnym.  

 
Ustalenie było kontynuacj> planu pierwotnego dla 

tego terenu - z 1997 r. (uchwała nr 621/97 RMT z dnia 
18 grudnia 1997 r.), którego załoceniem było 
wyznaczenie na Wrzosach - Polanie ducych działek pod  
zabudowC rezydencjaln> z enklawami istniej>cej zieleni 
leWnej - do zachowania. Przedmiotowa działka została 
nabyta przez składaj>cych uwagC po uchwaleniu tego 
planu (aktem notarialnym z dnia 16.03.2005 r.) -  
w trakcie sporz>dzania jego zmiany, uchwalonej 
uchwał> RMT nr 837/05 z dnia 21 lipca 2005 r. 
Wnosz>cy uwagC, właWciciele nieruchomoWci dz. 36/38, 
nie skorzystali wówczas z przysługuj>cego im prawa do 
złocenia uwag do projektu planu.  
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W przedmiotowym  projekcie planu (wywołanym 
uchwał> nr 502/09 RMT z dnia 5 marca 2009 r.), po 
analizie wszystkich uwarunkowaM, przede wszystkim 
Wrodowiskowch (w sporz>dzonym w paadzierniku  
2009 r. na potrzeby planu opracowaniu 
ekofizjograficznym tereny leWne wskazane s> do 
maksymalnej ochrony ze wzglCdu ich unikalny 
charakter w skali miasta  i duce walory krajobrazowe)  
i społecznych, utrzymano dotychczasowe przeznaczenie 
i zasady zabudowy i zagospodarowania nieruchomoWci 
36/38. WiCkszoWć obszaru działki (ok. 85%) stanowi 
grunt leWny, reprezentuj>cy fragment monokulturowych 
lasów sosnowych  o unikalnych walorach. W projekcie 
planu wyznaczono nieprzekraczaln> liniC zabudowy  na 

obszarze sklasyfikowanym w rejestrze gruntów jako B, 
który obecnie jest terenem zabudowanym budynkiem 
mieszkalnym. Pozostały teren działki, sklasyfikowany 
jako Ls, połocony jest poza wyznaczonym obszarem 
zabudowy. Jest wiCc to zgodne z obowi>zuj>cym 
stanem faktycznym i prawnym - w stosunku do planu 
obowi>zuj>cego nie uległo zmianie przeznaczenie 
podstawowe dla działki nr 36/38, nie został równiec 
ograniczony obszar zabudowy wynikaj>cy  
z wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
 
 
 

 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 208/11 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 24 listopada 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie  
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy  

oraz zasadach ich finansowania  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póaniejszymi 
zm.), okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy: 
 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

przewidziane do realizacji na obszarze objCtym 
opracowaniem planu obejmuj>Ś 
- przebudowC Szosy ChełmiMskiej (symbol terenu 

42.03-KD(G)1) na odcinku od ul. Owsianej do 
granicy administracyjnej miasta - w klasie ulicy 
głównej o przekroju dwujezdniowym i długoWci  
w planie ok. 1,3 km, polegaj>c> na dobudowie 
drugiej jezdni, z poszerzeniami o dodatkowe 

pasy ruchu w obrCbie skrzycowaM, wraz  
z ewentualnymi odpowiednimi zabezpieczeniami 
technicznymi zmniejszaj>cymi uci>cliwoWć  
w stosunku do innych funkcji, 

- budowC i przebudowC ulic zbiorczych, lokalnych 
i dojazdowych wraz z niezbCdn> infrastruktur>  
(kanalizacj> deszczow> i oWwietleniem) -  
o ł>cznej długoWci w planie ok. 12 km. 

 
2. Sposób realizacji inwestycji - zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym 
m.in. z ustawami: Prawo budowlane, Prawo 
zamówieM publicznych, Prawo ochrony Wrodowiska, 
Prawo energetyczne, ustaw> o drogach publicznych, 
ustaw> o gospodarce nieruchomoWciami. 

 
3. Finansowanie inwestycji- z budcetu miasta, przy 

wykorzystaniu Wrodków pozyskanych ze aródeł 
zewnCtrznych. 
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UCHWAŁA Nr XIV/78/2011 
 RADY GMINY ŁYSOMICE 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 
 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce 
strukturalnej Kamionki Małe 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,  
poz. 880, 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, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, 
poz. 901) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  


