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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr III/11/10 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 20 grudnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoconego do publicznego wgl>du projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie 

wsi Sk>pe w żminie Chełmca z przeznaczeniem na 
lokalizacjC kopalni elektrowni wiatrowych 

 
W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu 
planu w dniach od 14 wrzeWnia 2010 r. do  
13 paadziernika 2010 r. oraz w terminie 14 dni od dnia 
zakoMczenia okresu wyłocenia planu nie wniesiono 
cadnych uwag do przedstawionego do uchwalenia 
projektu planu miejscowego zgodnie z art. 17 pkt 12 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 z póan. zm.).  
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr III/11/10 

Rady Gminy Chełmca 
z dnia 20 grudnia 2010 r. 

 
Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy. 
 

 
RozstrzygniCcie Rady Gminy Chełmca, o sposobie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717z póan. zm), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z póan. zm.) oraz  
art. 216 ust. 2 pkt 1z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240  
z póan. zm.) rozstrzyga siC co nastCpujeŚ 
 
W wyniku uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
połoconych w rejonie wsi Sk>pe w Gminie Chełmca  
z przeznaczeniem na lokalizacjC elektrowni wiatrowych 
nie nast>pi realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy. 
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UCHWAŁA Nr IV/23/11 

 RADY żMINY D=BROWA CHEŁMILSKA 
 z dnia 17 lutego 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 29Ń/2, 29Ń/3, 
29Ń/4, 29Ń/5 obrCb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gm. D>browa ChełmiMska. 
 

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 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 Rada Gminy uchwala co 
nastCpujeŚ  

 
 
 
 
 

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków za-gospodarowania 
przestrzennego gminy D>browa ChełmiMska, 
uchwalonego uchwał> Nr XXVI/184/05 Rady Gminy 
D>browa ChełmiMska z dnia 7 grudnia 2005 r., uchwala 
siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru działek nr 290/2, 290/3, 290/4, 290/5 obrCb 
geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gm. 
D>browa ChełmiMska. 
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2. Integraln> czCWć uchwały stanowi>Ś 
a) rysunek planu w skali 1Ś1000, jako zał>cznik nr 1 do 

uchwały, 
b) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, jako zał>cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały (nie ogłaszany), 

c) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych, jako 
zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały (nie ogłaszany). 
 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na terenach 

objCtych planem przepisy prawa miejscowego 
dotycz>ce przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
poszczególnych terenów oraz okreWla konieczne dla 
osi>gniCcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy  
i warunki. 

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mog> 
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleM 
rysunku stanowi>cego zał>cznik do uchwały. 

 
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz 

ustaleM przepisów zawartych w niniejszej uchwale, maj> 
zastosowanie przepisy odrCbne wraz z aktami 
wykonawczymi. 

 
§ 4. Kacdy teren wydzielony liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym przeznaczeniu 
okreWlony jest symbolem, w którym litery oznaczaj> 
przeznaczenie poszczególnych terenów według 
oznaczeM legendy rysunku planu. 

 
§ 5.1. Na rysunku planu obowi>zuj>cymi 

ustaleniami s> nastCpuj>ce oznaczenia graficzneŚ 
1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
3) obowi>zuj>ce linie zabudowy, 
4) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania, 
5) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania: 
a) MN - teren zabudowy mieszkaniowej, 
b) ZN – teren zieleni nieurz>dzonej, 
c) KW – droga wewnCtrzna ogólnodostCpna – 

pieszo-jezdna. 
6) wymiary - orientacyjne, 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) planie – nalecy przez to rozumieć plan okreWlony  

w § 1.1. niniejszej uchwały, 
2) symbolu terenu – nalecy przez to rozumieć 

identyfikacyjne oznaczenie terenu, wydzielonego za 
pomoc> linii rozgraniczaj>cych o rócnym 
przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, 
składaj>ce siC kolejno z pomocniczego numeru 
terenu oraz liter zgodnie z oznaczeniami rysunku 
planu miejscowego stanowi>cego zał>cznik do 
niniejszej uchwały, 

3) przepisach odrCbnych i szczególnych – nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi obowi>zuj>ce na dzieM realizacji 
inwestycji okreWlonej niniejsz> uchwał>, 

4) terenie – nalecy przez to rozumieć teren wyznaczony 
na rysunkach planów liniami rozgraniczaj>cymi, 

5) zabudowie mieszkaniowej – nalecy przez to 
rozumieć budynek mieszkalny w układzie wolno 
stoj>cym lub zespolonym (blianiaczym), 
przeznaczony do stałego zamieszkania i pobytu 
ludzi, spełniaj>cy warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki mieszkalne na 
podstawie odrCbnych przepisów, 

6) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć zieleM 
pełni>c> funkcje ochronne, ograni-czaj>ce 
rozprzestrzeniania siC zanieczyszczeM i hałasu, 
wystCpuj>c> w formie zwartych, zrócnicowanych 
nasadzeM drzew i krzewów o całorocznej wegetacji, 

7) reklamie wielkoformatowej – nalecy przez to 
rozumieć reklamC na noWniku o wymiarach 
wiCkszych nic 100 x 60 cm, umieszczon> na 
budynku, ogrodzeniu lub wolno stoj>c>,  
o maksymalnej powierzchni 4 m2 i wysokoWci do 6,0 m. 

 
Rozdział 2 

Ogólne zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce na 
terenie objCtym planem 

 
§ 6.1. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuje zagospodarowanie terenu prowadz>ce 

do utrzymania i ochrony wartoWci przyrodniczych  
i rócnorodnoWci form krajobrazowych, w tym zakaz 
całkowitej niwelacji terenu a zakres prac ziemnych 
podczas realizacji ustaleM planu winien 
sankcjonować w stopniu maksymalnym istniej>ce 
ukształtowanie terenu i nie prowadzić do trwałego 
zniekształcenia całego terenuś 

2) usuwanie drzew wymaga stosownego zezwolenia, 
podlega ograniczeniu i moce nast>pić jedynie  
w przypadku uzasadnionej wycinki o charakterze 
pielCgnacyjnym, realizacji docelowego układu 
drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi  
i mienia, z uwzglCdnieniem przepisów szczególnych 
z zakresu ochrony gatunków roWlin, zwierz>t  
i grzybówś 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ kto  
w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, ic jest on zabytkiem, jest zobowi>zanyŚ 
1) zabezpieczyć, przy ucyciu dostCpnych Wrodków, ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
2) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a jeWli nie jest to mocliwe, 
Wójta Gminy D>browa ChełmiMska, 
3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznychŚ na obszarze objCtym granicami 
opracowania nie wyznacza siC przestrzeni publicznychś 

4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
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powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych: 
1) obszar objCty niniejszym planem połocony jest na 

terenie NadwiWlaMskiego Parku Krajobrazowego, dla 
którego obowi>zuje Rozporz>dzenie Nr 20/2005 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
8 wrzeWnia 2005 r., (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 108, 
poz. 1872), wchodz>cego w skład Zespołu Parków 
Krajobrazowych ChełmiMskiego i NadwiWlaMskie-go 
utworzonego zarz>dzeniem Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 8 wrzeWnia 2005 r. 

2) obszar objCty niniejszym planem połocony jest na 
terenie zagroconym osuwaniem siC mas ziemnych - 
zakazuje siC budowy obiektów budowlanych  
i budynków na terenach przeznaczonych pod 
zabudowC bez poprzedzenia projektu budowlanego 
przeprowadzeniem badaM geologiczno-incynierskich 
w celu okreWlenia warunków posadowienia obiektu  
i wprowadzenia wód opadowych i roztopowych  
z dachów do gruntu na podstawie przepisów 
odrCbnych tj. ustawy prawo górnicze i geologiczne 
oraz bez inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, 
miCdzy innymi w zakresie sieci wodoci>gowych, 
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, oraz 
wymaga siC zachowania od nich normatywnych 
odległoWci, równiec poprzez ich przebudowC na 
warunkach okreWlonych przez ich gestorów. 
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) w przypadku zamiaru podziału terenu 1 MN, 2 MN  

i 7MN na działki budowlane obowi>zuje  
w pierwszej kolejnoWci wykonanie i zatwierdzenie 
kompleksowego projektu budowlanego dróg  
i infrastruktury technicznej dla tego terenu wraz  
z planem zagospodarowania terenu 
uwzglCdniaj>cym wydzielenie działki potrzebnej 
pod infrastrukturC techniczn> (przepompowniC 
Wcieków) w miejscu umocliwiaj>cym obsługC tego 
terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej. Plan 
zagospodarowania terenu bCdzie podstaw> do 
zaopiniowania projektu podziału terenu 1 MN  
i 7 MN na działki budowlane. 

2) dopuszcza siC podział terenu oznaczonego 
symbolem 1 MN, 2 MN i 7MN na działki 
budowlane z uwzglCdnieniem zachowania linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym prze-znaczeniu  
i sposobie zagospodarowania wskazanymi na 
rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały oraz wytyczeniu komunikacji 
wewnCtrznej pieszo-jezdnej o minimalnej szerokoWci 
8,0 m i zachowaniu nastCpuj>cych parametrówŚ 
a) system wewnCtrznej komunikacji winien być 

wydzielony w układzie prostopadłym  
i równoległym do drogi wewnCtrznej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 5KW, dopuszcza siC 
odstCpstwa wynikaj>ce z ukształtowania terenu 
b>da kształtu granic terenu objCtego 
opracowaniem; 

b) minimalna wielkoWć projektowanych działek nie 
mniej nic 1000 m2, w wyj>tkowych sytuacjach, 
wynikaj>cych z lokalnych uwarunkowaM 

dopuszcza siC zmniejszenie wielkoWci nie wiCcej 
nic 20%ś 

c) minimalna szerokoWć frontu działki (dopuszcza 
siC odstCpstwo w przypadku działek narocnych)Ś 
- 25,0 m w przypadku zabudowy 

wolnostoj>cej, 
- 20,0 m w przypadku zabudowy blianiaczej, 
- 10,0 m w przypadku zabudowy szeregowej – 

tylko dla terenu 1MN i 7MN, 
d) dopuszcza siC mocliwoWć scalania działek 

budowlanych z uwzglCdnieniem zachowania linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania 
wskazanych na rysunku planu, stanowi>cym 
zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) ze wzglCdu na mocliwoWć wystCpowania  
w granicach obszaru objCtego planem urz>dzenia 
melioracji szczegółowych projekt podziału nalecy 
opiniować z Gminn> Spółk> Wodn>, by zapobiec 
wydzieleniu działek bez mocliwoWci zabudowy lub 
granicy działki na urz>dzeniach melioracyjnych. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
1) zakazuje siC budowy obiektów budowlanych  

i budynków na terenach przeznaczonych pod 
zabudowC bez poprzedzenia projektu budowlanego 
przeprowadzeniem badaM geologiczno-incynierskich 
w celu okreWlenia warunków posadowienia obiektu  
i wprowadzenia wód opadowych i roztopowych  
z dachów do gruntu na podstawie przepisów 
odrCbnych tj. ustawy prawo górnicze i geologiczne 
oraz bez inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, 

2) zakazuje siC budowy wszelkich budynków na 
terenach oznaczonych symbolami ZN – zgodnie  
z rysunkiem planu, 
7. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenów na dotychczas obowi>zuj>cych 
zasadach. 

8. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy infrastruktury technicznej: 
1) w przypadku lokalizacji sieci uzbrojenia 

technicznego (sieci i przył>cza) w terenach 
prywatnych obowi>zuje nakaz udostCpniania go do 
celów eksploatacji, konserwacji i w razie awarii, 

2) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ  
z istniej>cej komunalnej sieci wodoci>gowej 
uzbrojonej w zasuwy i hydranty przeciwpocarowe  
w iloWci zgodnej z przepisami szczególnymi,  
z zachowaniem warunków gestora sieci, zakaz 
budowy indywidualnych ujCć wody, 

3) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej - 
odprowadzenie Wcieków sanitarnych do komunalnej 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na 
warunkach gestora sieci; zakaz budowy 
przydomowych oczyszczalni Wcieków i szczelnych, 
czasowo oprócnianych zbiorników na nieczystoWci 
płynne, 

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  
z dachów budynków do gruntu, natomiast z dróg 
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wewnCtrznych i placów manewrowych do sieci 
kanalizacji deszczowej, obowi>zuje wymóg 
podczyszczenia Wcieków deszczowych w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych wartoWci ustalonych 
w przepisach odrCbnych, 

5) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
ciepln> – z wykorzystaniem indywidualnych 
urz>dzeM zasilanych gazem, energi> elektryczn> lub 
innych paliw ekologicznych, w tym pochodz>cych 
ze aródeł energii odnawialnej, z zachowaniem 
normatywnych wartoWci emisji spalin do atmosfery, 
okreWlonych w przepisach odrCbnych  
i szczególnych, 

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn>Ś 
a) zasilanie z projektowanej linii kablowej niskiego 

napiCcia wyprowadzonej ze stacji 
transformatorowej „Nowy Dwór II”, 
zlokalizowanej poza południowo-wschodni> 
granic> opracowania, 

b) stacjC transformatorow> nalecy przebudować na 
stacjC o wiCkszych gabarytach i do-stosować do 
zwiCkszonego zapotrzebowania mocy. 

c) projektowane linie kablowe niskiego napiCcia 
nalecy układać w istniej>cych i projektowanych 
drogach publicznych oraz terenach 
ogólnodostCpnych z uwzglCdnieniem ochrony 
istniej>cego adoptowanego drzewostanuś 
dopuszcza siC realizacjC uzbrojenia 
elektroenergetycznego w drogach wewnCtrznych 
pod warunkiem wyprzedzaj>cego uregulowania 
spraw formalno-prawnych dla ułocenia  
i eksploatacji sieci na zasadach okreWlonych  
w przepisach odrCbnych, 

d) w przypadku realizacji osiedla zamkniCtego 
zł>cze kablowe oraz szafki pomiarowe dla 
wszystkich odbiorców nalecy przewidzieć  
w jednym ogólnodostCpnym miejscu  
(z bezpoWrednim dostCpem z drogi publicznej) 
przed wjazdem na teren osiedla, 

e) zakłada siC utrzymanie przebiegu 
napowietrznych linii Wredniego napiCcia 15 kV, 
przebiegaj>cych przez teren opracowaniaś 
ewentualna ich przebudowa lub skablowanie 
moce być wykonane na warunkach gestora sieci, 

f) od istniej>cych linii napowietrznych SN 
obowi>zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy w odległoWci 5,0 m od osi liniiś 

g) nalecy zagwarantować gestorowi sieci dostCp do 
linii w celu jej obsługi, konserwacji, awarii  
i modernizacji; 

7) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji - 
podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 
kanalizacje teletechniczn> na warunkach 
okreWlonych przez wybranego gestora sieci, 

8) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnychŚ 
a) gromadzenie odpadów stałych w zamykanych, 

przenoWnych pojemnikach do cza-owego 
gromadzenia tych odpadów, w iloWci 
dostosowanej do liczby mieszkaMców, 
zlokalizowanych z zachowaniem estetyki  
i izolacji, z zapewnieniem odpowiedniego 

dostCpu dla ich wywozu - wywóz odpadów przez 
słucby posiadaj>ce stosown> koncesjC na tego 
typu usługi, 

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi  
i szczególnymi. 

9) ze wzglCdu na mocliwoWć wystCpowania  
w granicach obszaru objCtego planem urz>dzenia 
melioracji szczegółowych, które wymagać bCd> 
przebudowy w trakcie realizacji planu wszelkie 
projekty budowlane winne być uzgodnione  
z Gminn> Spółk> Wodn> w D>browie ChełmiMskiej, 
istniej>ce urz>dzenia melioracyjne nalecy zachować 
lub prze-budować w sposób zapewniaj>cy 
prawidłowe ich funkcjonowanie w porozumieniu  
z Kujawsko-Pomorskim Zarz>dem Melioracji  
i Urz>dzeM Wodnych we Włocławku Biuro 
Terenowe w Chełmnie. 

 
Rozdział 3 

Szczegółowe zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce 
 
§ 7. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, 2MN 

i 7MN obowi>zuj> nastCpuj>ce usta-lenia: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu – MN, 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie 
zwi>zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu 
i jego obsług>, w tym produkcyjnych, magazynowo-
składowych (np. handlu hurtowego), hodowli 
zwierz>t, a takce innych funkcji powoduj>cych 
szkodliwe (trwałe lub czasowe) uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska i ludzi, z wyj>tkiem inwestycji celu 
publicznego. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakoWci 

architektoniczno-estetycznej, w za-kresie formy, 
skali i proporcji, materiałów wykoMczeniowych  
i detalu architektonicznego, wymóg stosowania 
jednolitego materiału pokrycia dachów dla 
wszystkich budynków w obrCbie jednej działki b>da 
zespołu zabudowy w przypadku braku podziału na 
działki budowlane, 

2) wprowadza siC zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych na granicy działek w przypadku 
zabudowy mieszkaniowej wolnostoj>cej, dopuszcza 
siC zabudowC blianiacz>, 

3) dla terenu 1MN i 7MN dopuszcza siC zabudowC 
szeregow> – maksymalnie w szeregu 4 segmenty 
(budynki mieszkalne); 

4) zakazuje siC budowy obiektów budowlanych  
i budynków na terenach przeznaczonych pod 
zabudowC bez poprzedzenia projektu budowlanego 
przeprowadzeniem badaM geologiczno-incynierskich 
w celu okreWlenia warunków posadowienia obiektu  
i wprowadzenia wód opadowych i roztopowych  
z dachów do gruntu na podstawie przepisów 
odrCbnych tj. ustawy prawo górnicze i geologiczne 
oraz bez inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, 
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5) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie  

z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu, 

6) od strony dróg wewnCtrznych obowi>zuje zakaz 
budowy ogrodzeM pełnych oraz ogrodzeM  
z prefabrykowanych elementów betonowych – ze 
wskazaniem obsadzenia zieleni> izolacyjn>. 

7) obowi>zuje zakaz lokalizowania tablic reklamowych 
wielkoformatowych, 

8) na poszczególnych działkach dopuszcza siC 
realizacje obiektów małej architektury ogrodowej 
oraz terenowych urz>dzeM rekreacji, 

9) zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
niezwi>zanych z prowadzeniem robót budowlanych, 

 10) zakaz lokalizacji tuneli foliowych, szklarni i garacy 
blaszanych. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) dopuszcza siC zabudowC terenu budynkami 

mieszkalnymi - wysokoWć budynków od poziomu 
terenu przed głównym wejWciem do budynku do 
kalenicy nie moce przekroczyć 8,0 m., dachy dwu 
lub wielospadowe o maksymalnym nachyleniu 
połaci od 30° do 45°, z zachowaniem maksymalnej 
powierzchni zabudowy 25% powierzchni całego 
terenu, 

2) w przypadku podziału terenu na działki budowlane 
dopuszcza siC lokalizacjC na po-szczególnych 
działkach jednego wolno stoj>cego budynku 
mieszkalnego, wysokoWć budynku od poziomu 
terenu przed głównym wejWciem do budynku do 
kalenicy nie moce przekroczyć 8,0 m., dachy dwu 
lub wielospadowe o maksymalnym nachyleniu 
połaci od 30° do 45°, maksymalna powierzchnia 
zabudowy: 
a) dla działek o powierzchni do 1500 m2 - 180 m2, 
b) dla działek o powierzchni powycej 1500 m2 - 

250 m2, 
3) w przypadku podziału terenu na działki budowlane 

dla kacdego budynku mieszkalnego dopuszcza siC 
lokalizacjC jednego wolno stoj>cego budynku 
gospodarczo-garacowego, o geometrii dachu 
nawi>zuj>cej do budynku mieszkalnego, 
maksymalna powierzchnia zabudowy 80 m2, 
wysokoWć budynku od poziomu terenu przed 
głównym wejWciem do budynku do kalenicy nie 
moce przekroczyć 5,0 mś 

4) w przypadku zabudowy blianiaczej obowi>zuje 
sytuowanie budynku mieszkalnego i gospodarczo-
garacowego na granicy działek, przy zachowaniu 
pozostałych parametrów budynkówś 

5) obowi>zuj>cy kierunek kalenic głównych 
budynkówŚ 
a) w przypadku podziału na działki budowlaneŚ 

- równolegle do frontu działekś 
- dla działek narocnych kalenice równoległe do 

jednej z przyległych dróg, 
b) w przypadku braku podziału terenuŚ 

- dla zabudowy zlokalizowanej wzdłuc drogi 
wewnCtrznej 5 KW równolegle do tej drogi, 

- dla zabudowy zlokalizowanej wzdłuc drogi 
lokalnej (połoconej poza granicami obszaru 
objCtego planem) równolegle do tej drogi, 

- pozostałe w układzie równoległym lub 
prostopadłym do wycej wymienionych 
przypadkówś 

6) ustala siC maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy okreWlone na rysunku planu, 

7) ustala siC ograniczenie wysokoWci nowych ogrodzeMŚ 
maksymalnej 1,60 m 

8) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi: min. 30%, 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
1) obsługa komunikacyjna terenuŚ z drogi wewnCtrznej 

– 5KW zgodnie z rysunkiem planu, 
2) nalecy przewidzieć miejsca postojoweŚ 

a) w granicach działki budowlanejŚ min. 2 miejsca 
postojowe dla kacdego budynku mieszkalnego, 

b) W przypadku braku podziału na działki 
budowlane: min. 2 miejsca postojowe dla 
kacdego lokalu mieszkalnego, 

3) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej staraniem inwestora – za 
zgod> i na warunkach gestorów sieci, 

4) ze wzglCdu na mocliwoWć wystCpowania urz>dzeM 
melioracji szczegółowych, projekt budowlany 
winien być uzgodniony z Gminn> Spółk> Wodn>  
w D>browie ChełmiMskiej, ewentualne urz>dzenia 
melioracyjne nalecy zachować lub przebudować  
w sposób zapewniaj>cy prawidłowe ich 
funkcjonowanie na koszt inwestora w porozumieniu 
z Kujawsko-Pomorskim Zarz>dem Melioracji  
i Urz>dzeM Wodnych we Włocławku Biurem 
Terenowym w Chełmnie. 
5. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 30%. 

 
§ 8. Dla terenów oznaczonych symbolem 3ZN, 

4ZN i 6 ZN obowi>zuj> nastCpuj>ce ustalenia: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) w granicach planu wyznacza siC teren zieleni 
nieurz>dzonej – ZN, 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
3) dopuszcza siC budowC projektowanych obiektów  

i infrastruktury technicznej - uzbrojenia 
technicznego, oraz przebudowC, rozbudowC  
i wymianC istniej>cych urz>dzeM infrastruktury 
technicznej po wykonaniu stosownych badaM 
geologiczno-incynierskich, wykonanych na 
podstawie odrCbnych przepisów tj. ustawy prawo 
geologiczne i górnicześ 

4) obowi>zuj> ustalenia § 6 ust. 1 niniejszej uchwały, 
2. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 0%. 

 
§ 9. Dla terenu oznaczonego symbolem 5KW 

obowi>zuj> nastCpuj>ce ustaleniaŚ 
1. Przeznaczenie terenu: 
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1) w granicach planu wyznacza siC tereny 

projektowanej drogi wewnCtrznej, stanowi>cej 
dojazd do projektowanych działek budowlanych  
z drogi publicznej. 

2) dopuszcza siC budowC projektowanego uzbrojenia 
technicznego niezwi>zanego z ruchem drogowym, 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennegoŚ obowi>zuje zakaz wznoszenia obiektów 
kubaturowych, 

3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 m, 
2) zakoMczona placem manewrowym o wymiarach 

zgodnych z rysunkiem planu, 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ 
dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów sieci 

5. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC na 0%. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy D>browa ChełmiMska. 
 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeM oraz 
stronie internetowej UrzCdu Gminy w D>browie 
ChełmiMskiej. 

 
§ 12. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy  

Rady Gminy  
Józef Hentrich 

 
1. Nr 190, poz. 1865; 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, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r.  
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804  
i Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 
2. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055  
i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441 oraz  
z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 
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zał>cznik 
do uchwały nr IV/23/11 

Rady Gminy D>browa ChełmiMska 
z dnia 17 lutego 2011 r. 
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