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UCHWAŁA Nr IV/18/2011 

 RADY MIASTA CHEŁMNA 
 z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23, 
poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113,  
poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. Nr 153,  
poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Dz.U.  
Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Dz.U. 
Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203; 2005 r. 
Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457; 
2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337; 
2007 Dz.U. Nr 48, poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974, 
Dz.U. Nr 173, poz. 1218; 2008 r. Dz.U. Nr 180,  
poz. 1111, Dz.U. Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Dz.U.  
Nr 52, poz. 420; Dz.U. Nr 157, poz. 1241; 2010 r. Dz.U. 
Nr 28, poz. 142; Dz.U. Nr 28, poz. 146; Dz.U. Nr 106, 
poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.  
z 2004 r. Dz.U. Nr 6, poz. 41; Dz.U. Nr 141, poz. 1492; 
2005 r. Dz.U. Nr 113, poz. 954; Dz.U. Nr 130,  
poz. 1087; 2006 r. Dz.U. r. Nr 45, poz. 319; Dz.U.  
Nr 225, poz. 1635; 2007 r. Dz.U. Nr 127, poz. 880; 
2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz.U. Nr 201, poz. 1237. 
Dz.U. Nr 220, poz. 1413; 2010 r. Dz.U. Nr 24, poz. 124; 
Dz.U. Nr 75, poz. 474; Dz.U. Nr 106, poz. 675; Dz.U. 
Nr 119, poz. 804; Dz.U. Nr 149, poz. 996; Dz.U.  
Nr 155, poz. 1043; Dz.U. Nr 130, poz. 871.), oraz  
w zwi>zku z Uchwał> Nr XXXVI/202/2009 Rady 
Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie 
przyst>pienia do sporz>dzenia zmiany fragmentów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chełmna oraz stwierdzaj>c, ce plan jest zgodny 
ze zmian> Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta 
Chełmna uchwalonego uchwał> Nr XXV/151/2008 
Rady Miasta Chełmna z dnia 28 paadziernika  
2008 roku, uchwala siC co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna, 
zwany dalej planem. 

2. Granice obszarów objCtych ustaleniami planu,  
o których mowa w ust.1 pokazano na rysunkach planu 
sporz>dzonych w skali 1Ś1000, stanowi>cych integraln> 
czCWć niniejszej uchwały, oznaczonych jako zał>czniki 
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

3. Zał>cznikami do niniejszej uchwały s> ponadtoŚ 
1) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu wniesionych w okresie wyłocenia do 
publicznego wgl>du – stanowi>ce zał>cznik nr 10 do 
uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
– stanowi>ce zał>cznik nr 11 do uchwały. 
4. Przedmiot planu stanowi> zagadnienia okreWlone 

w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 roku. 

 
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  
o k>cie nachylenia połaci dachowych od 0° do 20°; 

2) dachu wielospadowym – nalecy przez to rozumieć 
dach dwu- lub wiCcej spadowy o k>cie nachylenia 
połaci dachowych od 21° do 45°; 

3) dominanta wysokoWciowa – nalecy przez to 
rozumieć obiekt budowlany wyrócniaj>cy siC  
w stosunku do pozostałej zabudowy lub pozostałego 
zagospodarowania terenu na obszarze planu 
gabarytami wysokoWciowymiś 

4) działce budowlanej – nalecy przez to rozumieć 
nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, której 
wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi 
publicznej oraz wyposacenie w urz>dzenia 
infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikaj>ce  
z odrCbnych przepisów i aktów prawa miejscowegoś 

5) ekologicznych noWnikach energii – nalecy przez to 
rozumieć stosowanie jako aródeł ciepła energii 
odnawialnej oraz innych noWników spalanych  
w urz>dzeniach o wysokim poziomie czystoWci 
emisji; 

6) froncie działki – nalecy przez to rozumieć czCWć lub 
bok działki budowlanej, przylegaj>cej do drogi,  
z której odbywa siC główny wjazd lub wejWcie na 
działkCś 

7) istniej>cej zabudowie – nalecy przez to rozumieć 
istniej>ce budynki oraz obiekty na które zostały 
wydane decyzje administracyjne (pozwolenia na 
budowC)ś 

8) linii rozgraniczaj>cej – nalecy przez to rozumieć 
granice pomiCdzy terenami o rócnym sposobie 
zagospodarowania lub rócnym przeznaczeniu 
podstawowym ustalone niniejszym planem; 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć wyznaczone na rysunkach planu linie, 
przed które nie moce być wysuniCte lico zewnCtrznej 
nadziemnej Wciany wznoszonego budynku  
z dopuszczeniem zgodnego z obowi>zuj>cymi 
przepisami wysuniCcia przed nie na głCbokoWć do 
1,5 m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, 
zadaszeM nad wejWciami, pochylni i schodów 
zewnCtrznychś 
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 10) obszarach – nalecy przez to rozumieć przestrzeM 
okreWlon> granicami o których mowa w § 1 ust. 2 
uchwałyś 

 11) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia tekstowe 
i rysunki planu, bCd>ce przedmiotem niniejszej 
uchwały, okreWlone w § 1 uchwałyś 

 12) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC wyznaczon> przez rzut pionowy 
zewnCtrznych krawCdzi budynku na powierzchniC 
działkiś 

 13) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć ustalone w planie przeznaczenie 
przewacaj>ce na danym terenieś 

 14) przeznaczeniu uzupełniaj>cym – nalecy przez to 
rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które 
uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie 
podstawowe na danym terenie, w sposób okreWlony 
w ustaleniach planu; 

 15) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
obowi>zuj>ce przepisy prawaś 

 16) rysunkach planu – nalecy przez to rozumieć rysunki 
wykonane na mapie w skali 1Ś1000, okreWlone w § 1 
ust. 2; 

 17) terenie – nalecy przez to rozumieć przestrzeM 
ograniczon> na rysunkach planu liniami 
rozgraniczaj>cymi i oznaczon> symbolem według 
zasad okreWlonych w § 3 ust. 3 uchwałyś 

 18) tymczasowym zagospodarowaniu terenu - nalecy 
przez to rozumieć ograniczone w czasie 
zagospodarowanie terenu dopuszczonego na 
warunkach okreWlonych w planieś 

 19) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC, o ile z jej treWci nie wynika inaczejś 

 20) usługach – nalecy przez to rozumieć działalnoWć 
gospodarcz> prowadzon> w obiektach 
wolnostoj>cych lub lokalach ucytkowych 
wbudowanych, której celem jest zaspokojenie 
potrzeb ludnoWci, a nie wytwarzanie bezpoWrednio 
metodami przemysłowymi dóbr materialnych,  
z wykluczeniem usług uci>cliwych, 

 21) usługach uci>cliwych, obiektach uci>cliwych - 
nalecy przez to rozumieć usługi i obiekty zaliczane 
do przedsiCwziCć mog>cych zawsze i potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, za wyj>tkiem 
niezbCdnej infrastruktury technicznej; 

 22) utrzymaniu – nalecy przez to rozumieć zachowanie 
dotychczasowego sposobu ucytkowania terenu i jego 
funkcji, z prawem do konserwacji, remontu; 

 23) wskaaniku powierzchni zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć wyracony w procentach iloraz sumy 
powierzchni zabudowy wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na kacdej działce budowlanej 
połoconej w danym terenie i powierzchni tej działki, 
jeceli ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczejś 

 24) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wymiar pionowy zabudowy mierzonej od poziomu 
terenu przy najnicej połoconym wejWciu do budynku 
lub jego czCWci, znajduj>cego siC na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku do poziomu 
kalenicy, wyracony w metrachś 

 25) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć pas 
zwartej zieleni wielopiCtrowej, z wył>czeniem 
przestrzeni zaplanowanej jako wjazdy na teren, 
odpornej na zanieczyszczenia, tworz>cy barierC 
wizualn> i akustyczn>ś wysokoWć zieleni 
ograniczona uwarunkowaniami wynikaj>cymi 
ze strefy ochrony ekspozycji. 
2. PojCcia nie zamieszczone w ust. 1 a ucyte  

w uchwale nalecy rozumieć zgodnie z definicjami 
zawartymi w przepisach odrCbnych. 

 
§ 3.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na 

rysunkach planu stanowi> obowi>zuj>ce ustalenia 
planu: 
1) granica obszaru objCtego ustaleniami planu, 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia porz>dkowe – cyfrowe i literowe 

terenów, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granice stref ochrony konserwatorskiej B2, 
6) granice strefy E ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego, 
7) granice głównych krawCdzi doliny Wisły i rzeki 

Browiny. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie 

wymienione w ust. 1 maj> wył>cznie charakter 
informacyjny. 

3. WyodrCbnione tereny na rysunku planu oznacza 
siC wg nastCpuj>cej zasady na wybranym przykładzieŚ 
 

 
1  K  1  R  

Nr 
zał>cznika 

do 
uchwały  

- „J” – „ Nad Borowin>” w granicach okreWlonych  
w zał>cznikach graficznych nr 1 i 2 do niniejszej 

uchwały,  
 - „K” – „Gorczyckiego - Kwiatowa” w granicach 
okreWlonych w zał>cznikach graficznych nr 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 do niniejszej uchwały, 

cyfry arabskie okreWaj> 
numery wyznaczonych 

terenów na rysunku panu, da 
których sformułowano 
odrCbne ustaenia planu  

Jeden symbol literowy – jedno 
przeznaczenie podstawowe;  

 
Dwa symbole literowe – pierwszy  

o przeznaczeniu podstawowym, drugi 
o przeznaczeniu uzupełniaj>cymś  

 
4. Ustalenia planu okreWlone s> w postaciŚ 

1) ustaleM ogólnych, zawartych w rozdziale 1 uchwały, 
odnosz>cych siC do wszystkich obszarów planu 
jeceli ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczejś 

2) ustaleM szczegółowych, zawartych w rozdziale 2 
uchwały, odnosz>cych siC do poszczególnych 
terenów wyznaczonych planemś 

3) rysunku planu w zakresie zgodnym z legend>. 

§ 4. Ustala siC nastCpuj>ce symbole okreWlaj>ce  
w planie podstawowe formy przeznaczenia  
i zagospodarowania terenówŚ 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
2) RM – tereny zabudowy zagrodowej; 
3) U – tereny zabudowy usługowejś 
4) PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów, zabudowy usługowejś 
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5) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem usługś 
6) U/MN – tereny zabudowy usługowej  

z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

7) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem usługś 

8) RM/U – tereny zabudowy zagrodowej  
z dopuszczeniem usługś 

9) O – tereny urz>dzeM kanalizacjiś 
 10) R – tereny rolnicze; 
 11) Zn – tereny zieleni nieurz>dzonejś 
 12) ZL – tereny lasówś 
 13) ZLz – tereny zalesieMś 
 14) ZP – tereny zieleni urz>dzonejś 
 15) Zi – tereny zieleni izolacyjnej; 
 16) WS – teren wód powierzchniowychś 
 17) Układ komunikacyjny, powi>zany z systemem 

infrastruktury technicznej wyznaczaj> tereny 
oznaczone symbolami: 
a) KDZ – przeznaczone pod drogi zbiorcze klasy „Z”ś 
b) KDL – przeznaczone pod drogi lokalne klasy „L”ś 
c) KDD – przeznaczone pod drogi dojazdowe klasy „D”ś 
d) KPj – przeznaczone pod ci>gi pieszo-jezdne; 
e) KP – przeznaczone pod ci>gi piesześ 
f) KDW – przeznaczone pod drogi wewnCtrzne. 
 
§ 5. Ustala siC tereny przeznaczone dla realizacji 

celów publicznychŚ 
1) tereny dróg oznaczone cyframi arabskimi  

i symbolami: KDZ, KDL, KDD; 
2) tereny ci>gów pieszo-jezdnych oznaczone cyframi 

arabskimi i symbolem KPj; 
3) tereny ci>gów pieszych oznaczone cyframi 

arabskimi i symbolem KP; 
4) tereny zieleni urz>dzonej oznaczone cyframi 

arabskimi i symbolem ZP. 
 
§ 6. Na obszarach objCtych ustaleniami planu nie 

wystCpuj> obszary przestrzeni publicznych. 
 
§ 7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) dla elewacji budynków obowi>zuje stosowanie 

takich materiałów, jakŚ kamieM naturalny, cegła 
licowa, tynk, drewno, dopuszcza siC stosowanie 
powierzchni szklanych, 

2) dla elementów wykoMczeniowych elewacji 
dopuszcza siC stosowanie równiec innych 
materiałów nic wymienione w pkt. 1ś 

3) zakaz stosowania do wykoMczenia elewacji 
budynków okładzin z tworzyw sztucznych za 
wyj>tkiem otworów okiennych i drzwiowychś 

4) zakaz realizacji wypełnieM ogrodzeM z betonowych 
elementów prefabrykowanychś 

5) dopuszcza siC uzupełnianie ogrodzeM cywopłotami 
oraz stosowanie samych cywopłotów jako 
ogrodzenie; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  
z rysunkiem planu. 
 

§ 8. Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  
i sposobów zagospodarowania terenuŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC budynków na działkach 

budowlanych w odległoWci mniejszej nic 3 m od 
granicy z s>siednia działk> lub bezpoWrednio przy 
granicy; 

2) odległoWć zabudowy od linii rozgraniczaj>cej dróg 
wewnCtrznych, dopuszczonych ustaleniami planu 
min. 4,0 m; 

3) na terenach objCtych niniejszym planem obowi>zuje 
zakaz lokalizowania obiektów handlowych,  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m². 
 
§ 9. Ustala siC zasady i warunki scalenia i podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) w obszarze objCtym ustaleniami planu nie wyznacza 

siC obszarów wymagaj>cych scalenia i podziału 
nieruchomoWciś 

2) dla nowo wydzielonych działek dopuszcza siC 30° 
odchylenie od k>ta prostego połocenia granic 
działek w stosunku do pasa drogowegoś 

3) parametry działek budowlanych okreWlone  
w niniejszej uchwale nie dotycz> obiektów  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej  
i komunikacyjnej; 

4) działki budowlane na terenach podlegaj>cych 
podziałowi powinny mieć powierzchniC i kształt 
umocliwiaj>cy ich prawidłowe zagospodarowanie, 
zapewnion> dostCpnoWć komunikacyjn> do kacdej 
działki zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) dopuszcza siC podział po liniach rozgraniczaj>cych 
terenów. 
 
§ 10. Ustala siC zasady ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zuj> zakazy i nakazy zgodne z przepisami 

odrCbnymi, dotycz>cymi ChełmiMskiego Parku 
Krajobrazowego, w granicach którego znajduje siC 
cały obszar objCty ustaleniami planuś 

2) obowi>zuj> zakazy i nakazy zgodne z przepisami 
odrCbnymi, zwi>zanymi ze zbiornikiem wód 
podziemnych nr 131 (zbiornik miCdzymorenowy 
Chełmno), w zasiCgu którego znajduje siC cały 
obszar objCty ustaleniami planuś 

3) zakaz lokalizowania obiektów powoduj>cych emisjC 
zanieczyszczeM ponad dopuszczalne normy 
okreWlone w przepisach odrCbnych. 
 
§ 11. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
zostały okreWlone w ustaleniach szczegółowych  
w poszczególnych terenach w zalecnoWci od 
wystCpowania elementów objCtych ochron>. 

 
§ 12. Ustala siC zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1) W zakresie lokalizacji urz>dzeM sieciowych 

infrastruktury technicznej: 
a) plan dopuszcza budowC i modernizacjC sieci  

i urz>dzeM infrastruktury technicznej zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 
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b) plan dopuszcza zmianC lokalizacji przebiegu 
sieci infrastruktury technicznej w przypadku, gdy 
nie nast>pi kolizja z projektowan> zabudow>, 
obiektami i zagospodarowaniem terenu 
przewidzianymi w planie do realizacji. 

2) Ustala siC zasady uzbrojenia terenu w sieci 
infrastruktury technicznej: 
a) w przekrojach istniej>cych i planowanych pasów 

drogowych (poza jezdniami) nalecy uwzglCdnić 
lokalizacjC istniej>cych i planowanych linii 
kablowych elektroenergetycznych niskiego  
i Wredniego napiCcia oraz istniej>cych  
i planowanych kablowych sieci teletechnicznych 
nie pokazanych na rysunkach planu; 

b) rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej 
ucytku powszechnego nalecy projektować  
i budować uwzglCdniaj>c potrzeby okreWlonej  
w planie zabudowy oraz potrzeby zabudowy na 
terenach przyległych nie objCtych planem,  
a wskazanych w studium jako tereny 
inwestycyjne (potencjalni ucytkownicy sieci)ś 

c) przył>cza nieruchomoWci do ci>gów ulicznych 
sieci infrastruktury technicznej powinny,  
w granicach pasa drogowego wyznaczonego 
liniami rozgraniczaj>cymi, przebiegać 
prostopadle do osi podłucnej ulicyś w technicznie 
uzasadnionych wypadkach dopuszcza siC 
przebieg skoWny pod katem nie mniejszym nic 
45O, do osi podłucnej ulicy, o ile nie utrudni to 
przył>czenia do sieci ulicznej nieruchomoWci 
s>siednichś 

d) w przypadku koniecznoWci przeprowadzenia 
tranzytowych sieci infrastruktury technicznej nie 
pokazanych na rysunkach planu wykonanie ich 
nie bCdzie sprzeczne z ustaleniami planu pod 
warunkiem, ce ich przebieg nie bCdzie kolidował 
z istniej>c> i planowan> zabudow>ś 

e) stacje transformatorowe mog> być lokalizowane 
w granicach planu pod warunkiem nie naruszenia 
wynikaj>cych z niniejszego planu przepisów 
odrCbnych oraz warunków zabudowy  
i istniej>cego zagospodarowania terenów 
s>siednich. 

3) W zakresie zaopatrzenia w wodC, ustala siCŚ 
a) jako podstawowe aródło zaopatrzenia miasta  

w wodC ujCcie wodoci>gu komunalnego  
w rejonie osiedla Rybaki połocone w północnej 
czCWci miasta Chełmna, dalej zasilanie w wodC 
poprzez stacjC uzdatniania wody przy  
ul. KiliMskiego w Chełmnie i układ sieci 
wodoci>gowej, magistralnej i rozbiorczej 
rozprowadzaj>cej wodC po obszarze miastaś 

b) budowC nowych odcinków sieci wodoci>gowej 
w liniach rozgraniczaj>cych dróg zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

c) dopuszcza siC lokalizacjC sieci wodoci>gowej 
poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg pod 
warunkiem uzyskania zgody właWciciela terenu  
i na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dzaj>cego sieci>ś 

d) przy realizacji nowych i przebudowie 
istniej>cych sieci wodoci>gowych, w obszarze 

objCtym ustaleniami planu, obowi>zuje 
zapewnienie przeciwpocarowego zaopatrzenia 
wodnego w zakresie aródeł zaopatrzenia i sieci 
hydrantówś 

e) dopuszcza siC do czasu realizacji sieci 
wykorzystanie indywidualnych aródeł wodyś 

f) nakaz podł>czania nowych odbiorców do sieci 
wodoci>gowej po jej wybudowaniu. 

4) W zakresie odprowadzania Wcieków bytowych, 
ustala siCŚ 
a) odprowadzenie Wcieków poprzez rozbudowC 

istniej>cych lub budowC nowych układów 
sieciowych i przepompowni Wcieków, 
umocliwiaj>cych transport Wcieków sanitarnych 
do oczyszczalni Wciekówś 

b) budowC nowych odcinków sieci kanalizacyjnej 
w liniach rozgraniczaj>cych dróg zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

c) do czasu podł>czenia do sieci kanalizacji, 
dopuszcza siC utrzymanie istniej>cych 
bezodpływowych zbiorników na Wcieki  
z koniecznoWci> wywozu do punktu zlewnego 
przy oczyszczalni; 

d) zakaz realizacji bezodpływowych zbiorników na 
Wcieki, przydomowych i przyzakładowych 
oczyszczalni Wcieków z wyj>tkiem urz>dzeM 
podczyszczaj>cych dla Wcieków 
technologicznych na terenach oznaczonych na 
rysunkach planu symbolami U i PU; 

e) nakaz podł>czania nowych odbiorców do sieci 
kanalizacyjnej po jej wybudowaniu; 

5) W zakresie odprowadzania wód opadowych, ustala 
siCŚ 
a) obowi>zek odprowadzania wód deszczowych 

zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
b) wyposacenie wszystkich istniej>cych  

i projektowanych wylotów kanalizacji 
deszczowej do cieków wodnych w separatory 
zanieczyszczeMś 

c) budowC systemu kanalizacji deszczowej dla 
odwodnienia projektowanych dróg, zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w przepisach 
odrCbnychś 

d) zagospodarowanie (tam, gdzie to mocliwe) wód 
opadowych i roztopowych po podczyszczeniu w 
miejscu ich powstania, np. w otwartych 
chłonnych zbiornikach retencyjnychś 

e) w przypadku obiektów usługowych  
z utwardzonymi placami postojowymi/ 
manewrowymi i parkingów, obowi>zek budowy 
lokalnych układów odwodnieniowych 
zakoMczonych urz>dzeniami oczyszczaj>cymiś 

f) zakaz odprowadzania wód opadowych do 
urz>dzeM kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie 
ogólnie dostCpnych ci>gów komunikacyjnychś 

g) zakaz odprowadzania wód opadowych na 
s>siednie działki oraz tereny dróg. 

6) W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala siCŚ 
a) zaopatrzenie w gaz ziemny dla miasta Chełmna 

do celów gospodarczych i grzewczych  
z przewodu gazowego wysokiego ciWnienia DN 
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100 mm PN 2.5 MPa poprzez stacjC redukcyjno-
pomiarow> SRP I-stopnia przy ul. Podgórnejś 

b) doprowadzenie gazu do odbiorców sieci> 
gazow> Wredniego ciWnienia oraz sieci> gazow> 
niskiego ciWnienia zasilan> poprzez stacje 
redukcyjno-pomiarowe II-stopnia połocone  
w poszczególnych osiedlach miasta Chełmnaś 

c) budowC nowych gazoci>gów, zgodnie  
z wymogami przepisów odrCbnych,  
w uzgodnieniu z właWciwym zakładem 
gazowniczym i zarz>dc> drogiś 

d) lokalizacjC gazoci>gu w odległoWci min. 0,5 m od 
linii ogrodzeMś 

e) szafki gazowe (otwierane na zewn>trz od strony 
ulicy) winny być lokalizowane w linii ogrodzeM, 
w pozostałych przypadkach w miejscu 
uzgodnionym z zarz>dzaj>cym sieci> gazow>. 

7) W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn>, 
ustala siCŚ 
a) jako podstawowe aródło zasilania w energiC 

elektryczn> główn> stacjC zasilaj>c> - GPZ 
110/15 kV „Chełmno”ś 

b) jako rezerwowe aródło zasilania w energiC 
elektryczn> – GPZ 110/15 kV „Lisewo”ś 

c) zasilanie odbiorców w energiC elektryczn> za 
poWrednictwem istniej>cych i nowoprojektowanych 
stacji transformatorowych; 

d) budowC oWwietlenia ulicznego w liniach 
rozgraniczaj>cych drógś 

e) nowe linie elektroenergetyczne wył>cznie jako 
skablowane. 

8) W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala siCŚ 
a) dopuszcza siC stosowanie indywidualnych 

rozwi>zaM, o ile bCd> one spełniać wymogi 
ochrony Wrodowiskaś 

b) zachowanie, modernizacjC, przebudowC  
i rozbudowC urz>dzeM grzewczych w celu 
zastosowania ekologicznych noWników energiiś 

c) dopuszcza siC stosowanie odnawialnych aródeł 
energii (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, 
itp.) oraz innych noWników energii, w tym 
elektrycznej. 

9) W zakresie telekomunikacji, ustala siCŚ 
a) rozbudowC sieci telefonicznej zgodnie  

z przepisami odrCbnymiś 
b) rozbudowC sieci telekomunikacyjnej zgodnie  

z przepisami odrCbnymi, z zakazem 
napowietrznego przebiegu linii telefonicznych. 

 10) W zakresie gospodarki odpadami, ustala siC system 
gospodarki odpadami zgodny z ustaleniami 
obowi>zuj>cego gminnego planu gospodarki 
odpadami i z obowi>zuj>cym regulaminem 
utrzymania czystoWci i porz>dku na terenie miasta. 
 
§ 13.1. Ustala siC zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacjiŚ 
1) Układ komunikacyjny tworz>Ś 

a) drogi zbiorcze oznaczone na rysunkach planu 
symbolem: KDZ; 

b) drogi lokalne oznaczone na rysunkach planu 
symbolem: KDL; 

c) drogi dojazdowe oznaczone na rysunkach planu 
symbolem: KDD; 

d) ci>gi pieszo-jezdne oznaczone na rysunkach 
planu symbolem KPj; 

e) ci>gi piesze oznaczone na rysunkach planu 
symbolem KP; 

f) drogi wewnCtrzne oznaczone na rysunkach planu 
symbolem: KDW. 

2) Dla dróg wewnCtrznych dopuszczonych w terenach, 
a nie wyznaczonych w planie liniami 
rozgraniczaj>cymi, ustala siCŚ 
a) minimaln> szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych 6 mś 
b) nakaz realizacji nawierzchni utwardzonych. 

3) W granicach obszaru objCtego ustaleniami planu 
dopuszcza siC lokalizowanie nie wyznaczonych na 
rysunkach planu urz>dzeM i sieci infrastruktury 
technicznej dróg wewnCtrznych, niezbCdnych dla 
obsługi terenu. 

4) W granicy obszaru objCtego ustaleniami planu 
utrzymuje siC istniej>ce drogi wewnCtrzne nie 
wyznaczone na rysunku planu, niezbCdne do obsługi 
terenu; 

5) Ustanawia siC zakaz lokalizowania w pasach 
drogowych istniej>cych i projektowanych ulic 
nowych obiektów budowlanych nie słuc>cych 
komunikacyjnej funkcji ulicy, innych nic sieci 
infrastruktury technicznej ucytku powszechnego 
oraz przył>czy do tych sieci sytuowanych zgodnie  
z przepisami odrCbnymi. 
2. Na terenach przeznaczonych na cele 

komunikacji, ustala siC nastCpuj>ce zasady 
zagospodarowania: 
1) obowi>zuje lokalizowanie chodników dla pieszych 

minimum jednostronnieś nie dotyczy to ci>gów 
pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunkach planu 
symbolem KPj; 

2) w drogach oznaczonych na rysunkach planu 
symbolem KDD, KDL, KDZ dopuszcza siC 
lokalizowanie Wciecek rowerowychś 

3) w liniach rozgraniczaj>cych mocliwoWć 
lokalizowania szpalerów drzew oraz obiektów małej 
architektury, jakŚ ławki i elementy dekoracyjne, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, jeceli ustalenia 
szczegółowe nie stanowi> inaczej. 
 
§ 14. W zwi>zku ze wzrostem wartoWci 

nieruchomoWci w wyniku uchwalenia planu, ustanawia 
siC opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
WartoWć stawki procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty 
okreWla siC nastCpuj>coŚ 
1) 30% - dla terenów przeznaczonych pod zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn> oznaczonych na 
rysunkach planu symbolami 1J 1MN, 1J 3MN, 1J 
5MN, 1J 6MN, 2J 4MN, 2J 6MN, 2K 3MN, 3K 
1MN, 3K 2MN, 3K 3MN, 3K 4MN, 4K 1MN, 4K 
2MN, 5K 1MN, 6K 1MN, 6K 2MN; 

2) 30% - dla terenu przeznaczonego pod obiekty 
produkcyjne, składy i magazyny, zabudowC 
usługow> oznaczonego na rysunku planu symbolem 
5K 1PU; 
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3) 30% - dla terenu przeznaczonego pod zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn> z dopuszczeniem usług 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 3K 
1MN/U; 

4) 30% - dla terenu przeznaczonego pod zabudowC 
usługow> z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 4K 1U/MN; 

5) 20% - dla terenów przeznaczonych pod zabudowC 
usługow> oznaczonych na rysunkach planu 
symbolami 2J 1U, 3K 1U; 

6) 10% - dla terenu przeznaczonego pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 3K 5MN; 

7) 10% - dla terenu przeznaczonego pod zabudowC 
usługow> oznaczonego na rysunku planu symbolem 
7K 1U; 

8) 0% - dla terenów pozostałych. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolamiŚ 1J 1MN, 1J 2MN, 1J 3MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) dla terenu 1J 2MN mocliwoWć utrzymania istniej>cej 

zabudowy zagrodowej, z dopuszczeniem rozbudowy 
i nadbudowy z zachowaniem parametrów, 
okreWlonych w pkt. 3; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

40%; 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 20 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 750 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2; 

5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siCŚ 

a) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 1J 1MN z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1J 01KDD, 1J 
02KDD; 

b) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 1J 2MN z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 1J 04KDD oraz 
utrzymanie istniej>cych zjazdów do drogi 
oznaczonej symbolem 1J 01KDZ; 

c) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 1J 3MN z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1J 03KDD oraz 1J 
04KDD; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1J 4MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) teren stanowi kontynuacjC przeznaczenia 

mieszkaniowego zlokalizowanego przy południowo-
wschodniej granicy terenu; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

40%; 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  

i parametrów działki budowlanejŚ 
a) plan dopuszcza wydzielanie działek 

budowlanych; 
b) plan nie ustala parametrów wydzielanych działek 

budowlanych; 
c) dopuszcza siC wydzielenie działek pod drogi 

wewnCtrzne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt.2; 
5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 
mocliwoWć obsługi komunikacyjnej z drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1J 04KDD; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacoweś 
 
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1J 5MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 
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a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
25%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 60% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  

i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 30 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 1200 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z §13 ust.1 pkt 2ś 

4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) teren zlokalizowany jest w czCWci w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny, zgodnie z rysunkiem planu; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 1J 04KDD; 

6) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1J 6MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
25%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 60% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 30 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 1200 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2; 

4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

5) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowychś 
6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1J 01KDL oraz 1J 
04KDD; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolami 1J 1MN/U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – usługiś 
3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniaj>cymŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

50%; 
b) maksymalny udział powierzchni zabudowy  

o przeznaczeniu uzupełniaj>cym 50% 
powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 
podstawowym wydzielonej działki budowlanejś 

c) maksymalny udział powierzchni ucytkowej dla 
usług wbudowanych 50% powierzchni 
ucytkowej zabudowy o przeznaczeniu 
podstawowym wydzielonej działki budowlanejś 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 40% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

e) wysokoWć zabudowy do m; 
f) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
g) dachy wielospadowe; 
h) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
i) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-h nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 
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4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  

i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 30 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 1200 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone w lit 

a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2; 

5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

6) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 

a) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 
staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowychś 
7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> terenu z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1J 04KDD oraz 
utrzymanie istniej>cych zjazdów z drogi klasy 
lokalnej zlokalizowanej poza granicami obszaru 
objCtego planemś 

8) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacoweś 

b) dla zabudowy usługowej zapewnienia minimum 
3 miejsc postojowych na 100 m2 p.uc oraz 
dodatkowego miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1J 1Zn, 1J 2Zn, 1J 3Zn, 1J 4Zn ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zieleni nieurz>dzonejś 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
3) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) teren oznaczony symbolem 1J 4Zn 

zlokalizowany jest w czCWci w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 1J 4Zn  
w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej; 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 

4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1J 4Zn  

w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 
staromiejskiego: 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej. 
 
§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolemŚ 1J 1ZLz ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zalesieMś 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
3) dopuszcza siC podział terenu na działkiś 
4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) teren zlokalizowany jest w czCWci w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowych. 
 
§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolemŚ 1J 2ZLz ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zalesieMś 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
3) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) teren zlokalizowany jest w czCWci w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowych 
 
§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2J 1MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>ca i/lub blianiaczaś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
60%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 
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c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany; 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostoj>cejŚ 
- minimalna szerokoWć frontu wydzielanej 

działki budowlanej wynosi 20 m; 
- minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 750 m2; 
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blianiaczejŚ 
- minimalna szerokoWć frontu wydzielanej 

działki budowlanej wynosi 17 mś 
- minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 500 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2; 

4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) cały teren zlokalizowany jest w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> terenu z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 2J 01KDD, 2J 02KDD, 
2J 03KDD, 2J 04KDD, 2J 01KPj oraz z istniej>cej 
drogi klasy dojazdowej zlokalizowanej poza granic> 
planu, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2J 2MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

40%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) plan dopuszcza wydzielanie działek 

budowlanych; 
b) plan nie ustala parametrów wydzielanych działek 

budowlanych; 
c) dopuszcza siC wydzielenie działek pod drogi 

wewnCtrzne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 2 
4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) teren zlokalizowany jest w całoWci w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> terenu z dróg oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 2J 01KDD, 2J 02KDD, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

6) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2K 3MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
40%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
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f) dla budynków gospodarczych, garacowych 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 
lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 20 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 750 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2; 

4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) cały teren zlokalizowany jest w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> terenu z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 2J 01KDL, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

6) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2J 4MN, 2J 5MN, 2J 6MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) dla terenu oznaczonego symbolem 2J 4MN i 2J 

5MN mocliwoWć utrzymania istniej>cej zabudowy 
zagrodowej, z dopuszczeniem rozbudowy  
i nadbudowy z zachowaniem parametrów, 
okreWlonych w pkt. 3ś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

50%; 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 30% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 

g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 
lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 20 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 750 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2; 

5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) wszystkie tereny zlokalizowane s> w całoWci  
w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browinyś 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowych; 
6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siCŚ 

a) obsługC komunikacyjn> terenów oznaczonych 
symbolami 2J 4MN i 2J 5MN z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 2J 04KDD, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

b) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 2J 6MN z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 2J 05KDD, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2J 1U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa usługowaś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
60%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 20% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) dachy płaskie lub wielospadoweś 
e) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-d nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu 
zagospodarowania terenu: 
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a) ustala siC obowi>zek wprowadzenia pasa zieleni 
izolacyjnej minimum 10 m przy linii 
rozgraniczaj>cej terenu oznaczonego symbolem 
2J 1MN; 

4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanej: 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielonej działki 

budowlanej wynosi 30 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 

budowlanej wynosi 2000 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2; 

5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) cały teren zlokalizowany jest w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> terenu z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 2J 04 KDD, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na 30 m2 p.uc oraz dodatkowego 
miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. 
 
§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 2J 1Zn, 2J 2Zn, 2J 3Zn ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zieleni nieurz>dzonejś 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
3) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) wszystkie tereny zlokalizowane s> w całoWci w 

granicach głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły 
i rzeki Browiny; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 2J 1Zn 

połoconego w strefie „E” ochrony ekspozycji 
zespołu staromiejskiegoŚ 

- zakaz tworzenia przesłon widokowych z zieleni 
wysokiej. 

 
§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 2J 1ZP ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zieleni urz>dzonejś 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
3) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) cały teren zlokalizowany jest w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowych. 
 
§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 2J 1WS, 2J 2WS ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – wody powierzchniowe; 
2) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami 

odrCbnymi. 
 
§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolami 2J 1O ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – teren urz>dzeM kanalizacjiś 
2) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami 

odrCbnymiś 
3) w zakresie obsługi komunikacyjnej ustala siC 

obsługC komunikacyjn> z drogi dojazdowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2J 04KDD. 
 
§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolamiŚ 3K 1MN, 3K 2MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) dla terenu oznaczonego symbolem 3K 2MN 

mocliwoWć utrzymania istniej>cej zabudowy 
zagrodowej, z dopuszczeniem rozbudowy  
i nadbudowy z zachowaniem parametrów, 
okreWlonych w pkt. 3ś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

40%; 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowy; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
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dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 25 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 1000 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2; 

5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siCŚ 
a) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 

symbolem 3K 1MN z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 3K 01KDD; 

b) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 3K 2MN z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 3K 01KDD, 3K 
01KDL; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacoweś 
 
§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3K 3MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
40%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  

i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielonej działki 

budowlanej wynosi 25 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 

budowlanej wynosi 1000 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone w lit 

a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2; 

4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 
obsługC komunikacyjn> terenu z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 3K 01 KDD, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

6) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolamiŚ 3K 4MN, 3K 5MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) dla terenu oznaczonego symbolem 3K 5MN 

mocliwoWć utrzymania istniej>cej zabudowy 
zagrodowej, z dopuszczeniem rozbudowy  
i nadbudowy z zachowaniem parametrów, 
okreWlonych w pkt. 3ś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

40%; 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu 
zagospodarowania terenu: 
a) w strefie o szerokoWci po 6,5 m od osi linii 

napowietrznej 15 kV, zakaz lokalizacji 
budynków mieszkalnych i innych o charakterze 
chronionym, okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, oraz zakaz nasadzeM wysok> zieleni>, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, do czasu 
skablowania; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 25 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 1000 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2; 

6) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) tereny zlokalizowane s> w czCWci w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny, zgodnie z rysunkiem planu; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
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urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
7) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowychś 
8) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siCŚ 

a) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 3K 4MN z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 3K 01KDD; 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 3K 5MN 
obsługC komunikacyjn> z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 3K 02KDD oraz 
otrzymanie istniej>cych zjazdów z drogi 
oznaczonej symbolem 3K 01KDZ; 

9) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacoweś 

 10) w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) istniej>ce linie elektroenergetyczne 15kV 

docelowo do skablowania. 
 
§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3K 6MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) teren stanowi kontynuacjC przeznaczenia 

mieszkaniowego zlokalizowanego przy południowej 
granicy terenu; 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

50%; 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 30% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu 

zagospodarowania terenu: 
a) w strefie o szerokoWci po 6,5 m od osi linii 

napowietrznej 15 kV, zakaz lokalizacji 
budynków mieszkalnych i innych o charakterze 
chronionym, okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, oraz zakaz nasadzeM wysok> zieleni>, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, do czasu 
skablowania; 

5) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 20 m; 

b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej wynosi 750 m2; 

c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  
w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2; 

6) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 
obsługC komunikacyjn> terenu z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 3K 01KDL, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

8) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacoweś 

9) w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) istniej>ce linie elektroenergetyczne 15kV 

docelowo do skablowania. 
 
§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3K 1U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa usługowaś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
60%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 20% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) dachy płaskie lub wielospadoweś 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanej: 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 25 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 1500 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 
obsługC komunikacyjn> terenu z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 3K 01 KDD, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

5) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na 30 m2 p.uc oraz dodatkowego 
miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. 
 
§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3K 1MN/U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – usługiś 
3) mocliwoWć utrzymania istniej>cej zabudowy 

zagrodowej, z dopuszczeniem rozbudowy  
i nadbudowy z zachowaniem parametrów, 
okreWlonych w pkt. 4ś 

4) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniaj>cymŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

40%; 
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b) maksymalny udział powierzchni zabudowy  
o przeznaczeniu uzupełniaj>cym 50% 
powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 
podstawowym wydzielonej działki budowlanejś 

c) maksymalny udział powierzchni ucytkowej dla 
usług wbudowanych 50% powierzchni 
ucytkowej zabudowy o przeznaczeniu 
podstawowym wydzielonej działki budowlanejś 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

e) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
f) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
g) dachy wielospadowe; 
h) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
i) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-h nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

5) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu 
zagospodarowania terenu: 
a) w strefie o szerokoWci po 6,5 m od osi linii 

napowietrznej 15 kV, zakaz lokalizacji 
budynków mieszkalnych i innych o charakterze 
chronionym, okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, oraz zakaz nasadzeM wysok> zieleni>, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi, do czasu 
skablowania; 

6) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 25 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 1000 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2; 

7) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

8) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 
obsługC komunikacyjn> z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 3K 01KDD, 3K 01KDL 
oraz utrzymanie istniej>cych zjazdów z drogi 
oznaczonej symbolem 3K 01KDZ; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacoweś 

b) dla zabudowy usługowej zapewnienia minimum 
3 miejsc postojowych na 100 m2 p.ucoraz 
dodatkowego miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnychś 

 10) w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) istniej>ce linie elektroenergetyczne 15kV 

docelowo do skablowania. 

§ 38. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3K 1WS, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – wody powierzchniowe; 
2) zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami 

odrCbnymi. 
 
§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolemŚ 3K 1ZLz ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zalesieMś 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
3) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) teren zlokalizowany jest w czCWci w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowych. 
 
§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolemŚ 3K 1Zn ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zieleni nieurz>dzonejś 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
b) w strefie o szerokoWci po 6,5 m od osi linii 

napowietrznej 15 kV zakaz nasadzeM wysok> 
zieleni>, zgodnie z przepisami odrCbnymi, do 
czasu skablowania; 

3) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) teren zlokalizowany jest w czCWci w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
5) w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniej>ce linie elektroenergetyczne 15kV 
docelowo do skablowania. 
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§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3K 1R ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny rolnicze; 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
b) w strefie o szerokoWci po 6,5 m od osi linii 

napowietrznej 15 kV zakaz nasadzeM wysok> 
zieleni>, zgodnie z przepisami odrCbnymi, do 
czasu skablowania; 

3) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) teren zlokalizowany jest w czCWci w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
5) w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) istniej>ce linie elektroenergetyczne 15kV 
docelowo do skablowania. 

 
§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolamiŚ 4K 1MN, 4K 2MNustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
40%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 8 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  

i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 20 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 750 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit. a i b jedynie w celu wydzielenia działki 
pod drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2; 

4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 

a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 
z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) tereny zlokalizowane s> w całoWci w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) tereny zlokalizowane s> w całoWci w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowych; 
6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siCŚ 

a) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 4K 1MN z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 4K 01KDD, 
4K 01KDW, 4K 02KDW; 

b) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 4K 2MN z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 4K 01KDD; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4K 3MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
40%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 8 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
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a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 
budowlanej wynosi 20 m; 

b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej wynosi 750 m2; 

c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  
w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2; 

4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) cały teren zlokalizowany jest w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowychś 
6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 4K 02KDD oraz z ci>gu 
pieszo-jezdnego 4K 01KPj; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolamiŚ 4K 4MN, 4K 5MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
40%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 8 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 

g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 
lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) plan dopuszcza wydzielanie działek 

budowlanych; 
b) plan nie ustala parametrów wydzielanych działek 

budowlanych; 
c) dopuszcza siC wydzielenie działek pod drogi 

wewnCtrzne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 2; 
4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) tereny zlokalizowane s> w całoWci w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) tereny zlokalizowane s> w całoWci w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej, 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowych, 
6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siCŚ 

a) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 4K 4MN z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 4K 02KDD oraz  
z ci>gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4K 01KPj; 

b) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 4K 5MN z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 4K 02KDD; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4K 1U/MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowaś 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj>caś 
3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniaj>cymŚ 
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a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
40%; 

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy  
o przeznaczeniu uzupełniaj>cym 40% 
powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 
podstawowym wydzielonej działki budowlanejś 

c) maksymalny udział powierzchni ucytkowej dla 
usług wbudowanych 40% powierzchni 
ucytkowej zabudowy o przeznaczeniu 
podstawowym wydzielonej działki budowlanejś 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

e) wysokoWć zabudowy do 8 m; 
f) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
g) dachy wielospadowe; 
h) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  

i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 25 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 1000 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2; 

5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) cały teren zlokalizowany jest w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
6) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej, 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowych, 
7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 4K 01KDZ; 

8) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych: 

a) dla zabudowy usługowej obowi>zek zapewnienia 
minimum 3 miejsc postojowych na 100 m2 p.uc 
oraz dodatkowego miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnych; 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 

 
§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4K 1RM ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa zagrodowa; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
50%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) nie ustala siC minimalnej powierzchni 

nowowydzielanych działek budowlanychś 
b) dopuszcza siC wydzielenie działek pod drogi 

wewnCtrzne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 2; 
4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) cały teren zlokalizowany jest w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
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- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 
wszelkich z prefabrykatów betonowychś 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej ustala siC 
obsługC komunikacyjn> z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 4K 01KDD; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, nie wliczaj>c 
miejsc garacowych. 
 
§ 47. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4K 1RM/U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa; 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – zabudowa usługowa, 

w tym usługi zwi>zane z obsługa rolnictwaś 
3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniaj>cymŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

50%; 
b) maksymalny udział powierzchni zabudowy  

o przeznaczeniu uzupełniaj>cym 50% 
powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 
podstawowym wydzielonej działki budowlanejś 

c) maksymalny udział powierzchni ucytkowej dla 
usług wbudowanych 50% powierzchni 
ucytkowej zabudowy o przeznaczeniu 
podstawowym wydzielonej działki budowlanejś 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

e) wysokoWć zabudowy do 8 m; 
f) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
g) dachy płaskie lub wielospadoweś 
h) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
i) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-h nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 30 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 2000 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2; 

5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) cały teren zlokalizowany jest w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 

zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowych; 
6) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowychś 
7) w zakresie obsługi komunikacyjnej ustala siC 

obsługC komunikacyjn> z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 4K 02KDW; 

8) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych: 
a) dla zabudowy zagrodowej obowi>zek 

zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych na 
działkC budowlan>, wliczaj>c miejsca garacoweś 

b) dla zabudowy usługowej obowi>zek zapewnienia 
minimum 3 miejsc postojowych na 100 m2 p.uc 
oraz dodatkowego miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
§ 48. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 4K 1Zn, 4K 2Zn, 4K 3Zn ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zieleni nieurz>dzonejś 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
3) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) tereny zlokalizowane s> w całoWci w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) tereny zlokalizowane s> w całoWci w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej. 
 
§ 49. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 4K 1Zi, 4K 2Zi ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zieleni izolacyjnej; 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 
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a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
3) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) tereny zlokalizowane s> w całoWci w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) tereny zlokalizowane s> w całoWci w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej. 
 
§ 50. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolamiŚ 5K 1MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
40%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 40% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  

i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 20 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 750 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2; 

4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) teren zlokalizowany jest w czCWci w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny, zgodnie z rysunkiem planu; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 

- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 
ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowych; 
6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 5K 01KDL; 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 51. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5K 1PU ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – obiekty produkcyjne, składy  

i magazyny, zabudowa usługowaś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
60%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 30% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) dachy płaskie lub wielospadoweś 
e) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-d nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) plan dopuszcza wydzielanie działek 

budowlanych; 
b) plan nie ustala parametrów wydzielanych działek 

budowlanych; 
c) dopuszcza siC wydzielenie działek pod drogi 

wewnCtrzne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 2 
4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) cały teren zlokalizowany jest w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
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zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
c) zakaz lokalizacji obiektów uci>cliwych. 

5) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowychś 
6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> terenu z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 5K 01KDD, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

7) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych: 
a) dla zabudowy obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów obowi>zek zapewnienia minimum 
40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych  
w tym stanowiska dla samochodów ciCcarowychś 

b) dla zabudowy usługowej obowi>zek zapewnienia 
2 miejsc postojowych na 25 m2 p.uc.ś 

c) obowi>zek zapewnienia dodatkowego miejsca 
postojowego dla osób niepełnosprawnych. 

 
§ 52. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 5K 1Zn, 5K 2Zn, 5K 3Zn ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zieleni nieurz>dzonejś 
2) w terenie 5K 1Zn dopuszcza siC utrzymanie 

istniej>cych garacyś 
3) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowejś 
4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) tereny zlokalizowane s> w całoWci w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) tereny zlokalizowane s> w całoWci w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej, 

§ 53. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolamiŚ 6K 1MN, 6K 2MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) mocliwoWć utrzymania istniej>cej zabudowy 

zagrodowej, z dopuszczeniem rozbudowy  
i nadbudowy z zachowaniem parametrów, 
okreWlonych w pkt. 3ś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

40%; 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 7 m; 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe; 
f) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 

lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 20 m; 
b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

budowlanej wynosi 750 m2; 
c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone  

w lit a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2; 

5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) tereny zlokalizowane s> w całoWci w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
6) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) tereny zlokalizowane s> w całoWci w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
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- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 
wszelkich z prefabrykatów betonowychś 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siCŚ 
a) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 

symbolem 6K 1MN z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 6K 01KDD, z drogi 
lokalnej zlokalizowanej poza granic> planu oraz 
utrzymanie istniej>cych zjazdów do drogi 
oznaczonej symbolem 6K 01KDZ; 

b) obsługC komunikacyjn> terenu oznaczonego 
symbolem 6K 2MN z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 6K 01KDD, 
6K 02KDD; 

8) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 54. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 6K 1Zn ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – tereny zieleni nieurz>dzonejś 
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 

a) obowi>zuje zakaz zabudowy kubaturowej; 
3) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) tereny zlokalizowane s> w całoWci w granicach 

głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

b) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem urz>dzeM sieci 
infrastruktury technicznej oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej, 
 
§ 55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 7K 1MW/U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – usługi zlokalizowane 

w parterach budynkówś 
3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniaj>cymŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

60%; 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 20% powierzchni działki budowlanejś 
c) wysokoWć zabudowy do 12 mś 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 

e) dachy wielospadowe o jednakowym k>cie 
pochylenia odpowiadaj>cych sobie połaci 
dachowych; 

f) dla budynków gospodarczych, garacowych 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 
lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) plan dopuszcza wydzielanie działek 

budowlanych; 
b) plan nie ustala parametrów wydzielanych działek 

budowlanych; 
c) dopuszcza siC wydzielenie działek pod drogi 

wewnCtrzne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 2; 
5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

6) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w granicach 

obszaru połoconego na terenie historycznego 
PrzedmieWcia ToruMskiego, znajduj>cego siC  
w strefie „B2” 

b) w granicach obszaru połoconego na terenie 
historycznego PrzedmieWcia ToruMskiego, 
znajduj>cego siC w strefie „B2”Ś 
- utrzymanie historycznego ukształtowania 

terenu z dopuszczeniem zmian niezbCdnych  
z lokalizowaniem budynków i obsługi 
komunikacyjnej; 

- dostCpnoWć terenu na cele inwestycyjne pod 
warunkiem prowadzenia prac ziemnych pod 
stałym nadzorem archeologicznymś 

c) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 
staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowychś 
7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siCŚ 

a) obsługC komunikacyjn> poprzez planowany 
układ dróg publicznych (droga zbiorczaŚ 
7K 01KDZ), zgodnie z rysunkiem planu; 

b) utrzymanie istniej>cych podł>czeM i zjazdów do 
układu komunikacyjnego; 

8) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

obowi>zek zapewnienia minimum 2 stanowisk 
postojowych na jedno mieszkanie, nie wliczaj>c 
miejsc garacowychś 

a) dla zabudowy usługowej zapewnienia minimum 
3 miejsc postojowych na 100 m2 p.uc oraz 
dodatkowego miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnychś 
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b) dopuszcza siC bilansowanie miejsc 
parkingowych lub postojowych w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg oraz na terenach 
s>siednich zlokalizowanych poza granicami 
planu. 

 
§ 56. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 7K 1U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – usługiś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowyŚ 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
60%; 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 20% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
d) dachy wielospadowe o jednakowym k>cie 

pochylenia odpowiadaj>cych sobie połaci 
dachowych; 

e) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 
lit. a-d nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) plan dopuszcza wydzielanie działek 

budowlanych; 
b) plan nie ustala parametrów wydzielanych działek 

budowlanych; 
c) dopuszcza siC wydzielenie działek pod drogi 

wewnCtrzne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 2; 
4) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w granicach 

obszaru połoconego na terenie historycznego 
PrzedmieWcia ToruMskiego, znajduj>cego siC  
w strefie „B2” 

b) w granicach obszaru połoconego na terenie 
historycznego PrzedmieWcia ToruMskiego, 
znajduj>cego siC w strefie „B2”Ś 

- utrzymanie historycznego ukształtowania terenu 
z dopuszczeniem zmian niezbCdnych  
z lokalizowaniem budynków i obsługi 
komunikacyjnej; 

- dostCpnoWć terenu na cele inwestycyjne pod 
warunkiem prowadzenia prac ziemnych pod 
stałym nadzorem archeologicznymś 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siCŚ 
a) obsługC komunikacyjn> poprzez planowany 

układ dróg publicznych zlokalizowany poza 
granicami planu; 

b) utrzymanie istniej>cych podł>czeM i zjazdów do 
układu komunikacyjnegoś 

6) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych: 
a) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 

postojowych na 30 m2 p.uc oraz dodatkowego 
miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnychś 

b) dopuszcza siC bilansowanie miejsc 
parkingowych lub postojowych w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg oraz na terenach 

s>siednich zlokalizowanych poza granicami 
planu. 

 
§ 57. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 8K 1MW/U ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – usługi zlokalizowane 

w parterach budynkówś 
3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniaj>cymŚ 
a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 

50%; 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 30% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

c) wysokoWć zabudowy do 12 mś 
d) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
e) dachy wielospadowe o jednakowym k>cie 

pochylenia odpowiadaj>cych sobie połaci 
dachowych; 

f) dla budynków gospodarczych, garacowych 
dopuszcza siC dachy płaskieś 

g) w odniesieniu do zabudowy istniej>cej ustalenia 
lit. a-f nalecy stosować odpowiednio w ramach 
dokonywanej zmiany parametrów lub 
konstrukcji istniej>cych budynkówś 

h) dla zabudowy istniej>cej zlokalizowanej w pasie 
pomiCdzy lini> rozgraniczaj>c> drogC a lini> 
zabudowy dopuszcza siC przebudowC, 
rozbudowC, nadbudowC zachowuj>c parametry 
okreWlone dla tego terenu oraz zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

4) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  
i parametrów działki budowlanejŚ 
a) plan dopuszcza wydzielanie działek 

budowlanych; 
b) plan nie ustala parametrów wydzielanych działek 

budowlanych; 
c) dopuszcza siC wydzielenie działek pod drogi 

wewnCtrzne zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 2; 
5) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

6) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w granicach 

obszaru połoconego na terenie historycznego 
PrzedmieWcia ToruMskiego, znajduj>cego siC  
w strefie „B2” 

b) w granicach obszaru połoconego na terenie 
historycznego PrzedmieWcia ToruMskiego, 
znajduj>cego siC w strefie „B2”Ś 
- utrzymanie historycznego ukształtowania 

terenu z dopuszczeniem zmian niezbCdnych  
z lokalizowaniem budynków i obsługi 
komunikacyjnej; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 126 – 7316 – Poz. 1070 
 

- dostCpnoWć terenu na cele inwestycyjne pod 
warunkiem prowadzenia prac ziemnych pod 
stałym nadzorem archeologicznymś 

c) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 
staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowychś 
7) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> z drogi klasy lokalnej 
zlokalizowanej poza granic> planu, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

8) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

obowi>zek zapewnienia minimum 2 stanowisk 
postojowych na jedno mieszkanie, nie wliczaj>c 
miejsc garacowychś 

b) dla zabudowy usługowej zapewnienia minimum 
3 miejsc postojowych na 100 m2 p.uc oraz 
dodatkowego miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnychś 

c) dopuszcza siC bilansowanie miejsc 
parkingowych lub postojowych w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg oraz na terenach 
s>siednich zlokalizowanych poza granicami 
planu. 

 
§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 9K 1MN ustala siCŚ 
1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>caś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy - 
40%; 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 50% powierzchni wydzielonej działki 
budowlanej; 

b) wysokoWć zabudowy do 9 m; 
c) wysokoWć dla budynków gospodarczych, 

garacowych do 5 m; 
d) dachy wielospadowe; 
e) dla budynków gospodarczych, garacowych 

dopuszcza siC dachy płaskieś 
3) w zakresie warunków podziału nieruchomoWci  

i parametrów działki budowlanejŚ 

a) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działki 
budowlanej wynosi 20 m; 

b) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej wynosi 750 m2; 

c) dopuszcza siC inne parametry nic okreWlone w lit 
a i b jedynie w celu wydzielenia działki pod 
drogi wewnCtrzne, zgodnie z § 13 ust.1 pkt 2; 

4) w zakresie ochrony Wrodowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego: 
a) obowi>zek zachowania poziomu hałasu zgodnie 

z przepisami odrCbnymi jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowC mieszkaniow>ś 

b) cały teren zlokalizowany jest w granicach 
głównych krawCdzi doliny rzeki Wisły i rzeki 
Browiny; 

c) w granicach głównych krawCdzi doliny rzeki 
Wisły i rzeki Browiny ustala siCŚ 
- utrzymanie dotychczasowego, historycznego 

ukształtowania terenu ze znacznym 
ograniczeniem zmian w istniej>cej zieleni,  
z dopuszczeniem niezbCdnych zmian 
zwi>zanych z lokalizowaniem budynków, 
urz>dzeM sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsługi komunikacyjnejś 

- zakaz lokalizacji dominant wysokoWciowychś 
5) w zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnejŚ 
a) cały teren zlokalizowany jest w strefie „E” 

ochrony ekspozycji zespołu staromiejskiegoś 
b) w strefie „E” ochrony ekspozycji zespołu 

staromiejskiego: 
- zakaz wznoszenia dominant wysokoWciowych; 
- zakaz tworzenia przesłon widokowych  

z zieleni wysokiej; 
- zakaz budowy ogrodzeM pełnych oraz 

wszelkich z prefabrykatów betonowychś 
6) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala siC 

obsługC komunikacyjn> z drogi dojazdowej 
zlokalizowanej bezpoWrednio przy granicy planuś 

7) obowi>zek zapewnienia minimum 2 miejsc 
postojowych na działkC budowlan>, wliczaj>c 
miejsca garacowe. 
 
§ 59.1. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych na 

rysunkach planu, ustala siC nastCpuj>ce warunki 
funkcjonalno - techniczne: 

 
Lp. Symbol odcinka drogi 

oznaczonego na rysunkach planu 
Droga 

publiczna 
Klasa 
drogi 

Zarz>dca 
drogi 

SzerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 

Uwagi 

1. 1J 01KDZ + zbiorcza wojewódzka   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

2. 1J 01KDL + lokalna gminna   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

3. 1J 01KDD + dojazdowa gminna   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

4. 1J 02KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 
5. 1J 03KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 
6. 1J 04KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  czCWciowo istniej>ca/czCWciowo 

projektowana 
7. 2J 01KDL + lokalna gminna   w granicach planu znajduje siC 

jedynie fragment drogi 
8. 2J 01KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 
9. 2J 02KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 
10. 2J 03KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 
11. 2J 04KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 
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12. 2J 05KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 
13. 2J 01KPj + ci>g 

pieszo-
jezdny 

gminna 7,0 m  projektowana 

14. 3K 01KDZ + zbiorcza wojewódzka   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

15. 3K 01KDL + lokalna gminna   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

16. 3K 01KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 
17. 3K 02KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  projektowana 
18. 3K 03KDD + dojazdowa gminna   w granicach planu znajduje siC 

jedynie fragment drogi 
19. 3K 01KDW +   nie-

publiczna 
  istniej>ca  

 w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

20. 3K 02KDW +   nie-
publiczna 

4,0 m  istniej>ca 

21. 4K 01KDZ + zbiorcza gminna   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

22. 4K 02KDZ + zbiorcza gminna   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

23. 4K 01KDL + lokalna gminna   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

24. 4K 01KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  istniej>ca 
25. 4K 02KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  istniej>ca 
26. 4K 01KP + ci>g pieszy gminna 10,0 m  istniej>ca 
27. 4K 01KDW +   nie-

publiczna 
8,0 m  projektowana 

28. 4K 02KDW +   nie-
publiczna 

5,0 m  istniej>ca 

29. 5K 01KDZ + zbiorcza gminna   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

30. 5K 01KDL + lokalna gminna   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

31. 5K 01KDD + dojazdowa gminna 8,0- 11,0 m czCWciowo istniej>ca/ czCWciowo 
projektowana 

32. 6K 01KDZ + zbiorcza gminna   w granicach planu znajduje siC 
jedynie fragment drogi 

33. 6K 01KDD + dojazdowa gminna 10,0 m  istniej>ca 
34. 6K 02KDD + dojazdowa gminna   w granicach planu znajduje siC 

jedynie fragment drogi 
35. 6K 01KP + ci>g pieszy gminna 3,0 – 4,5 m projektowana 
36. 7K 01KDZ + zbiorcza gminna   w granicach planu znajduje siC 

jedynie fragment drogi 
37. 8K 01KDZ + zbiorcza gminna   w granicach planu znajduje siC 

jedynie fragment drogi 
38. 8K 01KDL + lokalna gminna   w granicach planu znajduje siC 

jedynie fragment drogi 

 
2. W liniach rozgraniczaj>cych dróg 3K 01KDL, 

3K 01KDD, 3K 02KDD wskazuje siC linie 
elektroenergetyczne Wredniego napiCcia 15kV do 
skablowania. 

3. W granicach strefy „E” ochrony ekspozycji 
zespołu staromiejskiego w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg, ci>gów pieszo-jezdnych i pieszych oznaczonych 
na rysunkach planu symbolami: 1J 01KDL, 1J 04KDD, 
3K 01KDZ, 3K 02KDD, 3K 03KDD, 4K 01KDZ, 4K 
02KDZ, 4K 01KDL, 4K 01KDD, 4K 02KDD, 4K 
01KP, 4K 01KDW, 4K 02KDW, 5K 01KDZ, 5K 
01KDL, 5K 01KDD, 6K 01KDZ, 6K 01KDD, 6K 
02KDD, 6K 01KP, 7K 01KDZ, 8K 01KDZ 
obowi>zuje zakaz tworzenia przesłon widokowych  
z zieleni wysokiej. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 
§ 60. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/309/2006 

Rady Miasta Chełmna z dnia 5 wrzeWnia 2006  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Chełmna w obszarach 
wskazanych na rysunkach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 
niniejszego planu. 

 
§ 61. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy  

Rady Miasta  
Janusz Błacejewicz 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr IV/18/2011 

Rady Miasta Chełmna 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr IV/18/2011 

Rady Miasta Chełmna 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 
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do uchwały nr IV/18/2011 

Rady Miasta Chełmna 
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zał>cznik nr 10 
do uchwały nr IV/18/2011 

Rady Miasta Chełmna 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna. 

 
Projekt Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmna wraz z prognoz> 
oddziaływania na Wrodowisko wyłocony został do 
publicznego wgl>du w dniach od 20.09.2010 r do 
14.10.2010 r. 

W wyznaczonym terminie składania uwag - do dnia 
29.10.2010 r wpłynCły dwie uwagi. 

1. Uwaga wniesiona 21.09.2010 r. przez: 
mieszkaMców ulicy Chabrowej i osiedla otaczaj>cego 

Wnosz>cy uwagC sprzeciwiaj> siC przeznaczeniu 
terenu znajduj>cego siC przy terenach mieszkaniowych 
w rejonie ul. Chabrowej pod zabudowC usługow>, 
poniewacŚ 
1. zmiana ta zaburza ład przestrzenny, 
2. zmiana ta zakłócać bCdzie warunki cycia 

mieszkaMców rejonu ul. Chabrowej (hałas 
potCgowany poprzez odbicie dawiCków od skarpy 
połoconej w poblicu terenów mieszkaniowych), 

3. planuje siC zabudowC na terenach zalewowychś 
4. w zmienianym planie dotychczas obowi>zuj>cym 

chroniono zieleM nieurz>dzon> na omawianym 
terenie poprzez zapisy takie jak: zakaz zabudowy, 
zakaz nasadzeM zieleni wysokiej, przesłaniaj>cej 
sylwetkC miasta, zachowanie charakteru zieleni jako 
zieleni izolacyjnej, wprowadzenie Wciecek pieszych. 

5. zmiana przyczyni siC do wiCkszych wydatków 
gminy 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagiŚ 

uwaga rozpatrzona negatywnie 
Uzasadnienie: 
1. Zgodnie z definicj> zawart> w art. 2 pkt. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym pod pojCciem ładu przestrzennego 
nalecy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijn> całoWć oraz uwzglCdnia  
w uporz>dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania 
i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 
Wrodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
estetyczne. Rozpatruj>c sprawC ładu przestrzennego 
nalecy brać pod uwagC znacznie wiCkszy obszar nic 
kilka czy kilkanaWcie działek, jakie objCte zostały 
projektem planu miejscowego – zał>cznik nr 4.  
O zachowaniu czy tec zaburzeniu ładu przestrzennego 
mocna mówić w kontekWcie całej gminy lub znacznej jej 
czCWci. Nalecy zauwacyć, ce w południowej czCWci ulicy 
Gorczyckiego zaplanowano duce osiedle mieszkaniowe 
jednorodzinne w s>siedztwie ul. ToruMskiej znajduje siC 
duce osiedle mieszkaniowe jednorodzinne tzw. 
Kwiatowa, do którego nalecy równiec zaliczyć ulicC 
Chabrow> dlatego zaplanowanie funkcji usługowej  
w rejonie zabudowy mieszkaniowej jest jak najbardziej 
racjonalne, zwłaszcza ce jest to poł>czenie funkcji 
mieszkaniowej z usługow>. 

2. Kacda działalnoWć człowieka a w szczególnoWci 
inwestycyjna wi>ce siC z ingerencj> w Wrodowisko 
przyrodnicze. Jednakce plan zakazuje lokalizacji na 
omawianym terenie usług uci>cliwych (definicja usług 
i usług uci>cliwych zawarta w tekWcie planu), a zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami ewentualna uci>cliwoWć 
musi zamykać siC w granicach działki, na której 
prowadzona jest działalnoWć. Ponad to nalecy zwrócić 
uwagC, ce budynki znajduj>ce siC przy ul. Chabrowej 
połocone s> na stoku posiadaj>cym nachylenie  
w kierunku północnym natomiast dz. nr 76/37 i 76/38 
znajduj> siC czCWciowo za wzniesieniem tworz>cym 
barierC rozdzielaj>c> teren przeznaczony pod zabudowC, 
który nachylony jest w kierunku północno – zachodnim. 
Takie ukształtowanie terenu sprawia, ce ewentualne 
dawiCki powstaj>ce na tym terenie kierowane bCd> na 
strzelnicC a nie na teren skoncentrowanej zabudowy 
mieszkaniowej. 

3. Pod koniec lat 90 tych XX w. opracowana 
została mapa potencjalnych zagroceM powodziowych 
rzeki Fryby, z której nie wynika, aby nowe tereny 
proponowane w projekcie planu pod zabudowC były 
obszarem zalewowym. Ponad to nalecy jednak 
zauwacyć, ce proponowana zabudowa połocona jest  
w dalszej odległoWci nic istniej>ce budynki przy  
ul. Chabrowej a teren wznosi siC wraz z oddalaniem od 
koryta rzeki. 

4. Obszar działek nr 76/37 i 76/38 nie stanowi 
dziewiczego obszaru przyrodniczego, na którym 
planowana jest działalnoWć inwestycyjna. W przeszłoWci 
pozyskiwano z tych nieruchomoWci piasek, 
produkowano pustaki, czyli prowadzono działalnoWć 
gospodarcz>. Po likwidacji tej działalnoWci, teren pokrył 
siC roWlinnoWci>. W poprzednich planach 
zagospodarowania przestrzennego z roku 1984 – 
(uchwała Nr XVIII/19/84 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Toruniu z dnia 23 marca 1984 r. Dz. Urz. 
Woj. Nr 3, poz. 16) oraz z roku 1992, który był 
aktualizacj> planu z roku 1984 r. (uchwała  
Nr XX/145/92 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 
1992 r. opublikowana w Dz.Urz.Woj.Tor. Nr 2,  
poz. 5) obszar bCd>cy przedmiotem uwagi oznaczony 
był symbolem D 15 AUC – Projektowany 
ponadpodstawowy oWrodek usługowy „Zachód” 
koncentruj>cy na wydzielonej działce nastCpuj>ce 
urz>dzeniaŚ ponadpodstawowe usługi handlowe, 
gastronomiczne, rzemiosło nieuci>cliwe o pow. 
Ucytkowej ok. 4000 m2; sala teatralno – kinowa na ok. 
350 miejscś biblioteka publiczna z czytelni>ś 
administracja gospodarki mieszkaniowej; baza 
konserwacyjno-remontowa spółdzielni mieszkaniowejś 
komisariat Milicji Obywatelskiej. Utrata mocy planów 
miejscowych, jaka nast>piła w dniu 1 stycznia 2004 r. 
oraz zmiana dotychczasowego statusu studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego sprawiły, ce nie było mocliwoWci 
wprowadzenia zabudowy tego obszaru w planie 
zatwierdzonym uchwał> Rady Miasta Chełmna  
w 2006 r. Dopiero zmiana studium pozwoliła na 
podjCcie działaM maj>cych na celu przywróceniu temu 
terenowi funkcji zwi>zanej z mocliwoWci> zabudowy, 
czyli zmianC planu miejscowego. 
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5. Nie mocna zgodzić siC z zarzutem dotycz>cym 
naracenia na straty interesu Gminy Miasta Chełmna 
spowodowane koniecznoWci> wykupienia terenu pod 
rozbudowC układu komunikacyjnego. Nieporozumienie 
to wynikać moce z nieznajomoWci zasad i trybu 
realizacji inwestycji drogowych i pozyskiwania gruntu 
w tym celu. PotrzebC udrocnienia istniej>cego układu 
komunikacyjnego – ulicy Gorczyckiego, dostrzecono 
juc dawno a w planie zagospodarowania przestrzennego 
z 2006 r. zaplanowano poszerzenie tej ulicy do 20 m  
w liniach rozgraniczaj>cych, tak aby mocliwe było 
wykonanie wygodnej drogi dla samochodów, Wciecki 
rowerowej oraz chodnika. W tym zakresie propozycja 
zmiany obowi>zuj>cego planu niczego nie zmienia. 
Oznacza to brak mocliwoWci zabudowy tego gruntu pod 
inn> funkcjC nic tylko droga oraz docelowe wykupienie 
gruntu przez gminC. Aby mocliwe było poszerzenie 
drogi i wykup terenu pod jej realizacjC – inwestycja 
musi być zawarta w planie miejscowym. 

 
2. Uwaga wniesiona 26.10.2010 r. przez Pana 

Antoniego KoWmidra 
Wnosz>cy uwagC stwierdza siC, ce  

w przedstawionym projekcie nie uwzglCdniono 
czCWciowo wniosku o zmianC przeznaczenia działek na 
zabudowC jedno lub wielorodzinn> (działka nr 477/8 
w całoWci, działki 474 i 476 w czCWci). 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagiŚ 
uwaga rozpatrzona negatywnie 

Uzasadnienie: 
NieuwzglCdnienie wniosku w zakresie w/w działek 

spowodowane jest uwarunkowaniami formalno-
prawnymi i przyrodniczymi wystCpuj>cymi  
w omawianym obszarze. ZasiCg terenów 
inwestycyjnych wyznacza obowi>zuj>ce studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chełmno zatwierdzone uchwał> 
nr XXV/151/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia  
28 paadziernika 2008 r. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717, ze zm.) Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego musi być zgodny z ustaleniami studium. 
W zwi>zku z powycszym niemocliwe jest 
wprowadzenie zabudowy na działce nr 477/8 oraz 
czCWciowo na działkach nr 474 i 476. 

Za zakazem zabudowy na omawianym terenie 
przemawia takce fakt icŚ 
- czeWć terenu znajduje siC w obrCbie granic głównych 

krawCdzi doliny rzeki Wisły i Browiny oraz  
w strefie ochrony ekspozycji zespołu 

 
- obszar charakteryzuje siC ducym urozmaiceniem 

rzeaby terenu (w zwi>zku z tym wskazane jest 
zachowanie naturalnej roWlinnoWci i wprowadzanie 
zalesieM, a lokalizacja zabudowy jest utrudniona  
i moce wzmagać procesy erozji).  

 
 
 
 
 

zał>cznik nr 11 
do uchwały nr IV/18/2011 

Rady Miasta Chełmna 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zadaM z zakresu 

infrastruktury technicznej 
 
Jako podstawC prawn> przyjCtoŚ 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z p. z.) 

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z p. z.) 

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorz>du terytorialnego (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 529) 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoWciami (jednolity tekstŚ Dz.U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651) 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240.). 
Celem opracowania jest okreWlenie sposobu 

realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Chełmna, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasady ich finansowania. 

Opracowanie sporz>dzono po analizie wszystkich 
obowi>zuj>cych w zakresie budcetu miasta ustaw  
i przepisów wykonawczych do nich, jak  
i sporz>dzonych materiałów planistycznych,  
a w szczególnoWci w oparciu o prognozC skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. 

W celu umocliwienia realizacji inwestycji 
kubaturowych na terenach przeznaczonych pod rócne 
formy zainwestowania jak zabudowa: mieszkaniowa 
jednorodzinna, mieszkaniowa jednorodzinna  
z dopuszczeniem usług, usługowa, obiekty produkcyjne, 
składy, magazyny, zabudowa usługowa, obsługa 
komunikacji samochodowej, garace które obecnie s> 
czCWciowa zainwestowane oraz stanowi> nieucytki b>da 
ucytkowane s> rolniczo - konieczna bCdzie budowa 
infrastruktury, która wymagać bCdzie znacznych 
nakładów finansowych. 

Finansowanie realizacji zadaM zapisanych w planie 
inwestycji infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy jest uzalecnione od jej zdolnoWci 
finansowej i bCdzie okreWlona w wieloletnich planach 
inwestycyjnych stanowi>cych zał>czniki do uchwał 
budcetowych w kolejnych okresach czasowych. 

Do zadaM z zakresu infrastruktury technicznej 
nalec>cych do zadaM własnych gminy, nalecyŚ 
- wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi gminne, 

b>da poszerzenie istniej>cych, 
- uzbrojenie terenu w sieć wodoci>gow> i gazow>, 

kanalizacjC sanitarn> i sieć oWwietlenia ulicznego, 
- budowa jezdni, chodników na drogach gminnych. 
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OdrCbnym problemem jest zaopatrzenie obszaru  
w energiC elektryczn>. Zgodnie z prawem 
energetycznym, realizacja głównych sieci przez zakład 
energetyczny uzalecniona jest od wczeWniej 
sporz>dzonych planów zaopatrzenia w energiC  
(z trzyletnim wyprzedzeniem). W sytuacji potrzeb 
zasilania w energiC obszaru okreWlonego w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zasilanie w energiC ma być zagwarantowane  
z istniej>cych, a całoWć potrzeb wynikaj>cych  
z projektowanego zagospodarowania terenu zostanie 
pokryta w drodze budowy sieci napowietrznej lub 
kablowej NN. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujCte 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chełmna, nalec>ce do zadaM 
własnych gminy obejmuj>Ś 
1) budowC nowych dróg dojazdowych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDD o ł>cznej długoWci 
ok. 2,6 km, 

2) budowC nowych ci>gów pieszych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KP o ł>cznej długoWci ok. 
37 m 
Koniecznym bCdzie wybudowanieŚ 

1) około 2 725 mb sieci wodoci>gowej jako rozbudowa 
istniej>cego systemu wodoci>gowego, 

2) około 2 725 mb sieci kanalizacji sanitarnej dla 
obsługi nowych terenów wyznaczonych planem, 

3) około 2 725 mb oWwietlenia ulicznego dla obsługi 
nowych terenów wyznaczonych planem, 

4) około 2 725 mb sieci gazowej dla obsługi nowych 
terenów wyznaczonych planem, 
Vrodki finansowe na te cele bCd> pochodzić ze 

Wrodków własnych gminy miasta Chełmna ustalanych  
w poszczególnych budcetach na dany rok oraz  
z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 

Kolejnym aródłem dochodu gminy bCdzie renta 
planistyczna płacona na rzecz gminy, wynikaj>ca ze 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

Mocna załocyć, ce programy unijne zwi>zane  
z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych pozwol> na 
przyspieszenie prac zwi>zanych z realizacj> zadaM 
inwestycyjnych nalec>cych do zadaM własnych. 

Gmina miasto Chełmno wykorzysta wszystkie 
mocliwoWci dla pozyskania funduszy w celu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji infrastruktury 
technicznej, które nalec> do jego zadaM własnych. 
Prognozowane wydatki zwi>zane z realizacj> ww. 
projektu winny stanowić podstawC do podjCcia prac nad 
ujCciem ich w Wieloletnich Programach 
Inwestycyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


