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UCHWAŁA Nr X/120/2011 

 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 
 z dnia 26 maja 2011 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: 
ToruMskiej i RzemieWlniczej 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.1)  
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o PaMstwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocławia (uchwała  
nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
29 paadziernika 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocław), uchwala siC 
zmianC miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: 
ToruMskiej i RzemieWlniczej, zwanego dalej "planem". 

2.  Integraln> czCWć uchwały stanowi: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, jako zał>cznik nr 1 do 

uchwałyś 
2) lista nieuwzglCdnionych uwag oraz rozstrzygniCcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 
jako zał>cznik nr 2 do uchwałyś 

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

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

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

 
§ 3.  W realizacji miejscowego planu, oprócz 

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

 
§ 4.  Kacdy teren, wydzielony liniami 

rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym przeznaczeniu, 
okreWlony jest symbolem, w którym litery oznaczaj> 

przeznaczenie poszczególnych terenów według 
oznaczeM legendy rysunku planu. 

 
§ 5.  Na rysunku planu obowi>zuj>Ś 

1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów 

kubaturowych; 
4) symbole identyfikuj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania. 

 
Rozdział 2. 

Ogólne ustalenia planu 
 
§ 6.1.  Ustalenia ogólne obowi>zuj> dla wszystkich 

terenów w granicach obszaru objCtego planem, o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowi> inaczej. 

2.  Przeznaczenie terenówŚ 
1) w granicach planu wyznacza siC tereny: 

a) zabudowy usługowej, o symbolu – U, 
b) zabudowy usługowej i handlowej o powierzchni 

sprzedacy powycej 2 000 m2, o symbolu – U/UC, 
c) infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,  

o symbolu – E, 
d) dróg publicznych, o symbolu – KD; 

2) obowi>zuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów 
niezwi>zanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu i jego obsług>, powoduj>cych zawsze 
znacz>ce oddziaływanie na Wrodowisko,  
z wył>czeniem inwestycji celu publicznego  
z zakresu ł>cznoWci publicznej, zgodnych  
z przepisami odrCbnymi. 
3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) wymagane sytuowanie nowych budynków w sposób 

umocliwiaj>cy zharmonizowanie obiektów  
z otaczaj>cym krajobrazem; 

2) zakaz budowy ogrodzeM pełnych od strony dróg  
i miejsc publicznych; zaleca siC realizacjC ogrodzeM 
acurowychś 

3) dopuszcza siC lokalizowanie ekranów akustycznych 
na całym obszarze opracowania. 
4.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

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

do utrzymania i ochrony wartoWci przyrodniczych  
i rócnorodnoWci form krajobrazowych, w tym 
zachowanie istniej>cych form ukształtowania terenu, 
z wył>czeniem prac ziemnych zwi>zanych  
z realizacj> ustaleM planu; 
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2) zabrania siC budowy lub rozbudowy obiektów 

budowlanych, które mog> stanowić aródło 
cerowania ptakówś 

3) usuwanie drzew i krzewów, wymagaj>ce 
stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu  
i moce nast>pić jedynie w przypadku: uzasadnionej 
wycinki o charakterze pielCgnacyjnym, realizacji 
inwestycji budowlanej, realizacji docelowego układu 
drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi  
i mienia. 
5.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub 
budowlanych na obiekt zabytkowy prace ziemne nalecy 
wstrzymać do momentu wykonania i udokumentowania 
badaM archeologicznych. 

6.  Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: wymagana szczególna dbałoWć 
o wysok> jakoWć estetyczn> elementów wyposacenia 
przestrzeni publicznych, m.in. obiektów małej 
architektury, oWwietlenia, w zakresie wykonania 
nawierzchni itp. 

7.  Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakoWci 

architektoniczno-estetycznej zgodnie z zasadami 
okreWlonymi na rysunku planu oraz w ustaleniach 
szczegółowychś 

2) na terenie objCtym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, obowi>zuj> 
zmienne całkowite dopuszczalne wysokoWci 
zabudowy oraz drzew, okreWlone w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska Inowrocław (lotnisko 
Aeroklubu Kujawskiego); powycsze ograniczenia 
wysokoWci obejmuj> równiec wszystkie urz>dzenia 
lokalizowane na dachach budynków, na rysunku 
planu oznaczono ograniczenia wysokoWci zabudowy 
według obecnie obowi>zuj>cej dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska, oznaczenia te nie s> 
ustaleniami planu, stanowi> oznaczenia 
informacyjne; 

3) dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza,  
w przypadku ich lokalizacji w zasiCgu powierzchni 
podejWcia, obowi>zuj> dodatkowe ograniczenia 
wysokoWci okreWlone w przepisach szczególnych. 
8.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie przyrody, 
ustalonych na podstawie odrCbnych przepisówŚ na 
terenie objCtym planem nie wystCpuj> tereny 
podlegaj>ce ochronie przyrody. 

9.  Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 
1) podziału na działki budowlane dokonywać mocna 

wył>cznie zgodnie z liniami rozgraniczaj>cymi 
tereny o rócnym przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania oraz zgodnie z zasadami podziału 
wewnCtrznego terenów o tym samym przeznaczeniu; 

2) dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia projektowanych 
działek budowlanych w wiCksze nieruchomoWci 
gruntowe funkcjonuj>ce jako jedna działka 
budowlana. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) obsługa komunikacyjna terenów  

z ul. RzemieWlniczej, na warunkach zarz>dcy drog; 
zakaz obsługi z drogi krajowej; 

2) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; w liniach 
rozgraniczaj>cych drogi krajowej dopuszcza siC 
lokalizacjC urz>dzeM infrastruktury technicznej 
zwi>zanych wył>cznie z zarz>dzaniem drog>  
i obsług> ruchu; 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy 
niezwi>zanej z utrzymaniem i obsług> komunikacji; 

4) szczegółowe rozwi>zania geometrii ulic  
i skrzycowaM (jezdnie, chodniki, Wciecki rowerowe, 
pasy postojowe) nalecy opracować w projektach 
budowlanych inwestycji; 

5) obowi>zuje wydzielenie miejsc parkingowych  
w minimalnej iloWci 3 miejsc parkingowych na 100 
m2 powierzchni ucytkowej budynków usługowych 
lub handlowych; 

6) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej sieci 
infrastruktury technicznej na warunkach gestorów 
sieci w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi, zakaz budowy 
nowych urz>dzeM niezwi>zanych z zarz>dzaniem 
drog> i obsług> ruchu w pasie drogi krajowej, 
realizacja wszelkich robót budowlanych wył>cznie 
w uzgodnieniu i na warunkach zarz>dcy drogi; 

7) dopuszcza siC wydzielenie, z terenów o innym 
przeznaczeniu, terenów niezbCdnych do realizacji 
celów publicznych, z zastrzeceniem, ce wysokoWć 
realizowanego na tym terenie obiektu budowlanego 
lub urz>dzenia technicznego musi być zgodna ze 
zmienn> ograniczenia wysokoWci zabudowy 
obowi>zuj>c> w dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska; dla obiektów trudno dostrzegalnych  
z powietrza, w przypadku ich lokalizacji w zasiCgu 
powierzchni podejWcia, obowi>zuj> dodatkowe 
ograniczenia wysokoWci okreWlone w przepisach 
szczególnychś 

8) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 
zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 
wodoci>gowejś 

9) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
odprowadzanie Wcieków sanitarnych do miejskiej 
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora 
sieci; 

 10) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do 
sieci kanalizacji deszczowej: do czasu realizacji 
sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza siC 
wprowadzenie infiltracji wód opadowych  
i roztopowych systemem powierzchniowym lub 
podziemnym, z uwzglCdnieniem retencji; 

 11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
zaopatrzenie w paliwo gazowe z istniej>cej  
i planowanej sieci gazowej Wredniego ciWnienia na 
warunkach gestora sieci, zgodnie z wymogami 
ustawy Prawo energetyczne; dopuszcza siC 
zaopatrzenie z butli gazowych; 
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 12) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC ciepln>Ś dopuszcza siC wykorzystanie 
urz>dzeM zasilanych gazem, energi> elektryczn> lub 
paliw o niskiej zawartoWci siarki, w tym 
pochodz>cych ze aródeł energii odnawialnej,  
z zachowaniem normatywnych wartoWci emisji 
spalin do atmosfery okreWlonych w przepisach 
odrCbnych i szczególnychś 

 13) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  
w energiC elektryczn>Ś 
a) nalecy zachować zasilanie obiektów istniej>cych 

z linii kablowych niskiego napiCcia 
wyprowadzonych ze stacji transformatorowej 
„Ino PGKiM” zlokalizowanej w północnej czCWci 
terenu oznaczonego symbolem 1U/UC, 

b) ustala siC wariantowe zasilanie projektowanych 
obiektów zlokalizowanych na terenie 
oznaczonym symbolem 1U/UC: 
- w przypadku wyst>pienia kilku inwestorów  

z moc> zapotrzebowan> mniejsz> nic 250 kW 
nalecy wybudować kontenerow> stacjC 
transformatorow> własnoWci przedsiCbiorstwa 
energetycznego (zlokalizowan> na terenie E), 
zasilan> poprzez wplot w liniC kablow> SN 
przebiegaj>c> przez teren objCty 
opracowaniem, 

- w przypadku wyst>pienia jednego inwestora 
z moc> zapotrzebowan> wiCksz> nic 250 kW 
nalecy wybudować zł>cze kablowe SN 
(zlokalizowane na terenie E) oraz abonenck> 
stacjC transformatorow>, zlokalizowan> na 
działce inwestora, zasilan> abonenck> lini> 
SN z powycszego zł>cza lub po 
dostosowaniu stacji „Ino PGKiM”,  
z rozdzielni SN tej stacji, 

- w przypadku wyst>pienia kilku inwestorów  
z moc> zapotrzebowan> wiCksz> nic 250 kW 
nalecy wybudować abonenckie stacje 
transformatorowe, zlokalizowane na działce 
tych inwestorów, które nalecy zasilić  
z projektowanego zł>cza kablowego SN lub 
stacji transformatorowej własnoWci 
przedsiCbiorstwa energetycznego 
(zlokalizowanej na terenie E), lub po 
dostosowaniu stacji „Ino PGKiM”,  
z rozdzielni SN tej stacji, 

c) dopuszcza siC realizacjC zasilania 
projektowanych obiektów na innych zasadach 
nic opisane w lit. b, pod warunkiem uzgodnienia 
rozwi>zaM projektowych z przedsiCbiorstwem 
energetycznym, 

d) ustala siC wariantowe zasilanie w energiC 
elektryczn> terenu oznaczonego symbolem 2U 
(w przypadku zmiany profilu działalnoWci)Ś 
- przy zagospodarowaniu terenu przez jednego 

inwestora o mocy zapotrzebowanej wiCkszej 
nic 250 kW zasilanie z abonenckiej stacji 
transformatorowej, zlokalizowanej na terenie 
2U; zasilanie stacji z linii kablowej SN 
wyprowadzonej ze stacji „Ino Rzemiosło”, 

- przy zagospodarowaniu terenu przez jednego 
inwestora o mocy zapotrzebowanej mniejszej 

nic 250 kW, lub zagospodarowaniu terenu 
przez kilku inwestorów, zasilanie  
z projektowanej linii niskiego napiCcia 
wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 
„Ino Rzemiosło”, 

e) utrzymuje siC lokalizacjC stacji 
transformatorowej „Ino PGKiM” i przebiegi 
kablowych linii Wredniego napiCcia 
zlokalizowanych na terenie opracowania, 

f) istniej>ce, modernizowane lub przebudowywane, 
a takce projektowane napowietrzne linie 
elektroenergetyczne nalecy skablować,  
a wysokoWć pozostałej infrastruktury 
elektroenergetycznej nalecy dostosować do 
obowi>zuj>cych przepisów Prawa lotniczego, 

g) dopuszcza siC zmianC lokalizacji projektowanych 
urz>dzeM elektroenergetycznych oraz zmian> 
zasad obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn> na warunkach gestora sieci; 

 14) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 
podł>czenie do telefonii stacjonarnej na warunkach 
okreWlonych przez wybranego gestora sieci; 

 15) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: 
a) gromadzenie odpadów komunalnych  

w zamykanych, przenoWnych pojemnikach; 
wywóz odpadów z pojemników w sposób 
zorganizowany na miejsce wskazane przez 
Urz>d Miasta Inowrocławia, 

b) pozostałe odpady nalecy unieszkodliwiać 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi i szczególnymiś 

 16) nalecy zapewnić gestorom urz>dzeM technicznych 
dostCp do istniej>cych na terenie objCtym planem 
urz>dzeM infrastruktury technicznej. 
11. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) zabrania siC wznoszenia tymczasowych obiektów 

budowlanych, z wył>czeniem obiektów zwi>zanych 
z organizacj> placu budowy; 

2) do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenów na dotychczas obowi>zuj>cych 
zasadach. 
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny 

słuc>ce organizacji imprez masowych: nie przewiduje 
siC. 

13. WysokoWci stawek procentowych słuc>cych 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ 
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

publicznych – 30%; 
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów 

niepublicznych – 30%. 
 

Rozdział 3. 
Zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce na 
poszczególnych terenach objCtych planem 

 
§ 7.  Teren oznaczony symbolem 1U/UC przeznacza 

siC na cel zabudowy usługowej i handlowej  
o powierzchni sprzedacy powycej 2 000 m2; obowi>zuj> 
nastCpuj>ce ustalenia: 
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1) zmienna całkowita dopuszczalna wysokoWć 

zabudowy oraz drzew zgodnie z ograniczeniami 
wysokoWci zabudowy okreWlonymi w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska, z uwzglCdnieniem ustaleM 
ogólnych planu; na rysunku planu oznaczono 
ograniczenia wysokoWci zabudowy według obecnie 
obowi>zuj>cej dokumentacji rejestracyjnej lotniska, 
oznaczenia te nie s> ustaleniami planu, stanowi> 
tylko oznaczenia informacyjne; 

2) dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza,  
w przypadku ich lokalizacji w zasiCgu powierzchni 
podejWcia, obowi>zuj> dodatkowe ograniczenia 
wysokoWci okreWlone w przepisach szczególnychś 

3) dachy o nachyleniu 1o do 50o; 
4) dopuszcza siC realizacjC zabudowy handlowej  

o powierzchni sprzedacy ponicej 2 000 m2; 
5) dopuszcza siC realizacjC zabudowy magazynowej  

i składowejś 
6) dopuszcza siC lokalizacjC stacji paliw; 
7) dopuszcza siC podpiwniczenie budynków,  

z uwzglCdnieniem okresowego wysokiego poziomu 
wód gruntowych; 

8) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci nie moce 
wykraczać poza granice działki i nie moce 
negatywnie wpływać na Wrodowisko, w tym na 
grunt, wody podziemne i powierzchniowe,  
z wył>czeniem inwestycji celu publicznego  
z zakresu ł>cznoWci publicznej, zgodnych  
z przepisami odrCbnymiś 

9) dopuszcza siC realizacjC infrastruktury technicznej 
zwi>zanej z podstawow> funkcj> terenu; 

 10) dopuszcza siC wydzielenie parkingu i realizacjC 
obiektów małej architektury oraz zieleni ozdobnej; 

 11) dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane,  
z zastrzeceniem, ce kacda z wydzielonych działek 
budowlanych nie moce być mniejsza nic 0,25 ha 
oraz musi posiadać dostCp do drogi publicznej 
poprzez wydzielon> wewnCtrzn> drogC dojazdow> 
lub dostCp bezpoWredni o szerokoWci minimum 10 m 
do drogi publicznej; zakaz obsługi z drogi krajowej; 

 12) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych  
o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych minimum 
10 m; 

 13) minimum 15% powierzchni działki biologicznie 
czynna (zieleM ucytkowa lub ozdobna); 

 14) dopuszcza siC posadowienie budynków na granicy 
działek nr: 10/5, 10/9, 10/17 i 19/1,  
z uwzglCdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

 15) od strony północnej i zachodniej terenu nalecy 
zlokalizować pas zieleni izolacyjnej o szerokoWci 
minimum 8 m; 

 16) dopuszcza siC remont, przebudowC i modernizacjC 
istniej>cych budynków i drógś 

 17) obowi>zuje zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, z wył>czeniem inwestycji celu 
publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej, 
zgodnych z przepisami odrCbnymi. 
 
§ 8.  Teren oznaczony symbolem 2U przeznacza siC 

na cel zabudowy usługowejś obowi>zuj> nastCpuj>ce 
ustalenia: 

1) zmienna całkowita dopuszczalna wysokoWć 
zabudowy oraz drzew zgodnie z nieprzekraczalnym 
poziomem zabudowy okreWlonym na rysunku planu, 
z uwzglCdnieniem ustaleM ogólnych planu; 

2) dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza,  
w przypadku ich lokalizacji w zasiCgu powierzchni 
podejWcia, obowi>zuj> dodatkowe ograniczenia 
wysokoWci okreWlone w przepisach szczególnychś 

3) dachy o nachyleniu 1o do 50o; 
4) dopuszcza siC podpiwniczenie budynków,  

z uwzglCdnieniem okresowego wysokiego poziomu 
wód gruntowych; 

5) dopuszcza siC wydzielenie parkingu oraz realizacjC 
obiektów małej architektury i zieleni ozdobnej; 

6) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci nie moce 
wykraczać poza granice działki i nie moce 
negatywnie wpływać na Wrodowisko, w tym na 
grunt, wody podziemne i powierzchniowe,  
z wył>czeniem inwestycji celu publicznego  
z zakresu ł>cznoWci publicznej, zgodnych  
z przepisami odrCbnymi; 

7) dopuszcza siC realizacjC infrastruktury technicznej 
zwi>zanej z podstawow> funkcj> terenu; 

8) minimum 5% powierzchni działki biologicznie 
czynna (zieleM ucytkowa lub ozdobna); 

9) obowi>zuje nakaz dostosowania istniej>cych 
obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza,  
o których mowa w § 6 ust. 7 pkt 3 oraz drzew do 
obowi>zuj>cych przepisów szczególnych, po 
uzgodnieniu z Prezesem UrzCdu Lotnictwa 
Cywilnego; 

 10) dopuszcza siC modernizacjC, remonty i rozbudowC 
istniej>cych budynków, z uwzglCdnieniem 
dotychczasowej nieprzekraczalnej linii zabudowy 
wyznaczonej istniej>cym posadowieniem budynku; 

 11) zakaz obsługi komunikacyjnej terenu bezpoWrednio  
z ul. ToruMskiej. 
 
§ 9.  Teren oznaczony symbolem E przeznacza siC 

na cel infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
 
§ 10. Teren oznaczony symbolem KD1 przeznacza 

siC na cel drogi publicznej – poszerzenie istniej>cej 
drogi: 
1) dopuszcza siC wył>cznie lokalizacjC obiektów 

budowlanych i urz>dzeM technicznych zwi>zanych  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsług> ruchu, 
a takce urz>dzeM zwi>zanych z potrzebami 
zarz>dzania ruchem; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 

rysunku planu, 
b) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi – odwodnienia, oWwietlenia itp., 
na warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu  
z gestorami sieci; dla słupów oWwietlenia oraz 
linii/sieci napowietrznych obowi>zuje nakaz 
uzgodnienia ich lokalizacji i wysokoWci  
z Prezesem UrzCdu Lotnictwa Cywilnego. 
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§ 11. Teren oznaczony symbolem KD2 przeznacza 
siC na cel drogi publicznej – poszerzenie istniej>cej 
drogi gminnej: 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów budowlanych  

i urz>dzeM technicznych zwi>zanych  
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsług> ruchu, 
a takce urz>dzeM zwi>zanych z potrzebami 
zarz>dzania ruchem; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM infrastruktury 
technicznej niezwi>zanych z podstawow> funkcj> 
drogi; 

3) obowi>zuje zakaz lokalizacji budynków, budowli  
i urz>dzeM, z wył>czeniem urz>dzeM infrastruktury 
technicznej niezwi>zanych z podstawowym 
przeznaczeniem terenu; 

4) parametry i wskaaniki kształtowania 
zagospodarowania terenu: 

a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych jak na 
rysunku planu, 

b) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z obsług> 
techniczn> drogi – odwodnienia, oWwietlenia itp., na 
warunkach zarz>dcy drogi w porozumieniu  
z gestorami sieci; dla słupów oWwietlenia oraz 
linii/sieci napowietrznych obowi>zuje nakaz 
uzgodnienia ich lokalizacji i wysokoWci z Prezesem 
UrzCdu Lotnictwa Cywilnego. 

 
Rozdział 4. 

Przepisy koMcowe 
 
§ 12. W zakresie niniejszej uchwały traci moc 

miescowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy usługowo-handlowej (ToruMska II) 
przy ul. ToruMskiej w Inowrocławiu przyjCty uchwał>  
nr LIV/446/98 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia  
18 czerwca 1998 r. (Dz.Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 44, 
poz. 180). 

 
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na 
stronie internetowej UrzCdu Miasta Inowrocławia. 

 
§ 14. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Tomasz Marcinkowski 
 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.  
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 75, poz. 474,  
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149,  
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr X/120/2011 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 maja 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr X/120/2011 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
Lista  

nieuwzglCdnionych uwag oraz rozstrzygniecie  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 
W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du  

w dniach od 7 lutego do 7 marca 2011 r. oraz w okresie 
14 dni nastCpuj>cych po wyłoceniu wpłynCło jedno 
pismo z uwag> do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia 
w rejonie ulic ToruMskiej i RzemieWlniczej. 

 
Uwagi zgłoszone przez Claudio Investments Sp.  

z o.o. dotyczyłyŚ  
 

1)  kwestionowania zapisu § 6 ust 2 pkt 2: „obowi>zuje 
zakaz lokalizacji funkcji i obiektów niezwi>zanych  
z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego 
obsług>, a takce innych funkcji powoduj>cych 
szkodliwe (trwałe lub czasowe) uci>cliwoWci dla 
Wrodowiska i ludzi, z wył>czeniem inwestycji celu 
publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej, 
zgodnych z przepisami odrCbnymi”. W zwi>zku  
z wniesion> uwag> dokonano korekty zapisu  
i ustalono nastCpuj>ce brzmienie: „obowi>zuje zakaz 
lokalizacji funkcji i obiektów niezwi>zanych  
z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego 
obsług>, powoduj>cych zawsze znacz>ce 
oddziaływanie na Wrodowisko, z wył>czeniem 
inwestycji celu publicznego z zakresu ł>cznoWci 
publicznej, zgodnych z przepisami odrCbnymi”. 
 
Uwaga uwzglCdniona. 
 

2)  kwestionowania zapisu w § 6 ust. 4 pkt 1 lit. a i b: 
„zachowanie istniej>cych form ukształtowania 
terenu, z wył>czeniem prac ziemnych zwi>zanych  

z realizacj> inwestycji kubaturowych”, „zakaz 
dokonywania zmian stosunków wodnych”.  
W zwi>zku z wniesion> uwag> dokonano korekty 
zapisu w pkt 1 oraz wykreWlono lit. b i ustalono 
nastCpuj>ce brzmienie: „obowi>zuje 
zagospodarowanie terenu prowadz>ce do utrzymania 
i ochrony wartoWci przyrodniczych i rócnorodnoWci 
form krajobrazowych, w tym zachowanie 
istniej>cych form ukształtowania terenu  
z wył>czeniem prac ziemnych zwi>zanych  
z realizacj> ustaleM planu”. 
 
Uwaga uwzglCdniona. 
 

3)  kwestionowania zapisu w § 7 pkt 17: „obowi>zuje 
zakaz realizacji inwestycji dla których wymagane 
jest lub moce być wymagane sporz>dzenie raportu  
o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowisko  
z wył>czeniem inwestycji celu publicznego  
z zakresu ł>cznoWci publicznej, zgodnych  
z przepisami odrCbnymi”. W zwi>zku z wniesion> 
uwag> dokonano korekty zapisu i ustalono 
nastCpuj>ce brzmienie: „obowi>zuje zakaz 
lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych zawsze 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko z wył>czeniem 
inwestycji celu publicznego z zakresu ł>cznoWci 
publicznej, zgodnych z przepisami odrCbnymi”. 
 
Uwaga uwzglCdniona. 
 
LISTA NIEUWZżLBDNIONYCH UWAG: brak 

 
 
 
 

 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr X/120/2011 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie  

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 

 
1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej przewidziane do realizacji na podstawie 
planu stanowi>Ś 
1) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym, 

urz>dzeniami infrastruktury technicznej, 
oWwietleniem, Wcieckami rowerowymi, zieleni> 
towarzysz>c> i odpowiednim zabezpieczeniem 
technicznym zmniejszaj>cym uci>cliwoWć 

komunikacyjn> w stosunku do innych funkcji  
w rozumieniu przepisów ochrony Wrodowiskaś 
modernizacja oraz budowa nowych poł>czeM 
komunikacyjnych z terenu objCtego planem 
miejscowym, realizacja dróg dojazdowych 
publicznych, prace zwi>zane z utrzymaniem  
i modernizacj> terenu dróg publicznych 
zrealizowanych w liniach rozgraniczaj>cych tych 
dróg, perspektywiczna budowa oWwietleM 
drogowych i realizacja małej architektury zwi>zanej 
z funkcj> drogow>. 

2) urz>dzenia elektroenergetyczne; budowa linii 
kablowych nn dla obsługi projektowanych 
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inwestycji, adaptacja istniej>cych linii 
elektroenergetycznych, 

3) sieci i urz>dzenia wodno-kanalizacyjne oraz 
gazowe; utrzymanie istniej>cych i projektowanych 
sieci wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych wraz  
z budow> infrastruktury technicznej niezbCdnej do 
wykonania projektowanych przył>czy w przypadku 
realizacji projektowanych inwestycji budowlanych, 

4) sieć telekomunikacyjna; podł>czenie 
projektowanych obiektów budowlanych do 
istniej>cej linii telekomunikacyjnej. 
 
2.  Sposób realizacji inwestycji: 

1) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic 
ToruMskiej i RzemieWlniczej, odbywać siC bCdzie 
zgodnie z załoceniami okreWlonymi w studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocławia, 

2) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym 
m.in. ustaw> z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówieM publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113,  
poz. 759, z póan. zm.), ustaw> z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243,  
poz 1623, z póan. zm.), ustaw> z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r.  
Nr 19, poz 115, z póan. zm.), ustaw> z dnia  
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Wrodowiska 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póan. zm.). 
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw i energii elektrycznej realizowane bCd>  
w sposób okreWlony w art. 7 ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.  
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póan. zm.). Sposób 
realizacji inwestycji wynikał bCdzie z wykorzystania 

mocliwych do zastosowania rozwi>zaM techniczno-
technologicznych gwarantuj>cych wysok> jakoWć 
wykonania inwestycji. Dopuszcza siC etapow> 
realizacjC inwestycji. 
 
3.  Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz  

z zakresu zieleni urz>dzonej publicznej bCdzie 
finansowana z budcetu miasta z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, m. 
in. ustaw> z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z póan. zm.) 
oraz z ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu l>dowego (Dz.U. Nr 267,  
poz. 2251, z póan. zm.). 

 
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 

zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu objCtego planem  
w energiC elektryczn> bCdzie realizowana ze Wrodków 
finansowych przedsiCbiorstwa energetycznego 
posiadaj>cego wymagan> koncesje oraz na podstawie 
umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na 
warunkach okreWlonych przez gestorów sieci. 

 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  

i kanalizacji finansowane bCd> na podstawie art. 15  
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z póan. zm.) 
ze finansowych przedsiCbiorstwa wodoci>gowo-
kanalizacyjnego. 
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UCHWAŁA Nr XI/140/2011 

 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 
 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na dwóch terenach  
w rejonach ulic: Jacewskiej, VwiCtego Ducha i NajWwiCtszej Marii Panny oraz Orłowskiej, MłyMskiej i Stare 
Miasto 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.1)  
w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o PaMstwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

zmiany studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia 
(uchwała nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 29 paadziernika 2008 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław), 
uchwala siCŚ 


