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UCHWAŁA Nr X/96/11 

 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 
 z dnia 31 maja 2011 r. 

 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie ulic: 
Leonida Teligi, Zielnej i Papiecki, zawartego pomiCdzy ulicami Płock>, Barsk>, Poln> oraz terenami bocznicy 
kolejowej. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,  
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413;  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996 i Nr 155 poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32,  
poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala siC, co nastCpuje  

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Włocławek” przyjCtego Uchwał> 
Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia  
29 paadziernika 2007 r., uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek 
dla obszaru w rejonie ulic: Leonida Teligi, Zielnej  
i Papiecki, zawartego pomiCdzy ulicami Płock>, Barsk>, 
Poln> oraz terenami bocznicy kolejowej. 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1:1000, jako zał>czniki Nr 1 

przedstawiaj>cy graficzne ustalenia planu, w tym 
granice obszaru objCtego planem; 

2) wyrys ze „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Włocławek” w skali 1:10000, jako zał>cznik Nr 2; 

3) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, jako zał>cznik Nr 3. 

4) 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 4. 
 
§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje 

obszar, połocony w jednostkach ewidencyjnych miasto 

Włocławek - obrCbów Włocławek KM: 86, 90, 91, 102, 
103, 104, 112/1, 112/2, 113, 114, jednostek 
strukturalnych Wschód Mieszkaniowy i Wschód 
Przemysłowy. 

 
§ 3.1. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś  

1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii 
rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 13) granice obszarów wymagaj>cych przekształceM. 
2. Zakres ustaleM planu obejmuje tekst i rysunek 

planu. 
 
§ 4.1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

przedstawiaj>ce ustalenia planu zgodnie z zamieszczon> 
na rysunku planu legend> s> ilustracj> obowi>zuj>cych 
ustaleM planu. 

2. NastCpuj>ce elementy planu zostały oznaczone 
graficznie na rysunku planu: 
1) granice obszaru objCtego planem; 
2) obowi>zuj>ce linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania; 
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3) orientacyjne linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

4) granice obszaru wymagaj>cego przekształceMś 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) linie elektroenergetyczne napowietrzne 110kV wraz 

z pasami technicznymi; 
7) linia elektroenergetyczna napowietrzna 15kV wraz  

z pasem technicznym; 
8) wydzielone tereny i ich przeznaczenie oznaczono 

identyfikatorami składaj>cymi siC z cyfr arabskich  
i liter okreWlaj>cychŚ 
a) liczba porz>dkowa pisana cyframi arabskimi – 

oznacza numer obszaru; 
b) symbol literowy – oznacza przeznaczenie terenu. 

9) tereny o tym samym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania; 

 10) tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych; 

 11) dominanty architektoniczne. 
3. Oznaczenia literowe dotycz>ce przeznaczenia 

terenów ucyte w niniejszej uchwale: 
1) P - przemysłś 
2) U - usługiś 
3) KD-Z - drogi zbiorcze; 
4) KD-L - drogi lokalne; 
5) KD-D - droga dojazdowa; 
6) KDW - droga wewnCtrzna. 

 
§ 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) adaptacji – nalecy przez to rozumieć działania 
inwestycyjne zmierzaj>ce do przystosowania 
istniej>cej zabudowy do nowych rozwi>zaM 
przestrzennych i technicznych poprzez remont, 
rozbudowC, przebudowC, nadbudowC. W przypadku 
zabudowy istniej>cej (lub jej czCWci) wykraczaj>cej 
poza ustalone planem linie zabudowy (w kierunku 
linii rozgraniczaj>cych teren) dopuszcza siC remont, 
przebudowC i nadbudowCś 

2) dominancie architektonicznej – nalecy przez to 
rozumieć budynek lub jego czCWć, lub budowlC, 
wyrócniaj>ce siC gabarytami z otoczenia, tworz>ce 
charakterystyczny element układu urbanistycznego; 

3) funkcjach chronionych – nalecy przez to rozumieć 
obiekty przeznaczone do wykonywania funkcji 
słucby zdrowia oraz szkolnictwa i oWwiatyś 

4) jednostce strukturalnej – nalecy przez to rozumieć 
wydzielony uwarunkowaniami gospodarczo-
ekonomicznymi obszar funkcjonalno-przestrzenny 
miasta okreWlony w „Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Włocławek”ś 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć teoretyczn> granicC wyznaczon> na 
okreWlonym terenie i przedstawion> na rysunku 
planu, dotycz>c> sytuowania lica i narocników Wcian 
zewnCtrznych nowego budynku na całej jego 
wysokoWci, poza któr> w kierunku dróg lub terenów 
s>siednich zabrania siC lokalizowania obiektów,  
z wył>czeniem ich czCWci, miCdzy innymi takich jak: 
schody, rampy, podesty, zadaszenia, reklamy, 
obiektów pomocniczych typu portiernia, kiosk; 

6) nieuci>cliwoWć w odniesieniu do usług – nalecy 
przez to rozumieć działalnoWci, które nie oddziałuj> 
negatywnie na Wrodowisko (w tym zaliczanych do 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko), a fakt ten znajduje potwierdzenie  
w odpowiednim dokumencie przewidzianym dla 
takiego stwierdzenia w przepisach prawnych 
dotycz>cych ochrony Wrodowiskaś 

7) obowi>zuj>cych liniach rozgraniczaj>cych – nalecy 
przez to rozumieć granice terenów o rócnym 
przeznaczeniu, których przebieg nie moce być 
zmieniony na całej długoWci, ani na ich czCWciś 

8) obszarze lub granicach planu – nalecy przez to 
rozumieć obszary objCte niniejszym planem  
w granicach przedstawionych na rysunku planu; 

9) okreWlenie „linie rozgraniczaj>ce tereny” – ucyte  
w legendzie oznaczeM rysunku planu, jest tocsame  
z okreWleniami „granice terenów” i „granice 
obszarów” ucytymi w art. 15 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 10) orientacyjnych liniach rozgraniczaj>cych – nalecy 
przez to rozumieć granice terenów o rócnym 
sposobie ucytkowania, których przebieg moce być 
zmieniony na całej długoWci lub jej czCWci do 2,0 m 
w kacd> stronCś 

 11) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

 12) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nic podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe 
i nie jest z nim sprzeczne; 

 13) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które winno 
przewacać na danym terenie; 

 14) reklamie wielkogabarytowej – nalecy przez to 
rozumieć element reklamowy na noWniku własnym 
trwale zwi>zanym z gruntem lub umieszczony na 
obiekcie, o powierzchni ekspozycji wiCkszej nic  
6,0 m²ś 

 15) przemyWle – nalecy przez to rozumieć działalnoWć  
o funkcji produkcyjnej maj>cej na celu wytwarzanie 
oraz przetwarzanie dóbr materialnych; 

 16) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałCś 

 17) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWci budynku okreWlon> w przepisach 
szczególnych. OkreWlenie to dotyczy równiec 
masztów, odgromników, anten, kominów, urz>dzeM 
wentylacyjnych oraz budowli naziemnych. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a nie zdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne dotycz>ce przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania terenu 

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego. 
1. Ustala siC wymóg zachowania ładu 

przestrzennego jako nakaz kształtowania przestrzeni 
tworz>cej harmonijn> całoWć, z uwzglCdnieniem 
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wszelkich uwarunkowaM i wymagaM funkcjonalnych, 
społeczno-gospodarczych, Wrodowiskowych, 
kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych, w tym 
jako nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z ustalonymi 
na rysunku planu liniami zabudowy oraz ustalonymi  
w tekWcie zasadami kształtowania zabudowy. 

2. Dopuszcza siC ogrodzenia wzdłuc dróg 
publicznych wył>cznie jako acurowe. 

3. Dopuszcza siC lokalizacjC reklam 
wielkopowierzchniowych na noWnikach własnych oraz 
na elewacjach bez otworów okiennych w obszarach 
wyznaczonych w ustaleniach szczegółowych. 

4. Dopuszcza siC lokalizacjC reklam 
wielkopowierzchniowych (na siatkach winylowych) 
przysłaniaj>ce całe elewacje z otworami okiennymi  
i drzwiowymi wył>cznie na WciWle okreWlony czas 
remontu elewacji w całym obszarze objCtym planem. 

5. Dopuszcza siC lokalizacjC reklam innych nic 
wymieniowych w ust. 3 i 4, w przestrzeni parteru  
i w pasie nadokiennym obiektów usługowych w całym 
obszarze objCtym planem. 

6. Pozostałe ustalenia dotycz>ce zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte  
w Rozdziale III zawieraj>cy ustalenia szczegółowe. 

 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
1. Istniej>ce i planowane obiekty nalecy wyposacać 

w urz>dzenia nie powoduj>ce pogorszenia standardów 
jakoWci Wrodowiska. 

2. W celu ochrony przed hałasem adaptowanych 
budynków mieszkalnych i funkcji chronionych nalecy 
zastosować odpowiednie rozwi>zania techniczne 
zapewniaj>ce warunki akustyczne w tych obiektach. 

3. W obszarze oznaczonym symbolem 5 U,  
w którym dopuszcza siC now> zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> i wielorodzinn> oraz na działkach 
budowlanych z adaptacj> zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, dopuszcza siC 
wył>cznie usługi nieuci>cliwe. 

4. W obszarze oznaczonym symbolem 5 U zakaz 
realizacji inwestycji rzemieWlniczych i o funkcjach 
magazynowych, zaliczanych do przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisku. 

5. Ustala siC wprowadzanie zieleni izolacyjnej  
w postaci zespołów roWlinnoWci wielowarstwowej 
(utworzonej przez drzewa i krzewy), których celem jest 
zapobieganie przenikaniu do Wrodowiska hałasu, 
wibracji oraz zanieczyszczeM powietrza, a takce 
zmniejszanie ich natCceM oraz ochrona s>siaduj>cych 
terenów przed ewentualnymi uci>cliwoWciami,  
w miejscach okreWlonych w ustaleniach szczegółowych 
dotycz>cych poszczególnych terenów. 

6. Teren objCty planem połocony jest w obszarze 
zadania nr 47 o znaczeniu wojewódzkim – zachowanie 
korytarzy ekologicznych zapewniaj>cych ci>głoWć 
miCdzy obszarami prawnie chronionymi, w tym  
w dolinie Wisły – zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. 

7. Teren objCty planem podlega wymaganiom  
w zakresie gospodarki odpadami zawartym w planach 

gospodarki odpadami oraz programach ochrony 
Wrodowiska, opracowanych dla miasta Włocławek. 

8. Teren objCty planem podlega wymaganiom  
w zakresie oczyszczania Wcieków komunalnych 
zawartymi w planie rozwoju i modernizacji urz>dzeM 
wodno-kanalizacyjnych dla miasta Włocławek, 
wynikaj>cego z Krajowego Programu Oczyszczania 
Vcieków Komunalnych. 

 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. W przypadku odkrycia w trakcie 
prowadzenia prac ziemnych zwi>zanych  
z zagospodarowaniem terenu nieujawnionych reliktów 
kultury materialnej, nalecy wstrzymać prace, a teren 
winien być udostCpniony do inwestorskich badaM 
archeologicznych. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych  

z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych. 
1. Wymagane uzyskanie atrakcyjnego wygl>du 

przestrzeni publicznych i ogólnodostCpnych oraz 
otoczenia budynków ucytecznoWci publicznej poprzez 
arancacje nawierzchni, wprowadzenie małej 
architektury i zagospodarowanie zieleni>. 

2. Ustala siC, ce układ głównych przestrzeni 
publicznych na terenie objCtym planem stanowi>Ś 
1) drogi zbiorcze – KD-Z*; 
2) drogi lokalne - KD-L*; 
3) droga dojazdowa – KD-D* 

słuc>ce celom: komunikacji kołowej indywidualnej  
i zbiorowej, komunikacji pieszej i rowerowej, 
prowadzeniu sieci infrastruktury technicznej – 
naziemnej i podziemnej. 

3. Pozostałe ustalenia dotycz>ce wymagaM 
wynikaj>cych z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych zostały zawarte w Rozdziale III. 

 
§ 10. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 
1. Na całym obszarze objCtym planem ustala siC 

wskaaniki powierzchni terenu biologicznie czynnego: 
1) dla zabudowy przemysłowej, magazynowej, 

składowej, usługowej i rzemieWlniczej – min. 5% 
powierzchni inwestycji; 

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 
40% powierzchni inwestycji; 

3) adaptowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – min. 20% powierzchni inwestycji; 

4) adaptowanej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej – min. 25% powierzchni terenu 
inwestycji. 
2. Nawierzchnie: nie ustala siC szczegółowych 

wymagaM w zakresie rodzaju nawierzchni. 
3. Pozostałe ustalenia dotycz>ce parametrów  

i wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu zostały zawarte w Rozdziale III, 
z zaleceniem wykonania przez inwestorów 
szczegółowego rozpoznania warunków 
geotechnicznych gruntów w celu okreWlenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych o znacznych 
wysokoWciach. 
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§ 11. Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej. 

1. W obszarze objCtym planem ustala siC 
nastCpuj>ce ustalenia ogólneŚ 
1) magistrale i rozdzielcze sieci infrastruktury 

technicznej – nalecy prowadzić w miarC mocliwoWci 
po terenach układu komunikacyjnego (w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg publicznych); 

2) sieci i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
ogólnomiejskiej nalecy realizować na terenach 
ogólnodostCpnych, gminnych lub Skarbu PaMstwaś 

3) ustala siC korzystanie z sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej na warunkach zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś 

4) budowa nowych sieci, przebudowa, modernizacja 
oraz remonty – na warunkach zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

5) na terenach projektowanych inwestycji, po 
zakoMczeniu ich realizacji, właWcicielom 
pozostawionych ogólnomiejskich urz>dzeM 
technicznych umocliwić dostCp w celach 
konserwacji; 

6) przy opracowaniu projektów budowlanych 
zachować normatywne odległoWci od istniej>cej sieci 
infrastruktury; 

7) istniej>ce i planowane budowle i instalacje 
technologiczne o wysokoWci powycej 100,0 m, 
podlegaj> zgłoszeniu i oznakowaniu jako 
przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami 
odrCbnymi, w szczególnoWci z ustaw> Prawo 
lotnicze wraz z przepisami wykonawczymi. 

8) budowa nowych budowli i budynków, nasadzenia 
drzew lub krzewów, lokalizowanie elementów 
ochrony akustycznej i wykonywanie robót ziemnych 
w s>siedztwie linii kolejowej (w tym bocznicy 
kolejowej) – na warunkach zgodnych z przepisami 
odrCbnymi w zakresie odległoWci i warunków 
dopuszczaj>cych ich usytuowanie. 
2. W zakresie zaopatrzenia w wodC oraz ochrony 

przeciwpocarowej ustala siCŚ 
1) zaopatrzenie w wodC poprzez sieć wodoci>gow>ś 
2) przeciwpocarowe zaopatrzenie wodne poprzez 

hydranty naziemne montowane na sieci 
wodoci>gowejś 

3) dostCp do obiektów dla pojazdów uprawnionych 
ratowniczo-gaWniczych z dróg publicznych; 

4) obiekty powinny odpowiadać warunkom w zakresie 
ochrony przeciwpocarowej zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

5) dopuszcza siC realizacjC odrCbnej sieci zaopatrzenia 
w wodC w uzasadnionych technicznie przypadkach. 
3. W zakresie odprowadzenia Wcieków bytowych  

i przemysłowych ustala siCŚ 
1) nakaz odprowadzenia Wcieków bytowych  

i przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej; 
2) adaptuje siC lokaln> oczyszczalniC. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala siCŚ 
1) odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci 

kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnejś 

2) dopuszcza siC odprowadzenie wód opadowych, 
ujCtych w otwarte lub zamkniCte systemy 
kanalizacyjne, pochodz>cych z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, do ziemi, 
po uprzednim oczyszczeniu do parametrów 
okreWlonych w przepisach odrCbnych poprzez 
separatory zanieczyszczeMś 

3) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
innych nic wymienione w pkt 2 do ziemi. 
5. W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> 

ustala siCŚ 
1) ze stacji transformatorowych (15/04kV) oraz linii 

napowietrznych i kablowych (SN 15kV); 
2) ustala siC pasy techniczne (obszar ograniczonego 

ucytkowania), dla których obowi>zuj> nakazy, 
zakazy i ograniczenia wynikaj>ce z przepisów 
odrCbnych, w tym dotycz>ce lokalizacji inwestycji 
kubaturowych oraz nasadzeM zieleni wysokiej, dla 
linii: 
a) SN 15 kV – 6,5 m w kacd> stronC od osi linii 

elektroenergetycznej napowietrznej; 
b) WN 110 kV – 20,0 m w kacd> stronC od osi linii 

elektroenergetycznej napowietrznej; 
3) w pasach technicznych dopuszcza siC mocliwoWć 

lokalizacji budynków mieszkalnych i innych 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz zmianC 
sposobu zagospodarowania terenu, na warunkach 
okreWlonych zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

4) dopuszcza siC mocliwoWć budowy lokalnych stacji 
transformatorowych kontenerowych wolnostoj>cych 
zajmuj>cych tereny o wymiarach min. 5,0 m x 5,0 m 
(z mocliwoWci> ich wydzielenia), lub wbudowanych 
w obiekty o innej funkcji, wraz z dojazdem dla słucb 
eksploatacyjno-remontowych; 

5) istniej>ce linie i urz>dzenia elektroenergetyczne 
wykorzystywane dla zasilania projektowanych 
obiektów i urz>dzeM nalecy dostosować do 
zwiCkszonego obci>ceniaś 

6) dopuszcza siC budowC sieci energetycznej  
o wycszym napiCciu nic 15kV napowietrznych  
i kablowych wraz z odpowiedni> infrastruktur> 
techniczn> z zachowaniem pasów technicznych 
wynikaj>cych z przepisów odrCbnychś 
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siCŚ  

z sieci ciepłowniczej lub indywidualnie w oparciu  
o aródła niskoemisyjne na warunkach okreWlonych 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala siC 
na warunkach okreWlonych zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 

8. W zakresie komunikacji ustala siCŚ 
1) lokalizacjC sieci telekomunikacyjnych oraz 

lokalizacjC stacji bazowych telefonii komórkowej, 
po spełnieniu wymagaM okreWlonych przepisami 
odrCbnymiś 

2) postuluje siC sytuowanie stacji bazowych i masztów 
telefonii cyfrowej w sposób taki, by stacje 
obsługiwane przez rócnych operatów były w miarC 
mocliwoWci montowane na wspólnej konstrukcji 
masztowej; 

3) ustala siC korzystanie z sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej oraz 
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zaopatrzenie odbiorców w ł>cza telefoniczne z sieci 
telekomunikacyjnej na warunkach okreWlonych 
przepisami odrCbnymiś 

4) linie telekomunikacyjne nalecy projektować jako 
podziemne, z zachowaniem normatywnych 
odległoWci od istniej>cej sieci infrastruktury. 
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala siCŚ 

1) obowi>zek gromadzenia odpadów stałych oraz ich 
usuwanie w systemie oczyszczania stosowanym  
w gospodarce komunalnej miasta; 

2) składowanie odpadów stałych odbywać siC powinno 
w pojemnikach zamkniCtych w miejscu 
wyznaczonym na ten cel zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
10. W zakresie komunikacji ustala siCŚ 

1) liczbC i miejsca lokalizacji zjazdów z dróg 
publicznych uzgodnić z właWciwym zarz>dc> drogi; 

2) w drogach publicznych dopuszcza siC lokalizacjC 
miejsc postojowych i obiektów niezbCdnych dla 
obsługi komunikacji miejskiej (wiaty przystankowe) 
wraz z obiektami o funkcji zwi>zanej z obsług> 
pasacerów oraz lokalizacjC reklam, pod warunkiem 
uzgodnienia iloWci miejsc oraz zasad lokalizacji  
z właWciwym zarz>dc> drogi, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowi> inaczej. 
 
§ 12. Ustalenia z zakresu obronnoWci. 
1. W obszarze objCtym planem ustala siCŚ 

1) oWwietlenie zewnCtrzne nakazuje siC projektować  
i realizować z przystosowaniem do potrzeb obrony 
cywilnej; 

2) parametry dróg publicznych ustala siC zgodnie  
z wymogami obrony cywilnej oraz 
przeciwpocarowej z zapewnieniem sprawnego ruchu 
pojazdów cywilnych oraz pojazdów uprawnionych; 

3) zaopatrzenie w wodC do celów przeciwpocarowych 
w sposób okreWlony w § 11 ust. 2 niniejszej 
uchwały. 
2. Ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej 

zawarte w § 11 niniejszej uchwały spełniaj> wymogi  
z zakresu obsługi mieszkaMców i obrony cywilnej. 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce przeznaczenia  
i zasad zagospodarowania dla poszczególnych 

terenów 
 
§ 13. Tereny w rejonie ulic: Polnej, Barskiej, 

Płockiej, Papiecki i Zielnej - Symbol 1 P/U 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: przemysł, usługi; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) magazyny, składyś 
b) rzemiosłoś 
c) adaptacja zabudowy mieszkaniowej i funkcji 

chronionych; 
d) adaptacja bocznicy kolejowej; 
e) drogi wewnCtrzne. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) dopuszcza siC lokalizacje reklam 

wielkopowierzchniowych; 

2) ustalenia jak w § 6 niniejszej uchwały. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej pomiCdzy 

adaptowan> zabudow> mieszkaniow>  
i adaptowanymi funkcjami chronionymi  
a przemysłem, usługami, magazynami i składamiś 

2) jak w § 7 niniejszej uchwały, ze szczególnym 
uwzglCdnieniem ust. 1÷ 3. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala siCŚ 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy: 

a) dla zabudowy przemysłowej, magazynowej 
maks. 45,0 m; 

b) dla budowli i instalacji technologicznych maks. 
160,0 m; 

c) dla zabudowy usługowej maks. 25,0 m; 
d) dla adaptowanej zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej maks. 20,0 m; 
e) dla adaptowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej maks. 12,0 m; 
f) dla adaptowanych funkcji chronionych maks. 

15,0 m; 
g) dla urz>dzeM reklamowych maks. 15,0 m 
h) dla zabudowy garacowej i gospodarczej maks. 

5,0 m; 
2) linie zabudowy: 

a) według nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
b) dopuszcza siC mocliwoWć sytuowania budynków 

na granicy działki, z wyj>tkiem granic, gdzie ta 
odległoWć regulowana jest lini> zabudowy; 

3) dachy: nie ustala siC szczegółowych wymagaM  
w zakresie geometrii, pokrycia oraz k>tów 
nachylenia połaciś 

4) adaptacja zabudowy, w tym obiektów 
bezpieczeMstwa ludnoWci i jej mienia oraz zabudowy 
istniej>cej poza ustalonymi planem liniami 
zabudowy. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalanych na 
podstawie przepisów odrCbnychŚ nie dotyczy. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC mocliwoWć wtórnych podziałówś 
2) nie ustala siC szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci. 
9. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy: 
1) ustala siC pas techniczny dla linii SN 15 kV – 6,5 m 

w kacd> stronC od osi linii elektroenergetycznej 
napowietrznej – wg oznaczeM na rysunku planu; 

2) ustala siC pasy techniczne dla linii WN 110 kV – 
20,0 m w kacd> stronC od osi linii 
elektroenergetycznej napowietrznej – wg oznaczeM 
na rysunku planu; 

3) ustalenia jak w § 11 ust. 5 niniejszej uchwały. 
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10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) drogi i miejsca postojowe: 

a) zjazdy i obsługa komunikacyjna z dróg 
publicznych, ulic: Polnej, Barskiej, Płockiej, 
Papiecki, Zielnej i Teligi; 

b) miejsca postojowe: 
- 1 miejsce postojowe/200 m² pow. ucytkowej 

zabudowy przemysłowej i magazynowej; 
- 1 miejsce postojowe/50 m² pow. ucytkowej 

zabudowy usługowej, rzemieWlniczej; 
- w iloWci 80% liczby mieszkaM dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 
- 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie; 

2) drogi wewnCtrzne o szerokoWci co najmniej 10,0 m; 
3) w zakresie pozostałej infrastruktury technicznej: jak 

w § 11 niniejszej uchwały. 
11. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów tymczasowych; 
2) nie ustala siC terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenów. 
12. Stawka procentowa: 0% 
13. Granice obszarów wymagaj>cych przekształceMŚ 

nie ustala siC. 
 
§ 14. Tereny w rejonie ulic: Polnej, Zielnej, 

MyWliwskiej i bocznicy kolejowej - Symbol  
2 P/U/KDW 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: przemysł, usługiś 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) magazyny, składyś 
b) rzemiosłoś 
c) adaptacja zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
d) adaptacja bocznicy kolejowej; 

3) droga wewnCtrzna – teren o symbolu KDW na 
rysunku planu wyodrCbniony orientacyjnymi liniami 
rozgraniczaj>cymi. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) dopuszcza siC lokalizacje reklam 

wielkopowierzchniowych; 
2) ustalenia jak w § 6 niniejszej uchwały. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej pomiCdzy 

adaptowan> zabudow> mieszkaniow> a przemysłem, 
usługami, magazynami i składamiś 

2) jak w § 7 niniejszej uchwały, ze szczególnym 
uwzglCdnieniem ust. 1÷ 3. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala siC. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy: 

a) dla zabudowy przemysłowej, magazynowej 
maks. 25,0 m; 

b) dla budowli i instalacji technologicznych maks. 
50,0 m; 

c) dla zabudowy usługowej, rzemieWlniczej maks. 
20,0 m; 

d) dla adaptowanej zabudowy mieszkaniowej maks. 
12,0 m; 

e) dla urz>dzeM reklamowych maks. 10,0 m 
f) dla zabudowy garacowej i gospodarczej maks. 

5,0 m; 
2) linie zabudowy: 

a) według nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
b) dopuszcza siC mocliwoWć sytuowania budynków 

na granicy działki, z wyj>tkiem granic, gdzie ta 
odległoWć regulowana jest lini> zabudowy; 

3) dachy: nie ustala siC szczegółowych wymagaM  
w zakresie geometrii, pokrycia oraz k>tów 
nachylenia połaciś 

4) adaptacja zabudowy 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalanych na 
podstawie przepisów odrCbnychŚ nie ustala siC. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC mocliwoWć wtórnych podziałówś 
2) nie ustala siC szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci. 
9. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy: 
1) zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej; 
2) zakaz realizacji funkcji chronionych; 
3) ustala siC pasy techniczne dla linii WN 110 kV – 

20,0 m w kacd> stronC od osi linii 
elektroenergetycznej napowietrznej – wg oznaczeM 
na rysunku planu; 

4) ustalenia jak w § 11 ust. 5 niniejszej uchwały. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) drogi i miejsca postojowe: 

a) zjazdy i obsługa komunikacyjna z dróg 
publicznych, ulic: Polnej, Papiecki  
i projektowanej; 

b) miejsca postojowe: 
- 1 miejsce postojowe/200 m² pow. ucytkowej 

zabudowy przemysłowej i magazynowej; 
- 1 miejsce postojowe/50 m² pow. ucytkowej 

zabudowy usługowej, rzemieWlniczejś 
- 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie; 

2) droga wewnCtrzna – wg oznaczeM na rysunku planu; 
3) w zakresie pozostałej infrastruktury technicznej: jak 

w § 11 niniejszej uchwały. 
11. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów tymczasowych; 
2) nie ustala siC terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenów. 
12. Stawka procentowa: 0% 
13. Granice obszarów wymagaj>cych przekształceMŚ 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 165 – 9480 – Poz. 1391 
 
1) granice obszarów wymagaj>cych przekształceM – wg 

oznaczeM na rysunku planu; 
2) przystosowanie terenu do funkcji zgodnych  

z przeznaczeniem terenu; 
3) uzupełnienie istniej>cego zagospodarowania. 

 
§ 15. Tereny w rejonie ulic: MyWliwskiej, Zielnej, 

Papiecki i bocznicy kolejowej - Symbol 3 P/U; 
Papiecki, Zielnej, Płockiej i bocznicy kolejowej - 
Symbol 4 P/U. 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: przemysł, usługiś 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) magazyny, składyś 
b) rzemiosłoś 
c) adaptacja zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
d) adaptacja bocznicy kolejowej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) dopuszcza siC lokalizacje reklam 

wielkopowierzchniowych; 
2) ustalenia jak w § 6 niniejszej uchwały. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego:  
1) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej pomiCdzy 

adaptowan> zabudow> mieszkaniow> a przemysłem, 
usługami, magazynami i składamiś  

2) jak w § 7 niniejszej uchwały, ze szczególnym 
uwzglCdnieniem ust. 1÷ 3. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

5.5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala siC. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy: 

a) dla zabudowy przemysłowej, magazynowej 
maks. 25,0 m; 

b) dla budowli i instalacji technologicznych maks. 
50,0 m; 

c) dla zabudowy usługowej, rzemieWlniczej maks. 
20,0 m; 

d) dla adaptowanej zabudowy mieszkaniowej maks. 
12,0 m; 

e) dla urz>dzeM reklamowych maks. 10,0 m 
f) dla zabudowy garacowej i gospodarczej maks. 

5,0 m; 
2) linie zabudowy: 

a) według nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
b) dopuszcza siC mocliwoWć sytuowania budynków 

na granicy działki, z wyj>tkiem granic, gdzie ta 
odległoWć regulowana jest lini> zabudowy; 

3) dachy: nie ustala siC szczegółowych wymagaM  
w zakresie geometrii, pokrycia oraz k>tów 
nachylenia połaciś 

4) adaptacja zabudowy. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalanych na 
podstawie przepisów odrCbnychŚ nie ustala siC. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC mocliwoWć wtórnych podziałówś 
2) nie ustala siC szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci. 
9. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy: 
1) zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej; 
2) zakaz realizacji funkcji chronionych; 
3) ustala siC strefy techniczne dla linii SN 15 kV – 6,5 m 

w kacd> stronC od osi linii elektroenergetycznej 
napowietrznej – wg oznaczeM na rysunku planu; 

4) ustalenia jak w § 11 ust. 5 niniejszej uchwały. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) drogi i miejsca postojowe: 

a) zjazdy i obsługa komunikacyjna z dróg 
publicznych, ulic: MyWliwskiej, Zielnej, Papiecki 
i Płockiejś 

b) miejsca postojowe: 
- 1 miejsce postojowe/200 m² pow. ucytkowej 

zabudowy przemysłowej i magazynowej; 
- 1 miejsce postojowe/50 m² pow. ucytkowej 

zabudowy usługowej, rzemieWlniczejś 
- 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie; 

2) w zakresie pozostałej infrastruktury technicznej: jak 
w § 11 niniejszej uchwały. 
11. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów tymczasowych; 
2) nie ustala siC terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenów. 
12. Stawka procentowa: 0% 
13. Granice obszarów wymagaj>cych przekształceMŚ 

1) granice obszarów wymagaj>cych przekształceM – wg 
oznaczeM na rysunku planu; 

2) przystosowanie terenu do funkcji zgodnych  
z przeznaczeniem terenu; 

3) uzupełnienie istniej>cego zagospodarowania. 
 
§ 16. Teren w rejonie ulic: Papiecki, Płockiej  

i Zielnej - Symbol 5 U. 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuci>cliweś 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) magazyny; 
c) rzemiosłoś 
d) adaptacja zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) dopuszcza siC ogrodzenia wył>cznie jako acuroweś 
2) dopuszcza siC lokalizacje reklam 

wielkopowierzchniowych; 
3) ustalenia jak w § 6 niniejszej uchwały. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: jak w § 7 niniejszej uchwały, 
ze szczególnym uwzglCdnieniem ust. 1, 2 i 4. 
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

5. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala siC. 

6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) wysokoWć zabudowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej maks. 12,0 m; 
b) dla zabudowy usługowej, magazynowej  

i rzemieWlniczej maks. 20,0 m; 
c) dla zabudowy gospodarczej i garacowej maks. 

5,0 m; 
d) dla urz>dzeM reklamowych maks. 10,0 m. 

2) linie zabudowy: 
a) według nieprzekraczalnej linii zabudowy: 
b) dopuszcza siC mocliwoWć sytuowania budynków 

na granicy działki, z wyj>tkiem granic, gdzie ta 
odległoWć regulowana jest lini> zabudowy; 

3) dachy: nie ustala siC szczegółowych wymagaM  
w zakresie geometrii, pokrycia oraz k>tów 
nachylenia połaciś 

4) adaptacja zabudowy, w tym zabudowy istniej>cej 
poza ustalonymi liniami zabudowy. 
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalanych na 
podstawie przepisów odrCbnychŚ nie ustala siC. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC mocliwoWć wtórnych podziałówś 
2) nie ustala siC szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci. 
9. Szczegółowe warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy: 
1) ustala siC pas techniczny dla linii SN 15 kV – 6,5 m 

w kacd> stronC od osi linii elektroenergetycznej 
napowietrznej – wg oznaczeM na rysunku planu; 

2) ustalenia jak w § 11 ust. 5 niniejszej uchwały. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) drogi i miejsca postojowe: 

a) zjazdy i obsługa komunikacyjna z dróg 
publicznych, ulic: Papiecki, Płockiej i Zielnej; 

b) miejsca postojowe: 
- 1 miejsce postojowe/50 m² pow. ucytkowej 

zabudowy usługowej, magazynowej, 
rzemieWlniczejś 

- 1 miejsce/1 mieszkanie; 
2) w zakresie pozostałej infrastruktury technicznej: jak 

w § 11 niniejszej uchwały. 
11. Spogób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów tymczasowych; 
2) nie ustala siC terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenów. 
12. Stawka procentowa: 0% 
13. Granice obszarów wymagaj>cych przekształceMŚ 

nie ustala siC. 
 
§ 17. Tereny ulic:  

Polnej (na odcinku od ulicy Barskiej do ulicy Zielnej) - 
Symbol 6 KD-Z*; 
Barskiej - Symbol 7 KD-Z*; 
Płockiej - Symbol 8 KD-Z*; 
Zielnej - Symbol 9 KD-Z*; 
Papiecki (na odcinku od ulicy Zielnej do bocznicy 
kolejowej) - Symbol 10 KD-Z*. 

1. Przeznaczenie terenu: drogi publiczne zbiorcze. 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) dopuszcza siC lokalizacje reklam 

wielkopowierzchniowych; 
2) reklamy wielkopowierzchniowe zgodnie z § 11  

ust. 10 pkt 2 niniejszej uchwały. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania drogi oraz 

zagospodarowania terenu: 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych co najmniej 

15,0 m – wg oznaczeM na rysunku planu; 
2) jezdnia 1-jezdniowa o szerokoWci co najmniej 7,0 m; 
3) chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni; 
4) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej; 
5) miejsca postojowe wzdłuc dróg zgodnie z § 11  

ust. 10 pkt 2 niniejszej uchwały. 
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC mocliwoWć 
wtórnych podziałów wył>cznie zwi>zanych z realizacj> 
pasa drogowego. 

6. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) w obszarze oznaczonym symbolami 7 KD-Z*,  

9 KD-Z* i 10 KD-Z* ustala siC pas techniczny dla 
linii SN 15 kV – 6,5 m w kacd> stronC od osi linii 
elektroenergetycznej napowietrznej – wg oznaczeM 
na rysunku planu; 

2) ustalenia jak w § 11 ust. 5 niniejszej uchwały. 
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
zgodnie z § 11 niniejszej uchwały. 

8. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej  

z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM niezbCdnych dla 
obsługi komunikacji miejskiej; 

2) nie ustala siC terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenów. 
9. Stawka procentowa: 0% 
 
§ 18. tereny ulic: 

Papiecki (na odcinku od ulicy Płockiej do ulicy Zielnej) 
- Symbol 11 KD-L*; 
Teligi - Symbol 12 KD-L*; 
projektowanej - Symbol 13 KD-L*; 
Polnej (na odcinku od ulicy Zielnej do bocznicy 
kolejowej) - Symbol 14 KD-L*. 

1. Przeznaczenie terenu: drogi publiczne lokalne. 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 
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3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) dopuszcza siC lokalizacje reklam 

wielkopowierzchniowych; 
2) reklamy wielkopowierzchniowe zgodnie z w § 11 

ust.10 pkt 2 niniejszej uchwały. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania drogi oraz 

zagospodarowania terenu: 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 12,0 m – wg 

oznaczeM na rysunku planu; 
2) jezdnia 1-jezdniowa o szerokoWci co najmniej 7,0 m; 
3) chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni; 
4) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej; 
5) miejsca postojowe wzdłuc dróg zgodnie z § 11  

ust. 10 pkt 2 niniejszej uchwały. 
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC mocliwoWć 
wtórnych podziałów wył>cznie zwi>zanych z realizacj> 
pasa drogowego. 

6. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) w obszarach oznaczonych symbolami 11 KD-L*  

i 12 KD-L* ustala siC pas techniczny SN 15 kV – 
6,5 m w kacd> stronC od osi linii 
elektroenergetycznej napowietrznej – wg oznaczeM 
na rysunku planu; 

2) ustalenia jak w § 11 ust. 5 niniejszej uchwały. 
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
zgodnie z § 11 niniejszej uchwały. 

8. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej  

z wył>czeniem obiektów i urz>dzeM niezbCdnych dla 
obsługi komunikacji miejskiej; 

2) nie ustala siC terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenów. 
9. Stawka procentowa: 0% 
 
§ 19. Teren ulicy MyWliwskiej - Symbol 15 KD-D*. 
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna 

dojazdowa. 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ jak w § 8 
niniejszej uchwały. 

3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: zakaz lokalizacji wszelkich 
urz>dzeM reklamowych. 

4. Parametry i wskaaniki kształtowania drogi oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 m – wg 

oznaczeM na rysunku planu; 
2) jezdnia 1-jezdniowa o szerokoWci 7,0 m; 
3) chodnik ze Wcieck> rowerow> po jednej stronie 

jezdni; 
4) miejsca postojowe wzdłuc drogi zgodnie z § 11  

ust. 10 pkt 2 niniejszej uchwały. 
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC mocliwoWć 

wtórnych podziałów wył>cznie zwi>zanych z realizacj> 
pasa drogowego. 

6. Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ nie 
ustala siC. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
zgodnie z § 11 niniejszej uchwały. 

8. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
1) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej; 
2) nie ustala siC terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenów. 
9. Stawka procentowa: 0% 
 

Rozdział IV 
Postanowienia koMcowe 

 
§ 20. Wykonanie Uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Włocławek. 
 
§ 21.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoWci poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej UrzCdu Miasta Włocławek. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miasta 

Stanisław Wawrzonkoski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 165 – 9483 – Poz. 1391 
 

zał>cznik nr 1 
do uchwały nr X/96/11 

Rady Miasta Włocławek 
z dnia 31 maja 2011 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr X/96/11 

Rady Miasta Włocławek 
z dnia 31 maja 2011 r. 
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zał>cznik nr 3 
do uchwały nr X/96/11 

Rady Miasta Włocławek 
z dnia 31 maja 2011 roku 

 
ROZSTRZYżNIBCIE 

Rady Miasta Włocławek 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. 
zmianami), Rada Miasta Włocławek rozstrzyga o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Włocławek dla obszaru w rejonie ulicŚ Leonida 
Teligi, Zielnej i Papiecki, zawartego pomiCdzy ulicami 
Płock>, Barsk>, Poln> oraz terenami bocznicy 
kolejowej. 
 

1. Uwaga wniesiona w ustawowo wyznaczonym 
okresie składania uwag – pismem z dnia 8 marca  
2011 r. (wpłynCło do UrzCdu w dniu 10 marca 2011 r.) 
przez współwłaWciciela nieruchomoWci oznaczonej jako 
działka Nr 59/4 KM 112/2 przy ulicy Papiecka. 

2. TreWć uwagiŚ 
1) wnosz>ca uwagC wnioskuje o rozszerzenie ustaleM 

dla terenu oznaczonego symbolem 3 P/U o zapisy: 
a) „dopuszczenie lokalizacji zabudowy o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzysz>ca 
funkcj> usługowo-warsztatow>”ś 

b) zmianie lub uzupełnienie zapisu dotycz>cego 
obszarów wymagaj>cych przekształceM  
oŚ „wprowadzenie zapisów innych nic 
wynikaj>cych z analizy porównawczej 
s>siedztwa” oraz „funkcja mieszkaniowa 
jednorodzinna z towarzysz>c> funkcj> 
warsztatowo-usługowa, wypełnia powycszy 
postulat w 100% - fronty usług wraz  
z elewacjami domów, musza być atrakcyjne dla 
klientów”ś 

2) wnosz>ca uwagC dodatkowo uszczegółowia j> oŚ 
a) współczynnik powierzchni biologicznie czynnej 

– proponowany zapis to 30% powierzchni; 
b) proponuje siC zapis pozwalaj>cy na 50% 

pokrycie zabudow>ś 
c) proponuje siC zapis o dopuszczenie dachów 

płaskich do 8º nachylenia, oraz dachów dwu  
i wielospadowych o k>cie nachylenia powycej 
19ºś 

d) proponuje siC maksymaln> wysokoWć dla funkcji 
mieszkaniowej z towarzysz>c> funkcj> 
warsztatowo-usługow> na 12 m, liczon> od 
naturalnej rzCdnej terenu do kalenicy głównej, 
b>da attyki głównej budynkuś 

e) proponuje siC minimaln> powierzchniC działki 
pod wydzielenie na funkcje mieszkaniowe 
jednorodzinne z towarzysz>ca funkcj> usługow> 
na 1000 m². 

3) RozstrzygniCcie uwagi - uwaga nieuwzglCdniona  
w czCWci dotycz>cej funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Żunkcja usługowo-warsztatowa 

mieWci siC w zakresie ustaleM projektu miejscowego 
planu dla symbolu 3 P/U. 
3. Uzasadnienie dot. rozstrzygniCcia uwagi. 
Działka Nr 59/4 KM 112/2 połocona przy  

ul. Papiecka, wskazana w złoconej uwadze do projektu 
miejscowego planu znajduje siC w obszarze, który  
w sporz>dzanym dokumencie oznaczony jest symbolem 
3 P/U. Wnioskodawca kwestionuje brak zapisów  
w projekcje miejscowego planu we wskazanym 
symbolu dotycz>cych dopuszczenia wprowadzenia 
zabudowy mieszkaniowej z funkcj> usługowo-
warsztatow> oraz proponuje uszczegółowienie ustaleM 
w zakresie geometrii dachów, wysokoWci, powierzchni 
zabudowy i wielkoWci działek pod zabudowC 
mieszkaniowa. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717  
z póaniejszymi zmianami), prezydent miasta sporz>dza 
projekt miejscowego planu zgodnie z zapisami studium 
oraz z przepisami odrCbnymi. Studium okreWla politykC 
przestrzenn> gminy i jest wi>c>ce dla organów gminy 
przy sporz>dzaniu planów. Dla miasta Włocławek 
obowi>zuje studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego przyjCte uchwał>  
Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia  
29 paadziernika 2007 r., w którym to wycej wymienione 
tereny, zgodnie z polityk> przestrzenn> wskazane s> 
jako obszary przeznaczone pod rozwój przemysłu 
(„obszary przemysłowe”).  

Projekt planu dla obszaru objCtego symbolem 3 P/U 
ustala jako przeznaczenie podstawowe funkcje 
integralnie z sob> powi>zane, tj. przemysł oraz usługi. 
Ponadto dopuszcza siCŚ magazyny, składy, rzemiosło, 
adaptacjC zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
adaptacjC bocznicy kolejowej. UwzglCdniaj>c zasadC 
zrównowaconego rozwoju oraz prewencji  
i zapobiegania negatywnego oddziaływania na 
s>siedztwo, zostały ustalone (ustalenia ogólne  
i szczegółowe) odpowiednie proporcje pozwalaj>ce na 
zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi 
przyrodniczej i prawidłowych warunków cycia. 
Wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej  
w obszar przemysłowy uniemocliwiłby zachowanie 
powycszych zasad.  

Sporz>dzenie projektu miejscowego planu zostało 
poprzedzone analiz> funkcji oraz cech zabudowy  
i zagospodarowania terenu w zakresie funkcji, 
parametrów, cech i wskaaników kształtowania 
zabudowy. Parametry i wskaaniki zabudowy  
i zagospodarowania przyjCte dla obszarów objCtych 
projektem miejscowego planu, uwzglCdniaj> funkcjC 
terenów, szczególny charakter zabudowy oraz połocenie 
obszarów.  

Analizowany obszar w chwili obecnej jest obszarem 
o funkcji przemysłowo-usługowej, z nieliczn> 
zabudow> mieszkaniow> jednorodzinn>. Zabudowa ta 
jest pozostałoWci> wiejskiej zabudowy ulicowej, która 
pierwotnie znajdowała siC poza granicami miasta. 
Niemniej jednak z uwagi na konstytucyjne 
poszanowanie prawa własnoWci w projekcie planu 
istniej>ca zabudowa podlega adaptacji. A zatem 
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właWciciele tejce zabudowy maj> zapewnion> 
mocliwoWć podnoszenia jej jakoWci technicznej  
i architektonicznej. Zakaz inwestowania w ramach juc 
istniej>cej zabudowy spowodowałby w krótkim okresie 
czasu jej degradacjC oraz obnicenie walorów 
przestrzenno - ucytkowych. 

Zgodnie z § 4 Rozporz>dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164  
z 2003 r., poz. 1587) w projekcie planu zastosowano 
wszystkie wymogi dotycz>ce stosowania standardów 
przy zapisywaniu obowi>zuj>cych ustaleM. Dotyczy to 
równiec ustaleM dotycz>cych parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.  

W całym obszarze objCtym planem ustalono 
wskaaniki powierzchni terenu biologicznie czynnego 
dla terenów w zalecnoWci od ich przeznaczenia.  
W obszarze oznaczonym symbolem 3 U/P dla 
zabudowy przemysłowej, magazynowej, składowej, 
usługowej i rzemieWlniczej, przyjCte zostało min. 5% 
pow. inwestycji. W tym samym obszarze dla 
adaptowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustalono min. 20% pow. inwestycji, uwzglCdniaj>c przy 
tym faktyczne mocliwoWci zabudowy przy niewielkich 
rozmiarach istniej>cych działek budowlanych. PrzyjCte 
wielkoWci s> zgodne z zasadami okreWlonym w tym 
zakresie w studium uwarunkowaM. Z powycszego 
wynika, ce wskaaniki zabudowy dla konkretnych 
funkcji, ustalone zostały indywidualnie w oparciu  
o analizC stanu faktycznego oraz obowi>zuj>ce 
przepisy. Zatem uWrednienie współczynnika 
powierzchni terenu biologicznie czynnego jest 
niezasadne. 

W obszarach przemysłowo-usługowych geometria 
dachów oraz rozwi>zania architektoniczne obiektów 
warunkowane s> przez specyfikC uwarunkowaM 
technologicznych, znaczne gabaryty obiektów 
przemysłowych i magazynowych, dlatego nie mocna 
przewidzieć i narzucić konkretnych kształtów. 
Odst>pienie od precyzyjnego ustalenia geometrii 
dachów na tym terenie nie stoi w sprzecznoWci  
z przepisami, a czyni opracowywany dokument bardziej 
elastycznym i uniwersalnym. Samo połocenie obszaru 
poza terenami zwartej zabudowy narzuca przyjCte 
rozwi>zanie w tym zakresie.  

Podniesieniu standardów architektonicznych słuc> 
ustalone zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w których zapisany jest siC wymóg 
zachowania ładu przestrzennego jako nakaz 
kształtowania przestrzeni tworz>cej harmonijn> całoWć, 
z uwzglCdnieniem wszelkich uwarunkowaM i wymagaM 
funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, 
Wrodowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno-
estetycznych, w tym jako nakaz sytuowania zabudowy 
zgodnie z ustalonymi na rysunku planu liniami 
zabudowy oraz ustalonymi w tekWcie zasadami 
kształtowania zabudowy. Ustalone zostały takce zasady 
lokalizowania reklam na elewacjach oraz na noWnikach 
własnych. Wszystkie te ustalenia wpływaj> na 
podniesienie walorów wizualnych zabudowy  
i zagospodarowania terenu. 

Dla adaptowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej została ustalona maksymalna wysokoWć 
12,0 m, co jest zgodne z propozycj> wnosz>cej uwagC. 
WartoWć ta została ustalona dla adaptowanej zabudowy. 
Dla zabudowy usługowej i rzemieWlniczej przyjCto  
20,0 m wysokoWci. Przez wysokoWć zabudowy nalecy 
rozumieć wysokoWć budynku okreWlon> w przepisach 
szczególnych. OkreWlenie to dotyczy równiec masztów, 
odgromników, anten, kominów, urz>dzeM 
wentylacyjnych oraz budowli naziemnych. WysokoWć 
zabudowy przemysłowej ustalono na 25,0 m (dotyczy 
kubatury) oraz 50,0 m dla budowli i instalacji 
technologicznych. 

Parametry i wskaaniki zabudowy  
i zagospodarowania przyjCte dla obszarów objCtych 
projektem miejscowego planu, uwzglCdniaj> funkcjC 
terenów, szczególny charakter zabudowy oraz połocenie 
obszarów, zatem nie zachodz> przesłanki do głCbszego 
ich uszczegóławiania. 

Organ obowi>zany jest do podjCcia wszelkich 
Wrodków zapobiegawczych negatywnego oddziaływania 
na Wrodowisko, st>d po rozpoznaniu terenu, jego 
uwarunkowaM oraz analizie wniosków okreWla politykC 
przestrzenn> gminy poprzez studium, które jest wi>c>ce 
przy sporz>dzaniu projektu planu. 

Z uwagi na powycsze wniesiona uwaga nie 
zasługuje na uwzglCdnienie w czCWci dotycz>cej funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostała wnioskowana 
funkcja usługowo-warsztatowa mieWci siC w zakresie 
ustaleM projektu miejscowego planu dla symbolu 3 P/U. 
 
 

zał>cznik nr 4 
do uchwały nr X/96/11 

Rady Miasta Włocławek 
z dnia 31 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIE 

Rady Miasta Włocławek 
 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), art. 211-
271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póan. 
zm.), Rada Miasta Włocławek okreWla nastCpuj>cy 
sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm.) nalec> do zadaM własnych gminy i słuc> 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców. 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
przewidziane na podstawie planu stanowi>Ś 
1) Dla projektu planu w zakresie infrastruktury 

drogowej przewiduje siC modernizacjC, rozbudowC  
i budowC systemu komunikacji – dotyczy dróg 
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publicznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 
a) od 6 do 10 KD-Z*; 
b) od 11 do 14 KD-L*; 
c) 15 KD-D*; 

2) w zakresie infrastruktury technicznej ustala siC 
budowC nowych sieci oraz modernizacjC sieci 
infrastruktury technicznej, na warunkach  
i w uzgodnieniu z gestorami sieci. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

Realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, w tym: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieM publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 t.j. z póan. zm.).  
Sposób realizacji inwestycji bCdzie wynikał  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania rozwi>zaM 
techniczno - technologicznych, w sposób gwarantuj>cy 
dobr> jakoWć wykonania. 
Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych bCdzie finansowana  
z budcetu Miasta Włocławek, z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami, zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  

w tym ustaw> z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póan. 
zm.) oraz ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r.  
o finansowaniu infrastruktury transportu l>dowego 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z póan. zm.). 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu 
objCtego planem w paliwo gazowe, energiC elektryczn> 
oraz ciepło bCdzie realizowane ze Wrodków finansowych 
poszczególnych przedsiCbiorstw posiadaj>cych 
wymagan> koncesjC, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z innymi podmiotami. 
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15 
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 tj. z póan. 
zm.), ze Wrodków własnych przedsiCbiorstwa wodno-
kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumieM 
finansowych zawartych z poszczególnymi podmiotami. 
Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 
winny być zapisane w uchwale budcetowej. 
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UCHWAŁA Nr 112/11 

 RADY MIASTA TORUNIA 
 z dnia 2 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoconych w rejonie ulic: 
bółkiewskiego, Skłodowskiej-Curie i Wschodniej w Toruniu. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)1  
w zwi>zku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca  
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)2, po 
stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia” - uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, dla 
terenów połoconych w rejonie ulic: bółkiewskiego, 
Skłodowskiej-Curie i Wschodniej w Toruniu, bCd>cy  
w czCWci zmian>Ś 
1) miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Torunia, dotycz>cego obszaru 
oznaczonego symbolem J 15 MN i J 16 KS (uchwała 

nr 809/98 RMT z dnia 17 czerwca 1998 r. – 
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 24 poz. 166 z dnia 
25.08.1998 r.); 

2) miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia, dotycz>cego czCWci 
obszaru oznaczonego symbolem J 27 PP, 
połoconego w rejonie ulic: bółkiewskiego, Łukowej 
i Skłodowskiej – Curie (uchwała nr 1135/2002 RMT 
z dnia 27 czerwca 2002 r. – Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
nr 97 poz. 1999 z dnia 22.08.2002 r.); 

3) miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia, dotycz>cego obszaru 
oznaczonego symbolem J 27 PP, połoconego miedzy 
ul. Łukow> a ul. Marii Skłodowskiej-Curie (uchwała 
nr 301/03 RMT z dnia 18 grudnia 2003 r. - 
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 16 poz. 171 z dnia 
17.02.2004 r.) 
– zwany dalej planem. 
 
§ 2. Integraln> czCWci> planu, o którym mowa  

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

 
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 


