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UCHWAŁA Nr VIII/36/11 

 RADY MIEJSKIEJ w W=BRZź`NIź 
 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W>brzeano dla obszarów 
połoconych przy ul. Przejazdowej i Targowej w W>brzeanie 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.1)) 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 póan. 
zm.2)), po stwierdzeniu zgodnoWci ze Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta W>brzeano uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNź 
 

§ 1.1. Uchwala siC zmianC miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta W>brzeano 
dla obszarów połoconych przy ul. Przejazdowej 
i Targowej w W>brzeanie – zwan> dalej planem. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 jest zmian> 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta W>brzeano przyjCtego uchwał> 
Nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w W>brzeanie z dnia 
24 czerwca 2004 r., w granicach obszaru objCtego 
planem, o którym mowa w § 2. 

 
§ 2. Granice obszaru objCtego planem oznaczono na 

rysunku planu w skali 1:1000. 
 
§ 3. Integraln> czCWć uchwały, o której mowa w § 1 

stanowi>Ś 
1) rysunek planu Nr 1 (ul. Przejazdowa) – zał>cznik 

Nr 1; 
2) rysunek planu Nr 2 (ul. Targowa) - zał>cznik Nr 2; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - zał>cznik Nr 3; 
3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych – zał>cznik Nr 4. 
 
§ 4. Przedmiotem ustaleM planu jest zakres 

obowi>zkowy wynikaj>cy z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 5.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 
1) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które winno 
przewacać na danym terenie okreWlonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - nalecy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic 
podstawowe, uzupełniaj>ce lub wzbogacaj>ce 
przeznaczenie podstawowe; 

3) „terenie” - nalecy przez to rozumieć obszar 
o okreWlonej funkcji, wyznaczony na planie liniami 
rozgraniczaj>cymi i oznaczony odpowiednim 
symbolem przeznaczenia terenu wraz z liczb> 
porz>dkow>ś 

4) „obowi>zuj>cej linii rozgraniczaj>cej” - nalecy przez 
to rozumieć liniC wyznaczaj>c> podziały terenu 
opracowania na obszary o rócnym przeznaczeniu, 
a takce ustalone podziały wewnCtrzne, w obrCbie 
jednego przeznaczenia; 

5) „linii podziału wewnCtrznego” - nalecy przez to 
rozumieć ustalone lub istniej>ce podziały na działki 
budowlane w obrCbie jednego przeznaczenia; 

6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - nalecy przez to 
rozumieć odsuniCcie od drogi lica budynku, 
co najmniej na odległoWć okreWlon> w uchwale, linia 
zabudowy dot. głównej bryły budynku 
z wył>czeniem ryzalitów, balkonów, wykuszy, 
krucganków, podcienia i garacy (dla zabudowy 
jednorodzinnej); 

7) „usługach nieuci>cliwych” – nalecy przez to 
rozumieć usługi , których uci>cliwoWć mieWci siC 
w granicach działki, spełniaj> wymagania sanitarne 
właWciwe dla podstawowego przeznaczenia terenu 
oraz nie mog> znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w myWl obowi>zuj>cych przepisów odrCbnychś 

8) „usługach komercyjnych” - nalecy przez to 
rozumieć budynki lub budowle, które w całoWci lub 
w czCWci słuc> do działalnoWci gospodarczej, której 
celem jest zaspokojenie potrzeb ludnoWci a nie 
wytwarzanie bezpoWrednio metodami 
przemysłowymi dóbr materialnych; 

9) „powierzchni zabudowanej” - nalecy przez to 
rozumieć powierzchniC pierwszych kondygnacji 
nadziemnych budynków na działce budowlanej, 
liczon> po zewnCtrznym obrysie murów wraz 
z przeWwitami i podcieniami, na wysokoWci 1,0 m 
od podłogiś 

 10) „wskaaniku intensywnoWci zabudowy” – nalecy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni 
zabudowanej do powierzchni działki budowlanej; 

 11) „wysokoWci zabudowy” – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć mierzon> od poziomu terenu przy najnicej 
połoconym wejWciu do budynku, znajduj>cym siC na 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do 
górnej powierzchni najwycej połoconego punktu 
stropodachu lub konstrukcji przykrycia budynku; 

 12) „zieleni urz>dzonej” - nalecy przez to rozumieć 
rócnorodne kompozycje roWlin ozdobnych: 
nasadzenia stałe (drzewa, krzewy) i sezonowe 
(rabaty, kwietniki); 

 13) „dachach płaskich” - nalecy przez to rozumieć formC 
o nachyleniu połaci dachowych max. 20ºś 
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 14) „dachach wysokich” - nalecy przez to rozumieć 
formC dachu dwu lub wielospadowego o nachyleniu 
połaci dachowych 20÷45º. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

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

 

§ 6. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuje 
potrzeba ustalania: 
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
2) wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 
odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a takce obszarów szczególnego zagrocenia powodzi> 
oraz obszarów osuwania siC mas ziemnych; 

4) szczegółowych zasad i warunków scalania 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym; 

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy; 

6) sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenu. 
 
§ 7. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objCtego planem; 
2) przeznaczenie terenu; 
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
4) linie podziału wewnCtrznegoś 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) strefa ochrony krajobrazu kulturowego; 
7) wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu. 

 

Rozdział 2 
USTALENIA ŹOTYCZ=Cź POSZCZźGÓLNYCH 

TźRźNÓW 
 

§ 8. Teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem U, dla którego ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: usługi komercyjne nieuci>cliwe 
(stacja paliw, motel, itp.),  

b) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna (mieszkanie dla właWciciela), 
zieleM urz>dzona, elementy małej architektury oraz 
urz>dzenia towarzysz>ce infrastruktury technicznej;  

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) obowi>zek wprowadzenia zieleni urz>dzonej od 

strony dróg, 
b) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

usługowo-handlowych, 
c) zasady lokalizowania reklam i noWników 

reklamowych:  
- zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników 

reklamowych za wyj>tkiem jednego noWnika 

informacyjnego dla obiektów funkcji 
podstawowej, 

- zakaz lokalizowania reklam na ogrodzeniach 
i obiektach małej architektury, 

- dopuszcza siC lokalizacjC reklamy na 
budynku o maksymalnej powierzchni: 3,0 m²ś 

3) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz przekształceM terenu w zakresie 

makroniwelacji z wyj>tkiem prac zwi>zanych 
z budow> układu komunikacyjnego 
i infrastruktury technicznej, 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, za 
wyj>tkiem dróg i sieci infrastruktury technicznej, 

c) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
o ile raport o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na 
Wrodowisko wykace ich znacz>ce oddziaływanie, 

d) obowi>zuj> standardy akustyczne jak dla 
terenów mieszkalno-usługowychś 

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu, 
b) wysokoWć zabudowy: max. 12,0 m, 
c) wskaanik intensywnoWci zabudowy: max. 0.2, 
d) geometriC dachówŚ dopuszcza siC dachy płaskie 

lub wysokie, 
e) obowi>zek zagospodarowania min. 30% 

powierzchni działek jako powierzchni 
biologicznie czynnej; 

5) Zasady podziału nieruchomoWci na działki 
budowlane: szerokoWć frontu działki min. 30,0 m 
w linii zabudowy, powierzchnia działki min. 1500 m²ś 

6) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodCŚ z istniej>cego systemu 

sieci wodoci>gowej, który nalecy dostosować do 
zewnCtrznego gaszenia pocarów, 

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do 
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzenie wód deszczowych: wody 
opadowe z utwardzonych nawierzchni 
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów, 
po odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić 
do kanalizacji deszczowej, 

d) zasilanie w energiC elektryczn>Ś rozbudowa 
istniej>cego systemu, elektroenergetycznego, 

e) zaopatrzenie w sieć teletechniczn>Ś 
projektowanym systemem infrastruktury 
telekomunikacyjnej, 

f) zaopatrzenie w ciepłoŚ zastosować 
proekologiczne systemy grzewcze, 

g) obsługa komunikacyjna: z projektowanych dróg 
dojazdowych, 

h) wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/ 
3 zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30 m² 
powierzchni ucytkowej obiektów, 

i) sieci infrastruktury technicznej projektować jako 
podziemne, zgodnie z wymogami okreWlonymi 
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w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu 
z dysponentami poszczególnych sieci, za zgod> 
i na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC lub 
właWciciela działkiś 

 
§ 9. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

MN, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

b) dopuszczalne: usługi nieuci>cliweś  
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) obowi>zek wprowadzenia zieleni urz>dzonej od 
strony dróg, 

b) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, 

c) zasady lokalizowania reklam i noWników 
reklamowych: 
- zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników 

reklamowych, 
- zakaz lokalizowania reklam na ogrodzeniach 

i obiektach małej architektury, 
- dopuszcza siC lokalizacjC reklamy na 

budynku o maksymalnej powierzchni: 1,0 m²ś 
3) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:  
a) zakaz przekształceM terenu w zakresie 

makroniwelacji z wyj>tkiem prac zwi>zanych 
z budow> układu komunikacyjnego 
i infrastruktury technicznej,  

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć zaliczanych do 
mog>cych zawsze i potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, za wyj>tkiem dróg 
i sieci infrastruktury technicznej,  

c) obowi>zuj> standardy akustyczne jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej, 

d) ustala siC strefC ochrony krajobrazu kulturowego, 
ochrona polega na: 
- zakazie nasadzeM zieleni wysokiej w formie 

przysłon na przedpolu zabudowy o wysokiej 
wartoWci kulturowej oraz na 
charakterystycznych osiach widokowych, 

- zachowaniu zasadniczego istniej>cego układu 
dróg, 

- projektowaniu nowych elementów zabudowy 
w sposób harmonizuj>cy z istniej>cym 
otoczeniem obiektów o wartoWciach 
historyczno-kulturowych wchodz>cych w skład 
urbanistycznego zespołu Starego Miasta; 

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu, 
b) forma projektowanej zabudowy: budynek 

wolnostoj>cy z czCWci> garacowo-gospodarcz> 
wbudowan> w główn> bryłC budynku, 

c) wysokoWć zabudowy: max. 10,0 m; 
d) wskaanik intensywnoWci zabudowy: max. 0,2, 
e) geometriC dachówŚ dopuszcza siC dachy 

wysokie, 
f) obowi>zek zagospodarowania min. 50% 

powierzchni działek jako powierzchni 
biologicznie czynnej; 

5) Zasady podziału nieruchomoWci na działki 
budowlane: szerokoWć frontu działki min. 20,0 m 
w linii zabudowy, powierzchnia działki min. 800 m²ś 

6) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodCŚ z istniej>cego systemu 

sieci wodoci>gowej, który nalecy dostosować do 
zewnCtrznego gaszenia pocarów, 

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do 
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzenie wód deszczowych: wody 
opadowe z utwardzonych nawierzchni 
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów, 
po odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić 
do kanalizacji deszczowej, 

d) zasilanie w energiC elektryczn>Ś rozbudowa 
istniej>cego systemu, elektroenergetycznego, 

e) zaopatrzenie w sieć teletechniczn>Ś 
projektowanym systemem infrastruktury 
telekomunikacyjnej, 

f) zaopatrzenie w ciepłoŚ zastosować 
proekologiczne systemy grzewcze, 

g) obsługa komunikacyjna: zachowanie istniej>cych 
zjazdów z ul. Targowej, dojazd do projektowanej 
działki, wydzielonej z działki nr 84 na zasadzie 
słucebnoWci przejazdu, 

h) obowi>zek zapewnienia dwóch miejsc 
postojowych na samochody osobowe 
w granicach działki dla budynku mieszkalnego, 

i) sieci infrastruktury technicznej projektować jako 
podziemne, zgodnie z wymogami okreWlonymi 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu 
z dysponentami poszczególnych sieci, za zgod> 
i na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC lub 
właWciciela działki. 

 
§ 10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

MW/U, dla którego ustala siCŚ 
1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

b) dopuszczalne: usługi nieuci>cliweś 
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zasady lokalizowania reklam i noWników 
reklamowych: 
- zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników 

reklamowych, 
- dopuszcza siC lokalizacjC reklamy na 

budynku o maksymalnej powierzchni: 1,0 m²ś 
3) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) zakaz przekształceM terenu w zakresie 

makroniwelacji z wyj>tkiem prac zwi>zanych 
z budow> układu komunikacyjnego 
i infrastruktury technicznej, 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć zaliczanych do 
mog>cych zawsze i potencjalnie znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, za wyj>tkiem dróg 
i sieci infrastruktury technicznej, 

c) obowi>zuj> standardy akustyczne jak dla 
terenów zabudowy mieszkalno-usługowej, 

d) ustala siC strefC ochrony krajobrazu kulturowego, 
ochrona polega na: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 168 – 9637 – Poz. 1404 
 

- zakazie nasadzeM zieleni wysokiej w formie 
przysłon na przedpolu zabudowy o wysokiej 
wartoWci kulturowej oraz na 
charakterystycznych osiach widokowych, 

- projektowaniu nowych elementów zabudowy 
w sposób harmonizuj>cy z istniej>cym 
otoczeniem obiektów o wartoWciach 
historyczno-kulturowych wchodz>cych 
w skład urbanistycznego zespołu Starego 
Miasta; 

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) forma projektowanej zabudowy: budynki 

wolnostoj>ce, 
b) wysokoWć zabudowy: max. 12,0 m, 
c) wskaanik intensywnoWci zabudowy: max. 0.2, 
d) geometriC dachówŚ dachy wysokie, 
e) obowi>zek zagospodarowania min. 50% 

powierzchni działek jako powierzchni 
biologicznie czynnej, 

5) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodCŚ z istniej>cego systemu 

sieci wodoci>gowej, który nalecy dostosować do 
zewnCtrznego gaszenia pocarów, 

b) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: do 
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzenie wód deszczowych: wody 
opadowe z utwardzonych nawierzchni 
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów, po 
odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić do 
kanalizacji deszczowej, 

d) zasilanie w energiC elektryczn>Ś rozbudowa 
istniej>cego systemu, elektroenergetycznego, 

e) zaopatrzenie w sieć teletechniczn>Ś 
projektowanym systemem infrastruktury 
telekomunikacyjnej, 

f) zaopatrzenie w ciepłoŚ zastosować 
proekologiczne systemy grzewcze, 

g) obsługa komunikacyjna: na zasadzie słucebnoWci 
przejazdu; 

 
§ 11. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

KP, dla którego ustala siCŚ 
1) Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: parking, 
b) dopuszczalne: urz>dzenia infrastruktury 

technicznej; 
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) zasady lokalizowania reklam i noWników 
reklamowych: 
- zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników 

reklamowych, 
- zakaz lokalizowania reklam na ogrodzeniach 

i obiektach małej architektury; 
3) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) zakaz przekształceM terenu w zakresie 

makroniwelacji z wyj>tkiem prac zwi>zanych 
z budow> układu komunikacyjnego 
i infrastruktury technicznej, 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, 

za wyj>tkiem dróg i sieci infrastruktury 
technicznej oraz przedsiCwziCć mog>cych 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko o ile raport o oddziaływaniu 
przedsiCwziCcia na Wrodowisko wykace ich 
znacz>ce oddziaływanie, 

c) ustala siC strefC ochrony krajobrazu kulturowego, 
ochrona polega na: zakazie nasadzeM zieleni 
wysokiej w formie przysłon na przedpolu 
zabudowy o wysokiej wartoWci kulturowej 
wchodz>cych w skład urbanistycznego zespołu 
Starego Miasta oraz na charakterystycznych 
osiach widokowych; 

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) parking na samochody osobowe powi>zany 

funkcjonalnie z istniej>cym parkingiem na 
działce s>siedniej, 

b) obowi>zek zagospodarowania min. 10% 
powierzchni terenu jako powierzchni 
biologicznie czynnej w formie pasów zieleni 
Wredniopiennej o szerokoWci min 5,0 m od strony 
terenów zabudowy mieszkaniowej; 

5) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) odprowadzenie wód deszczowych: wody 

opadowe z utwardzonych nawierzchni 
parkingów oraz dróg dojazdowych i placów, po 
odpowiednim podczyszczeniu, odprowadzić do 
kanalizacji deszczowej, 

b) obsługa komunikacyjna: z istniej>cego parkingu 
na terenie s>siednim, 

c) sieci infrastruktury technicznej projektować jako 
podziemne, zgodnie z wymogami okreWlonymi 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu 
z dysponentami poszczególnych sieci, za zgod> 
i na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC lub 
właWciciela działki. 

 
Rozdział 3 

PRZEPISY KOLCOWź 
 

§ 12. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 
naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci dla terenów U, MN, MW/U i KP 
w wysokoWciŚ 20%. 

 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi W>brzeana. 
 
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeM i na stronie 
internetowej UrzCdu Miasta W>brzeano. 

 
§ 15. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy Rady 

Radosław KCdzia 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 168 – 9638 – Poz. 1404 
 
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone 
w Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871 i z 2011 r. Nr 32, poz. 159. 
 

 

2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone 

w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675. 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 168 – 9639 – Poz. 1404 
 
 

 
 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 168 – 9640 – Poz. 1404 
 

Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VIII/36/11 

Rady Miejskiej w W>brzeanie 
z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie 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. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
Rada Miejska rozstrzyga co nastCpujeŚ  

Do w/w projektu zgłoszono uwagi, które nie zostały 
uwzglCdnione w projekcie planu miejscowego: 

1. ImiC i nazwisko, adres: Beata UrbaMska, 
ul. Targowa 6, 87-200 W>brzeano 

TreWć uwagi: " ... w odniesieniu do nieruchomoWci 
zlokalizowanej na działkach nr 89/1, 91, 103, 104/1, 
181, 74 połoconych pomiCdzy ulicami 1-ego Maja, 
a Targow> w W>brzeanie przeznaczonych w projekcie 
miejscowego planu pod budownictwo pensjonatowe, 
wielorodzinne o niskiej intensywnoWci, jednorodzinne 
oraz działalnoWć gospodarcz> nieuci>cliw> wnoszC 
o dokonanie zapisu zgodnie, z którymŚ dopuszczalna 
działalnoWć handlowo-usługowa wraz z infrastruktur> 
towarzysz>c>, m.in. miejsca postojowe) powinna zostać 
oddzielona od istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej pasem zieleni oraz ekranami 
dawiCkochłonnymi". 

Ustalenia projektu planu dla nieruchomoWci, której 
dotyczy uwaga: działka nr 89/1 - KP - parking; działki 
nr: 91, 103, 104/1, 181, 74 - poza granicami 
opracowania. 

RozstrzygniCcieŚ uwaga nieuwzglCdniona 
Uzasadnienie: Uwaga odnosi siC do nieruchomoWci 

zlokalizowanej na działkach nr 89/1, 91, 103, 104/1, 
181 i 74, jednakce w granicach opracowania znajduje 
siC jedynie działka nr 89/1. Pozostałe nieruchomoWci 
pozostaj> poza granicami niniejszego projektu planu, 
wobec czego nie mog> stanowić przedmiotu uwag. 

Na działce oznaczonej numerem 89/1 funkcjonuje 
parking do obsługi prowadzonej działalnoWci handlowej. 
Teren ten został na rysunku planu oznaczony symbolem 
KP, dla którego ustala siC przeznaczenie terenu: 
podstawowe - parking, dopuszczalne - urz>dzenia 
infrastruktury technicznej. Proponowana zmiana ma na 
celu ujednolicenie zapisów planu z faktycznym 
sposobem zagospodarowania terenu. PrzedsiCwziCcie 
polegaj>ce na budowie parkingu na samochody 
osobowe w granicach objCtych miejscowym planem nie 
jest zaliczane do przedsiCwziCć mog>cych potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko. Spełnia równiec 
wytyczne zawarte w Rozporz>dzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Ponadto projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ustala m.in.: obowi>zek 
zagospodarowania min. 10% powierzchni terenu jako 
powierzchni biologicznie czynnej w formie pasów 
zieleni Wredniopiennej o szerokoWci min 5,0 m od strony 
terenów zabudowy mieszkaniowej oraz zakaz 
lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko, za wyj>tkiem dróg i sieci 
infrastruktury technicznej oraz przedsiCwziCć mog>cych 
potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko o ile 
raport o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowisko 
wykace ich znacz>ce oddziaływanie. Projekt planu wraz 
z prognoz> oddziaływania na Wrodowisko uzyskał 
pozytywne uzgodnienie właWciwego paMstwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywn> 
opiniC właWciwego regionalnego dyrektora ochrony 
Wrodowiska. 

 
 

 
Zał>cznik nr 4 

do uchwały nr VIII/36/11 
Rady Miejskiej w W>brzeanie 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
 

RozstrzygniCcie Rady Miejskiej w W>brzeanie, 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji oraz zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy:  

Na obszarze objCtym zmian> planu nie wystCpuj> 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuc>ce 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
stanowi>ce, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.), zadania własne gminy. 

Wszelkie wydatki zwi>zane z realizacj> 
projektowanych inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej zostan> poniesione przez podmioty 
gospodarcze działaj>ce na obszarze objCtym planem. 
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