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UCHWAŁA Nr V/40/2011 

 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 
 z dnia 20 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na czterech terenach 
w rejonach ul. żen. Władysława Sikorskiego, placu Klasztornego, al. NiepodległoWci i ul. Lipowej 
 

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)) 
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. Stwierdza siC zgodnoWć miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 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). 

 
§ 2.1. Uchwala siC miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej 
"planami". 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi> zał>czniki 
graficzne nr 1-4 zawieraj>ce rysunki planów w skali 
1Ś1000 wraz z wyrysami ze studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
w skali 1:5000. 

3. Zał>cznikami do uchwały s> ponadtoŚ 
1) zał>cznik nr 5 zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag złoconych do 
projektów planówś 

2) zał>cznik nr 6 zawieraj>cy rozstrzygniCcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planach 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 
 
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 

mowa o: 
1) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 

o okreWlonym przeznaczeniu wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiś 

2) symbolu terenu – rozumie siC przez to 
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawieraj>ce 
literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym 
numerem; 

3) harmonijnym charakterze zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć wymóg realizacji obiektów 
o podobnych walorach architektonicznych 
i parametrach (np. proporcje, skala obiektu, rodzaj 

dachu, rodzaj i kolorystyka materiałów 
wykoMczeniowych elewacji i pokrycia dachowego)ś 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, poza któr>, w kierunku przyległych 
terenów, zabrania siC lokalizowania zasadniczej 
bryły budynku (nie dotyczy elementów 
architektonicznych jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, podokienniki oraz inne detale); 

5) dachu wysokim – nalecy przez to rozumieć dach 
dwu- lub wielospadowy nachylony pod k>tem 
wiCkszym nic 150 i mniejszym lub równym 450; 

6) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach 
jedno lub wielospadowy nachylony pod k>tem nie 
wiCkszym nic 150; 

7) modernizacji – nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnienie, uwspółczeWnienie obiektów 
i urz>dzeMś 

8) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planów, 

a niezdefiniowane powycej, nalecy rozumieć zgodnie 
z powszechnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa na 
dzieM uchwalenia planów. 

 
§ 4. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, 

obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje w oparciu 
o: 
1) oznaczenia graficzne okreWlone na rysunkach 

planówś 
2) ustalenia tekstowe okreWlone w rozdziale 3 uchwały. 

 
Rozdział 2 

Oznaczenia graficzne 
 

§ 5. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunkach 
planów s> obowi>zuj>cymi ustaleniamiŚ 
1) granica opracowania planu; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

WciWle okreWloneś 
3) linie podziału terenów o tym samym przeznaczeniu 

WciWle okreWloneś 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) symbole terenów. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia planów 
 

§ 6. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ul. żen. Władysława 
Sikorskiego – zał>cznik nr 1 do uchwały 

1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem U: 
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1) przeznaczenie terenuŚ usługi z preferencj> dla 

gastronomii, administracji, zdrowia itp. z zakazem 
lokalizacji usług handluś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) obowi>zuje zabudowa o wysokich walorach 

architektonicznych w zakresie formy 
i materiałów wykoMczeniowych, obiektów małej 
architektury i innych elementów 
zagospodarowania terenu, 

b) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM pełnych 
oraz ogrodzeM z prefabrykowanych elementów 
betonowych, 

c) dopuszcza siC usytuowanie zabudowy 
bezpoWrednio przy wschodniej granicy terenu; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) uci>cliwoWć dla otoczenia wywołana funkcj> 

usługow> ustalon> w pkt. 1 nie moce wykraczać 
poza granice terenu, do którego inwestor ma 
tytuł prawny, 

b) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych 
z powierzchni utwardzonych do systemu 
kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w przepisach odrCbnych, 

c) zaleca siC utrzymanie istniej>cego zadrzewienia, 
krzewów i roWlinnoWci niskiej w formie 
powierzchni biologicznie czynnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC 
w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej 
i strefy „W” ochrony archeologicznej. 
Obowi>zujeŚ 
a) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 

kompozycji urbanistycznej w zakresie sytuacji, 
skali i bryły, 

b) uzgodnienie z właWciwym konserwatorem 
zabytków projektu zagospodarowania terenu 
i projektu zabudowy na etapie koncepcji, 

c) uzgodnienie z właWciwym konserwatorem 
zabytków projektu budowlanego w zakresie prac 
ziemnych i ochrony archeologicznej, 

d) zapewnienie nadzoru archeologicznego przy 
pracach ziemnych; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ dopuszcza siC reklamy na 
elewacji budynku oraz wolno stoj>ce reklamy 
i tablice informacyjne pod warunkiem uzgodnienia 
z plastykiem miejskim; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje stałe ograniczenie całkowitej 

dopuszczalnej wysokoWci obiektów budowlanych 
i drzew do rzCdnej 130,0 m npm, 

b) wysokoWć budynków do 15,0 m, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy (ł>cznie 

z powierzchniami utwardzonymi) - 50% 
powierzchni terenu, 

d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego - 30% powierzchni terenu; 

 
 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren jest 
połocony w strefie ochronnej „C” uzdrowiska 
ustalonej przepisami odrCbnymiś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ ustala siC zakaz podziału terenu; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
a) obsługa komunikacyjna terenu z ul. Harcerstwa 

Polskiego poprzez publiczn> drogC dojazdow> 
połocon> przylegle do granicy planu, 

b) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
w granicach terenu według wskaanika – nie 
mniej nic 3 miejsca postojowe na 100 m2 
powierzchni ucytkowej usługś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przepisami odrCbnymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
projektowanymi przył>czami z istniej>cych linii 
kablowych nn, zasilanych z istniej>cej poza 
granic> opracowania planu stacji 
transformatorowej „Ino Sikorskiego 1”, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś 
- z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
- zakaz stosowania aródeł ciepła z czynnikami 

wysokoemisyjnymi, 
- dopuszcza siC inne czynniki grzewcze, jakŚ 

energia elektryczna, gaz, energia odnawialna 
lub inne paliwo ekologiczne z zachowaniem 
normatywnych wielkoWci emisji spalin do 
atmosfery, okreWlonych przepisami 
odrCbnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz ze aródeł indywidualnych, 
docelowo z sieci gazowej zlokalizowanej na 
terenie miasta, 

g) obsługa w zakresie telekomunikacji istniej>c> 
i projektowan> sieci> teletechniczn>, 

h) gospodarka odpadami stałymiŚ wstCpna 
segregacja odpadów stałych w miejscu ich 
powstawania i wywóz na składowisko odpadówś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
 
§ 7. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie placu Klasztornego – 
zał>cznik nr 2 do uchwały 
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1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 
1MW,U: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna z usługami nieuci>cliwymi 
wbudowanymi lub wydzielonymi: 
a) na działce nr 216 i 431/2 – zachowanie 

historycznej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami wbudowanymi, 
wpisanej do gminnej ewidencji zabytków, 

b) na działce nr 432/1 – realizacja usług 
gastronomicznych – kawiarni; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dopuszcza siC zabudowC działki nr 432/1 do 

granic terenu, 
b) obowi>zuje realizacja w formie kawiarni 

parkowej harmonijnie poł>czonej z zabudow> 
historyczn>, maksymalnie przeszklonej, 
ze stolark> z materiałów naturalnych (drewno, 
aluminium); 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ nie ustala siCś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC 
w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej i strefy „W” ochrony 
archeologicznej. Obowi>zujeŚ 
a) uzgodnienie z właWciwym konserwatorem 

zabytków projektu budowlanego na etapie 
koncepcji w zakresie architektury oraz 
w zakresie prac ziemnych i ochrony 
archeologicznej, 

b) poprzedzenie wszelkich prac ziemnych 
badaniami archeologicznymi, 

c) zachowanie i konserwacja odkrytych reliktów 
zabudowy; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ dopuszcza siC reklamy na 
elewacjach budynków oraz wolno stoj>ce reklamy 
i tablice informacyjne pod warunkiem uzgodnienia 
z właWciwym konserwatorem zabytkówś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje stałe ograniczenie całkowitej 

dopuszczalnej wysokoWci obiektów budowlanych 
i drzew do rzCdnej 130,0 m npm, 

b) wysokoWć zabudowy na działce nr 432/1 - jedna 
kondygnacja; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ ustala siC zakaz podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna terenu 
wył>cznie z ul. ToruMskiej poprzez przyległy teren 
o symbolu 2KX/Z; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, 

b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzenie wód opadowych do sieci 
kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przepisami odrCbnymi, 

d) zasilanie w energiC elektryczn> z projektowanej 
linii kablowej nn, któr> nalecy wybudować 
z istniej>cej poza granic> opracowania planu 
stacji transformatorowej „Ino Teatr”, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś 
- z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
- zakaz stosowania aródeł ciepła z czynnikami 

wysokoemisyjnymi, 
- dopuszcza siC inne czynniki grzewcze, jakŚ 

energia elektryczna, gaz, energia odnawialna 
lub inne paliwo ekologiczne z zachowaniem 
normatywnych wielkoWci emisji spalin do 
atmosfery, okreWlonych przepisami 
odrCbnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz docelowo z sieci gazowej 
zlokalizowanej na terenie miasta, 

g) obsługa w zakresie telekomunikacji istniej>c> 
i projektowan> sieci> teletechniczn>, 

h) gospodarka odpadami stałymiŚ wstCpna 
segregacja odpadów stałych w miejscu ich 
powstawania i wywóz na składowisko 
odpadówś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
2. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

2KX/Z: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) komunikacja piesza i zieleM urz>dzona, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 

technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) czCWć północno-wschodnia terenu – plac miejski 
dla ruchu pieszego z dopuszczeniem dojazdów 
do posesji przyległych do placu, 

b) zachodnia czCWć terenu – pasac pieszy – 
poł>czenie placu Klasztornego z ul. Królowej 
Jadwigi; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ obowi>zuje zachowanie i rozwój 
zieleni urz>dzonej jako funkcji towarzysz>cejś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej i strefy „W” ochrony 
archeologicznej. Obowi>zujeŚ 
a) uzgodnienie z właWciwym konserwatorem 

zabytków koncepcji zagospodarowania terenu, 
b) uzgadnianie z właWciwym konserwatorem 

zabytków wszelkich prac ziemnych, 
c) poprzedzenie wszelkich prac ziemnych 

badaniami archeologicznymi, 
d) zachowanie i konserwacja odkrytych reliktów 

zabudowy; 
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5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenuŚ nie ustala siCś 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ nie ustala siCś 
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ nie ustala siCś 
 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacjiŚ powi>zanie z zewnCtrznym układem 
drogowym ul. Jana KiliMskiego (3 KDD)ś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przepisami odrCbnymi, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> dla 
oWwietlenia terenu z istniej>cych linii 
oWwietleniowych nn, 

c) dopuszcza siC adaptacjC, modernizacjC, 
przebudowC i realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej niezwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> terenu z wymogiem 
uwzglCdnienia ich w projekcie 
zagospodarowania terenu oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
3. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

3KDD: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) komunikacja - publiczna droga dojazdowa 
(odcinek ul. Jana KiliMskiego), 

b) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
dopuszcza siC lokalizacjC miejsc czasowego postojuś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ obowi>zuje zachowanie i rozwój 
zieleni urz>dzonej jako funkcji towarzysz>cejś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ teren znajduje siC  
w granicach strefy „A” Wcisłej ochrony 
konserwatorskiej i strefy „W” ochrony 
archeologicznej. Obowi>zujeŚ 
a) uzgodnienie z właWciwym konserwatorem 

zabytków koncepcji zagospodarowania terenu, 
b) uzgadnianie z właWciwym konserwatorem 

zabytków wszelkich prac ziemnych, 
c) poprzedzenie wszelkich prac ziemnych 

badaniami archeologicznymi, 
d) zachowanie i konserwacja odkrytych reliktów 

zabudowy; 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: parametry ulicy 
dojazdowej – według ul. Jana KiliMskiego (poza 
granicami planu); 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ nie ustala siCś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ powi>zanie z zewnCtrznym układem 
drogowym ulic> Jana KiliMskiegoś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przepisami odrCbnymi, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> dla 
oWwietlenia terenu z istniej>cych linii 
oWwietleniowych nn, 

c) dopuszcza siC adaptacjC, modernizacjC, 
przebudowC i realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej niezwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> terenu z wymogiem 
uwzglCdnienia ich w projekcie 
zagospodarowania terenu oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30% . 
 
§ 8. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie al. NiepodległoWci – 
zał>cznik nr 3 do uchwały 

1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 
1U i 2U: 
1) przeznaczenie terenuŚ usługi z zakresu handlu, 

administracji, zdrowia, gastronomii, hotelarstwa itp.; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) obowi>zuje sytuowanie zabudowy 
z uwzglCdnieniem nieprzekraczalnej linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planu, 

b) obowi>zuje zabudowa o wysokich walorach 
architektonicznych w zakresie formy 
i materiałów wykoMczeniowych, obiektów małej 
architektury i innych elementów 
zagospodarowania terenu, 

c) obowi>zuje zakaz budowy ogrodzeM pełnych 
oraz ogrodzeM z prefabrykowanych elementów 
betonowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) uci>cliwoWć dla otoczenia wywołana funkcj> 

usługow> ustalon> w pkt. 1 nie moce wykraczać 
poza granice terenu, do którego inwestor ma 
tytuł prawny, 

b) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych 
z powierzchni utwardzonych do systemu 
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kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w przepisach odrCbnych, 

c) zaleca siC utrzymanie istniej>cego zadrzewienia, 
krzewów i roWlinnoWci niskiej w formie 
powierzchni biologicznie czynnej; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ dopuszcza siC reklamy na 
elewacjach budynków oraz wolno stoj>ce reklamy 
i tablice informacyjne pod warunkiem uzgodnienia 
z plastykiem miejskim; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje stałe ograniczenie całkowitej 

dopuszczalnej wysokoWci obiektów budowlanych 
i drzew do rzCdnej 130,0 m npm, 

b) wysokoWć budynków – do 20,0 m, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy (ł>cznie 

z powierzchniami utwardzonymi) – 80% 
powierzchni działki, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni działkiś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ tereny s> 
połocone w strefie ochronnej „C” uzdrowiska 
ustalonej przepisami odrCbnymiś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) istniej>cy podział do zachowania pod warunkiem 

zapewnienia dostCpu do drogi publicznej 
drogami wewnCtrznymi, 

b) dopuszcza siCŚ 
- inny podział terenów na działki 

o powierzchni nie mniejszej nic 1200 m2, 
- ł>czenia działekś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
a) obsługa komunikacyjna terenów 

z al. NiepodległoWci - istniej>cymi zjazdami 
i z ul. Czarna Droga , 

b) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
według wskaanika - nie mniej nic 3 miejsca 
postojowe na 100 m2 powierzchni ucytkowej 
usługś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci 

kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przepisami odrCbnymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
projektowanymi liniami kablowymi nn, które 
nalecy wybudować z projektowanej na terenie 
oznaczonym symbolem 4E stacji 
transformatorowejś dla zasilania stacji nalecy 
wybudować odcinki linii kablowej SN, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś 
- z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
- zakaz stosowania aródeł ciepła z czynnikami 

wysokoemisyjnymi, 
- dopuszcza siC inne czynniki grzewcze, jakŚ 

energia elektryczna, gaz, energia odnawialna 
lub inne paliwo ekologiczne z zachowaniem 
normatywnych wielkoWci emisji spalin do 
atmosfery okreWlonych przepisami 
odrCbnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz ze aródeł indywidualnych, 
docelowo z sieci gazowej zlokalizowanej na 
terenie miasta, 

g) obsługa w zakresie telekomunikacji istniej>c> 
i projektowan> sieć teletechniczn>, 

h) gospodarka odpadami stałymiŚ wstCpna 
segregacja odpadów stałych w miejscu ich 
powstawania i wywóz na składowisko odpadówś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
2. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 3K: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja, pas terenu na 
poszerzenie przyległej drogi głównej 
(al. NiepodległoWci)ś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
dopuszcza siC lokalizacjC obiektów i urz>dzeM 
zwi>zanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsług> ruchu drogowego, a takce urz>dzeM 
zwi>zanych z potrzebami zarz>dzania ruchem 
drogowym oraz infrastruktury technicznej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ nie ustala siCś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ nie ustala siCś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren jest 
połocony w strefie ochronnej „C” uzdrowiska 
ustalonej przepisami odrCbnymiś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ ustala siC zakaz podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ nie ustala siCś 
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 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: 
a) odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przepisami odrCbnymi, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> dla 
oWwietlenia terenu z istniej>cych linii 
oWwietleniowych nn, 

c) dopuszcza siC adaptacjC, modernizacjC, 
przebudowC i realizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej niezwi>zanej 
bezpoWrednio z obsług> terenu z wymogiem 
uwzglCdnienia ich w projekcie 
zagospodarowania terenu oraz udostCpnienia 
słucbom eksploatacyjnym i konserwuj>cym na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnychś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
3. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 4E: 

1) przeznaczenie terenu: elektroenergetyka – stacja 
transformatorowa parterowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
nie ustala siCś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ nie ustala siCś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ nie ustala siCś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ nie ustala siCś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna z ul. Czarna 
Droga połoconej poza granicami planuś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ nie ustala siCś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
4. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

01KX: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) komunikacja – ci>g pieszy, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 

technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) chodnik, 

b) zakaz ruchu kołowego, 
c) dopuszcza siC ruch rowerowyś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ dopuszcza siC zieleM przyuliczn>ś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ szerokoWć ci>gu pieszego 
w liniach rozgraniczaj>cych – około 3,0 mś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ teren jest 
połocony w strefie ochronnej „C” uzdrowiska 
ustalonej przepisami odrCbnymi; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ nie ustala siCś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: nie ustala siCś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przepisami odrCbnymi, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> dla 
oWwietlenia terenu z istniej>cych linii 
oWwietleniowych nnś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
5. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

02KDX: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) komunikacja – plac manewrowy koMcz>cy drogC 
dojazdow> (ul. Czarna Droga) połocon> poza 
granicami planu, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
przekrój jednoprzestrzennyś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ dopuszcza siC zieleM przyuliczn>ś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: plac do zawracania 
o orientacyjnych wymiarach 16,0 x 17,5 m; 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie: teren jest 
połocony w strefie ochronnej „C” uzdrowiska 
ustalonej przepisami odrCbnymiś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ nie ustala siCś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ nie ustala siCś 

 10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ nie ustala siCś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przepisami odrCbnymi, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> dla 
oWwietlenia terenu z istniej>cych linii 
oWwietleniowych nnś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
 
§ 9. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ul. Lipowej – zał>cznik 
nr 4 do uchwały 

1. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 
1MN, 2MN, 3MN i 4MN: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

a) obowi>zuje sytuowanie budynków w czCWci 
działki wyznaczonej nieprzekraczaln> lini> 
zabudowy, okreWlon> na rysunku planu, 

b) obowi>zuje zasada lokalizacji nie wiCcej nic 
dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, 
w tym tylko jednego budynku mieszkalnego, 

c) realizacja nowej zabudowy na terenach 3MN 
i 4MN z uwzglCdnieniem wysokiego poziomu 
wód gruntowychś zaleca siC budynki 
niepodpiwniczone, 

d) dla budynków mieszkalnych obowi>zuje 
realizacja dachów wysokichś na wolno stoj>cych 
budynkach gospodarczych i garacach - dachy 
wysokie lub płaskie, 

e) obowi>zuje harmonijny charakter zabudowy na 
poszczególnych działkach, 

f) obowi>zuje realizacja ogrodzeM acurowych 
z wykluczeniem prefabrykowanych przCseł 
betonowych, 

g) obowi>zuje zapewnienie dostCpu do kolektora 
sanitarnego i gazoci>gu, przebiegaj>cych przez 
tereny 1MN i 2MN – w celach eksploatacyjnych 
i konserwacyjnych, 

h) dopuszcza siC zachowanie istniej>cej zabudowy 
z mocliwoWci> rozbudowy i modernizacji na 
warunkach, jak dla nowej zabudowy; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
 

a) zaleca siC utrzymanie istniej>cych form zieleni 
naturalnej (drzew, krzewów, roWlinnoWci niskiej) 
jako powierzchni biologicznie czynnej, o ile nie 
koliduje z rozbudow> układu drogowego 
i realizacj> zabudowy, 

b) obowi>zuje odprowadzenie wód deszczowych  
z powierzchni utwardzonych do systemu 
kanalizacji deszczowej zgodnie z zasadami 
okreWlonymi w przepisach odrCbnychś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) w przypadku natrafienia w trakcie robót 

ziemnych na obiekt, co do którego istnieje 
przypuszczenie, ce jest on zabytkiem, 
obowi>zuje wstrzymanie prac i zawiadomienie 
konserwatora zabytków, 

b) budynki mieszkalne nr 14 i 22 przy ul. Lipowej 
i nr 51 przy ul. Marulewskiej wpisane s> do 
gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez 
właWciwe słucby konserwatorskie i podlegaj> 
ochronie konserwatorskiej w zakresie 
architektury. Wymagane jest zachowanie 
obiektów zabytkowych z obowi>zkiem 
konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji 
realizowanym przez remonty konserwatorskie 
z zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego 
pokrycia dachów, detali architektonicznych, 
stolarki, tynków i kolorystyki. Wskazane jest 
dostosowanie nowej zabudowy wprowadzanej na 
obszar parceli do budynków historycznych pod 
wzglCdem gabarytów, kompozycji bryły, 
elewacji, dachów oraz uzgodnienie z właWciwym 
konserwatorem zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ dopuszcza siC reklamy na 
elewacjach budynków oraz wolno stoj>ce reklamy 
i tablice informacyjne pod warunkiem uzgodnienia 
z plastykiem miejskim; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) obowi>zuje stałe ograniczenie całkowitej 

dopuszczalnej wysokoWci obiektów budowlanych 
i drzew do rzCdnej 130,0 m npm, 

b) wysokoWć budynkówŚ 
- mieszkalnych – do 11,0 m, 
- gospodarczych i garacy z dachami wysokimi 

– do 6,0 m, 
- gospodarczych i garacy z dachami płaskimi – 

do 3,5 m, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 

powierzchni działki, 
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

40% powierzchni działkiś 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
a) nie ustala siC terenów wymagaj>cych scaleM 

nieruchomoWci, 
b) podział terenów na działki według rysunku planu 

– według stanu istniej>cegoś dopuszcza siC 
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podział terenu 4MN pod warunkiem zapewnienia 
dostCpu do drogi publicznej, 

c) dopuszcza siC ł>czenie działekś 
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ ustala siC obszar ograniczonego 
ucytkowania na terenach 1MN i 2MN jako pas 
techniczny wzdłuc kolektora sanitarnego 1000 mm 
i wzdłuc gazoci>gu DN 150, na którym obowi>zuje 
zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeM zieleni 
wysokiej; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji: 
a) obsługa komunikacyjna terenów z ulicy 

zbiorczej (ul. Marulewskiej) połoconej poza 
granicami planu oraz z istniej>cych 
i projektowanych ulic dojazdowych i ulicy 
wewnCtrznej, 

b) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
w granicach poszczególnych działek według 
wskaanika - nie mniej nic 1 miejsce na jedno 
mieszkanie; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci 

wodoci>gowej, 
b) odprowadzenie Wcieków komunalnych systemem 

grawitacyjno-pompowym do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
- z terenów 1MN i 2MN do kanalizacji 

deszczowej, 
- z terenów 3MN i 4MN do kanalizacji 

deszczowej; do czasu jej realizacji 
odwodnienie powierzchniowe do 
ul. Wierzbowej, a nastCpnie do kanalizacji 
w ul. Marulewskiej i ul. K>tnej, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
projektowanymi przył>czami, które nalecy 
wybudować z istniej>cych linii kablowych nn, 
wyprowadzonych z istniej>cych stacji 
transformatorowychŚ „Ino K>tna” - na terenie 
oznaczonym symbolem 6ź oraz „Ino 
Marulewska” – poza granic> opracowania planu, 

e) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś 
- z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
- zakaz stosowania aródeł ciepła z czynnikami 

wysokoemisyjnymi, 
- dopuszcza siC inne czynniki grzewcze, jakŚ 

energia elektryczna, gaz, energia odnawialna 
lub inne paliwo ekologiczne z zachowaniem 
normatywnych wielkoWci emisji spalin do 
atmosfery, okreWlonych przepisami 
odrCbnymi, 

f) zaopatrzenie w gaz z istniej>cej sieci gazowej, 
g) obsługa w zakresie telekomunikacji istniej>c> 

i projektowan> sieć teletechniczn>, 
h) gospodarka odpadami stałymiŚ wstCpna 

segregacja odpadów stałych w miejscu ich 
powstawania i wywóz na składowisko odpadówś 

 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
2. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

5KP: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) parking, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM do 

retencjonowania i podczyszczania wód 
opadowych oraz ci>gów infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
dla parkingu obowi>zuje nawierzchnia pełna, 
całkowicie izoluj>ca gruntś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ nie ustala siCś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
natrafienia w trakcie robót ziemnych, na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ nie ustala siCś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ nie ustala siCś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna z przyległej 
ul. K>tnej, połoconej poza granicami planu i ulicy 
oznaczonej symbolem 02KDX; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

poprzez projektowane odwodnienie 
powierzchniowe z wł>czeniem do kanalizacji 
deszczowej w ul. Marulewskiej, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> 
projektowanym przył>czem, które nalecy 
wybudować z istniej>cej linii kablowej nn, 
wyprowadzonej z istniej>cej na terenie 
oznaczonym symbolem 6E stacji 
transformatorowej „Ino K>tna”ś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
3. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 6E: 

1) przeznaczenie terenu: elektroenergetyka – stacja 
transformatorowa; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
ustala siC zachowanie istniej>cej stacji 
z mocliwoWci> modernizacjiś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ nie ustala siCś 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 139 – 8054 – Poz. 1180 
 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ nie ustala siCś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ nie ustala siCś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ obsługa komunikacyjna z ul. K>tnej 
połoconej poza granicami planuś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ nie ustala siCś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
4. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

01KDD: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) komunikacja – publiczna droga dojazdowa, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 

technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ dopuszcza siC zieleM przyuliczn>ś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 12 m, 

z poszerzeniem do 19 m na plac do zawracania, 
b) zalecana szerokoWć jezdni 5 m, 
c) dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzennyś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ zakaz podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ powi>zanie z zewnCtrznym układem 

drogowym ul. Marulewsk> połocon> poza granicami 
planu; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

do kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przepisami odrCbnymi, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> dla 
oWwietlenia terenu z istniej>cych linii 
oWwietleniowych nnś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
5. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 

02KDX: 
1) przeznaczenie terenu : 

a) komunikacja – publiczna droga pieszo-jezdna, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 

technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowegoŚ dopuszcza siC zieleM przyuliczn>ś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 14-8 m, 
b) przekrój jednoprzestrzennyś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ zakaz podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ powi>zanie z zewnCtrznym układem 
drogowym ul. Marulewsk>, połocon> poza 
granicami planu; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) dla odprowadzenia wód opadowych 

i roztopowych oraz odwodnienia przyległych 
terenów 3MN i 4MN przewiduje siC 
odwodnienie powierzchniowe z wł>czeniem do 
kanalizacji w ul. Marulewskiej i ul. K>tnej, 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> dla 
oWwietlenia terenu z istniej>cych linii 
oWwietleniowych nnś 
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 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
6. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

03KDW: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) komunikacja – droga wewnCtrzna, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 

technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

dopuszcza siC zachowanie, remonty i rozbudowC 
istniej>cych sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: nie ustala siCś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 
natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 4,5 m, 
b) przekrój jednoprzestrzenny; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ zakaz podziału terenuś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ powi>zanie z zewnCtrznym układem 
drogowym ul. Marulewsk> połocon> poza granicami 
planu; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

do kanalizacji deszczowej, 
b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> dla 

oWwietlenia terenu z istniej>cych linii 
oWwietleniowych nnś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 
7. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

04KX: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) komunikacja publiczna – droga piesza, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC ci>gów infrastruktury 

technicznej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 

nie ustala siCś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowegoŚ nie ustala siCś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ w przypadku 

natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekt, co 
do którego istnieje przypuszczenie, ce jest on 
zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytkówś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ nie ustala siCś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 4-3,5 m; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronieŚ nie ustala siCś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ dopuszcza siC podział terenu 
i wł>czenie w granice działek przyległychś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siCś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacjiŚ nie ustala siCś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

do kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo 
do ul. Wierzbowej (02KDX), 

b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> dla 
oWwietlenia terenu z istniej>cych linii 
oWwietleniowych nnś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuŚ nie ustala siCś 

 13) stawka procentowa słuc>ca naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 30%. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 10. W zakresie uregulowanym niniejsz> uchwał> 
trac> mocŚ 
1) uchwała nr XVIII/253/00 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulic: Ignacego 
DaszyMskiego, Prezydenta żabriela Narutowicza, 
Armii Krajowej, żen. Władysława Sikorskiego, 
Ks. Piotra Wawrzyniaka i al. Mikołaja Kopernika 
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 15, 
poz. 93); 

2) uchwała nr VII/89/99 Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuj>cego teren w obrCbie ulicŚ al. Mikołaja 
Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta, 
al. NiepodległoWci, Miechowickiej, PoznaMskiej, 
żórniczej, Szymborskiej, Andrzeja, Vw. Ducha, 
Vredniej, Bpa Antoniego Laubitza, Dworcowej 
(Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 51, 
poz. 447, z póan. zm.2)); 

3) uchwała nr XXVII/376/2000 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 27 paadziernika 2000 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ulic: Marulewskiej, 
K>tnej, Lipowej, Bolesława Krzywoustego, Stefana 
Czarnieckiego, Władysława Jagiełły, Ks. Dobromira 
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Ziarniaka i Długiej w Inowrocławiu (Dz.Urz.Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego z 2001 r. Nr 19, poz. 271, 
z póan. zm.3)). 
 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej miasta. 

 
§ 12. 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 oraz 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. 
2)Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 117, poz. 2404, z 2007 r. Nr 34, 
poz. 495 oraz z 2009 r. Nr 25, poz. 487 i Nr 141, poz. 2598. 
3)Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 135, poz. 2028 i 2029. 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr V/40/2011 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 stycznia 2011 r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie  

ul. żen. Władysława Sikorskiego
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr V/40/2011 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 stycznia 2011 r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie placu Klasztornego 
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Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr V/40/2011 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 stycznia 2011 r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie al. NiepodległoWci 
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Zał>cznik nr 4 
do uchwały nr V/40/2011 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 stycznia 2011 r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Lipowej 
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Zał>cznik nr 5 
do uchwały nr V/40/2011 
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYżNIBCIź 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektów planów 
 

W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du 
w dniach od 1 do 29 paadziernika 2010 r. oraz w okresie 
14 dni nastCpuj>cych po wyłoceniu wpłynCły 3 pisma 
z uwagami do projektów planów. 

I Uwagi do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
ul. żen. Władysława SikorskiegoŚ 
- wniosek o odst>pienie od wykluczenia na terenie 

objCtym planem usług handlu, 
- wniosek o wprowadzenie obsługi komunikacyjnej 

projektowanych usług od ul. żen. Sikorskiego 
poprzez działkC o numerze ewidencyjnym 85/63, 
stanowi>c> urz>dzony skwer. 
(uwagi zgłoszone przez p. Leszka CzekałC, 

pełnomocnika p. Huberta żołCbiowskiego – właWciciela 
terenu) 

Uchwała o przyst>pieniu do sporz>dzenia planu 
WciWle okreWla zakres przestrzenny planu ograniczaj>c go 
do granic działki o numerze ewidencyjnym 85/92. 
Celem sporz>dzenia planu jest rozszerzenie zakresu 
usług mocliwych do realizacji na przedmiotowym 
terenie. Dotychczas obowi>zuj>cy plan przewidywał 
wył>cznie usługi zdrowia lub kultury. Obecnie jedynym 
wykluczeniem jest handel z uwagi na trudn> dostCpnoWć 
komunikacyjn> oraz koniecznoWć minimalizowania 
uci>cliwoWci dla s>siednich funkcji, tj. przedszkola 
i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. ObsługC 
komunikacyjn> działki objCtej planem bCdzie 
zapewniała publiczna droga dojazdowa, projektowana 
w dotychczas obowi>zuj>cym planie od ul. Harcerstwa 
Polskiego na fragmencie działki 85/93. źwentualne 
poszukiwanie innego powi>zania działki 85/92 
z układem dróg publicznych wymaga rozszerzenia 
zakresu przestrzennego sporz>dzanego planu, co 
oznacza podjCcie nowej uchwały o przyst>pieniu do 
sporz>dzenia planu. 
Uwag nie uwzglCdniono. 

II Uwaga do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
ul. Lipowej – wniosek o przełocenie odcinka 
istniej>cego kolektora sanitarnego z terenu działek 
budowlanych o numerach ewidencyjnych 248/16, 
248/17, 116/13 i 247/7 w granice przyległej 
ul. Milenijnej. 

(uwaga zgłoszona przez właWcicieli działek 
pp. KrystynC i Andrzeja Borowiaków) 

Zmiana lokalizacji kolektora sanitarnego 
z technicznego punktu widzenia jest praktycznie 
niemocliwa. Dla ominiCcia prywatnej posesji konieczne 
byłoby wykonanie zmiany kierunku pod k>tem 90° co 
jest sprzeczne z zasadami sztuki budowlanej dla 
czynnego i tak ducego kanału. Ponadto w ul. Milenijnej 
usytuowane s> urz>dzenia infrastruktury technicznej 
i nie ma w niej miejsca dla kolektora o Wrednicy 

1000 mm przy zachowaniu odległoWci miCdzy 
urz>dzeniami wynikaj>cych z przepisów. Jakakolwiek 
zmiana kierunku połocenia kolektora, w celu ominiCcia 
posesji skutkowałaby wydłuceniem jego trasy, 
a w konsekwencji zmniejszeniem spadku niezbCdnego 
dla właWciwego przepływu Wcieków. Dodatkowo byłaby 
przyczyn> powstawania zastoisk i zatorów co groziłoby 
jego blokad>, a takce wylewami awaryjnymi przez 
studnie. Kolektorem tym odprowadzane s> Wcieki 
czCWciowo z centrum miasta jak i całej wschodniej jego 
czCWci. Rozwój budownictwa jaki nast>pił w minionych 
latach, znacznie zwiCkszył iloWć Wcieków 
odprowadzanych tym kolektorem do oczyszczalni. 
Dlatego tec ze wzglCdu na funkcjC i charakter oraz 
wskazane wycej uzbrojenie ul. Milenijnej nie ma 
mocliwoWci jego przełocenia.  
Uwagi nie uwzglCdniono. 

III Uwagi do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
placu Klasztornego - wniosek o rezygnacjC 
z wprowadzenia na działkach 432/1 i 431/2 zabudowy, 
która pogorszy dojazd do nieruchomoWci oznaczonej 
jako działka 221/1 i przesłoni front realizowanego na 
niej hotelu 

(uwagi wniesione przez adwokata p. Pawła 
Szafranka – pełnomocnika p. Magdaleny Balcerzak-
Piwowar, właWcicielki nieruchomoWci przy 
pl. Klasztornym 1 - działka 221/1) 

Umocliwienie zabudowy działki nr 432/1 było 
głównym powodem podjCcia przez RadC Miejsk> 
uchwały w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
planu. Z uwagi na połocenie terenu w strefie „A” Wcisłej 
ochrony konserwatorskiej przed podjCciem uchwały 
uzyskano stanowisko konserwatora zabytków, który  
w piWmie WUOZ/B-UAB-4020-21/09 z dnia 30 stycznia 
2009 r. zaopiniował pozytywnie propozycjC 
wprowadzenia zabudowy na działce 432/1, ustalaj>c 
jednoczeWnie zachowanie istniej>cej zabudowy na 
działce 431/2. Powycsze pismo zawiera szczegółowe 
wytyczne, uwzglCdnione nastCpnie przy formułowaniu 
ustaleM planu. Projekt planu został uzgodniony przez 
Wojewódzki Urz>d Ochrony Zabytków w Toruniu, 
Delegatura w Bydgoszczy pismem WUOZ/DB-UAB-
4162-4-16-/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. 

Wiod>c> funkcj> placu Klasztornego, oznaczonego 
w projekcie planu symbolem 2KX/Z jest komunikacja 
piesza przy dopuszczeniu dojazdów do posesji 
przyległych do placu. 

Uwag nie uwzglCdniono. 
LISTA NIźUWZżLBDNIONYCH UWAż 
1. Uwaga postuluj>ca odst>pienie od wykluczenia 

na terenie przy ul. Gen. Sikorskiego realizacji usług 
handlu. 

2. Uwaga postuluj>ca obsługC komunikacyjn> 
projektowanych przy ul. żen. Sikorskiego usług przez 
teren przyległego skweru. 
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3. Uwaga postuluj>ca przełocenie odcinka 
istniej>cego w rejonie ul. Lipowej kolektora sanitarnego 
z terenu działek budowlanych w granice przyległej 
ul. Milenijnej. 

4. Uwaga postuluj>ca rezygnacjC z projektowanej 
zabudowy działki nr 432/1 w rejonie placu 
Klasztornego i kwestionuj>ca obsługC komunikacyjn> 
działki 221/1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zał>cznik nr 6 

do uchwały nr V/40/2011 
Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 
 

rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania 

 
I Sposób realizacji inwestycji 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
stanowi>, 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. 

Do zadaM własnych gminy nalecy realizacjaŚ 
- gminnych dróg publicznych, 
- wodoci>gów, 
- kanalizacji sanitarnej. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmuj>Ś 
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 

w granicach linii rozgraniczaj>cych poszczególnych 
ulic, obejmuj>ce wybudowanie ulicy wraz 
z oWwietleniem, uzbrojeniem podziemnym, zieleni>ś 

2) inwestycje realizowane poza liniami 
rozgraniczaj>cymi ulic w przypadku braku 
mocliwoWci zlokalizowania sieci infrastruktury 
technicznej w ulicach. 
 
II Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w planach miejscowych podlega przepisom 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z póan. zm.), 
przy czym: 
1) wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała Rady 

Miejskiej w sprawie wieloletniego programu 
inwestycyjnego; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu Miasta 
ustala siC w uchwale budcetowejś 

3) zadania w zakresie budowy dróg finansowane bCd> 
przez budcet Miasta lub na podstawie porozumieM 
z innymi podmiotami; 

4) zadania w zakresie budowy sieci wodoci>gowej 
i kanalizacyjnej bCd> finansowane 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 Wrodków budcetu Miasta, 
funduszy Unii Europejskiej lub na podstawie 
porozumieM z innymi podmiotamiś 

5) zadania w zakresie budowy sieci 
elektroenergetycznej i gazowej bCd> finansowane na 
podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, z póan. zm.). 
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