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UCHWAŁA Nr VII/40/2011 

 RADY GMINY ŁYSOMICź 
 z dnia 5 maja 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoconego we wsi Rócankowo 
 

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 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 i Nr 130, poz. 871) 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 
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 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 
poz. 230, Nr 106, poz. 675), po stwierdzeniu zgodnoWci 
z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice, 
Rada Gminy uchwala co nastCpujeŚ  

 
ŹZIAŁ I 

 PRZEPISY OGÓLNź  
 

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice dla 
obszaru połoconego we wsi Rócankowo, zwany dalej 
planem. 

 
§ 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 - zał>cznik graficzny nr 1, 
2. rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu miejscowego - zał>cznik nr 2, 
3. rozstrzygniCcie 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 – zał>cznik 
nr 3. 
 
§ 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. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuje 
potrzeba ustalenia: 
1. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
2. granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych; 

3. szczególnych zasad i warunków scalania 
nieruchomoWci. 
 
§ 6. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1. granica obszaru objCtego planem; 
2. linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – 
obowi>zuj>ceś 

3. nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4. obiekty wskazane do likwidacji; 
5. wymiarowanie; 
6. przeznaczenie terenu. 

 
§ 7.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 
1) „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 

2) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które winno 
przewacać na danym terenie okreWlonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

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

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

5) „linii rozgraniczaj>cej teren o jednakowym 
przeznaczeniu - postulowanej” - nalecy przez to 
rozumieć przyblicony podział 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 garacyś 
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7) „zieleni urz>dzonej” - nalecy przez to rozumieć 

rócnorodne kompozycje roWlin ozdobnych: 
nasadzenia stałe (drzewa, krzewy) i sezonowe 
(rabaty, kwietniki), realizowane jako powierzchnia 
biologicznie czynna; 

8) „budynkach garacowo-gospodarczych” – nalecy 
przez to rozumieć tylko budynek garacowy, tylko 
budynek gospodarczy, jak i budynek ł>cz>cy funkcje 
budynku garacowego i gospodarczego; 

9) „drogach wewnCtrznych” - nalecy przez to rozumieć 
wydzielone działki geodezyjne, umocliwiaj>ce 
skomunikowanie terenów i działek z drog> 
publiczn>, stanowi>ce własnoWć lub współwłasnoWć 
osób fizycznych lub prawnych; 

 10) „usługach nieuci>cliwych” – nalecy przez to 
rozumieć usługi, których uci>cliwoWć mieWci siC 
w granicach działki, spełniaj> wymagania sanitarne 
właWciwe dla przeznaczenia podstawowego terenu, 
nie wykazuj> uci>cliwoWci dla Wrodowiska oraz nie 
s> zaliczane do przedsiCwziCć mog>cych zawsze 
i potencjalnie znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w myWl obowi>zuj>cych przepisów odrCbnychś 

 11) „dachach wysokich” - nalecy przez to rozumieć 
formC dachu budynku z poddaszem i dachem dwu 
lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych 
20°-45°ś 

 12) „dachach płaskich” - nalecy przez to rozumieć 
dowoln> formC dachu budynku o nachyleniu połaci 
dachowych mniejszej nic 20°ś 

 13) „zieleni ochronnej” - nalecy przez to rozumieć 
zwarty pas zieleni wysokiej i Wredniej, o szerokoWci 
min. 2,0 m; 
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. 

 
ŹZIAŁ II 

USTALENIA ŹOTYCZ=Cź CAŁźGO OBSZARU 
OBJBTźGO PLANEM 

 
§ 8.1. Dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymi na całym obszarze objCtym planem, 
o ile ustalenia zawarte w Dziale III nie stanowi> inaczej, 
ustala siCŚ 
1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, 
ruchu pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

b) dopuszcza siC budowC i przebudowC istniej>cej 
sieci infrastruktury technicznej na warunkach 
gestorów sieci w uzgodnieniu z zarz>dc> drogi; 

c) zaopatrzenie w wodCŚ rozbudowa istniej>cego 
systemu sieci wodoci>gowejś 

d) odprowadzanie Wcieków sanitarnych: kanałami 
grawitacyjnymi do projektowanej przepompowni 

Wcieków i przerzut ich poprzez kanał tłoczny do 
istniej>cego systemu kanalizacji sanitarnej; 

e) zasilanie w energiC elektryczn>Ś rozbudowa 
istniej>cego systemu elektroenergetycznego na 
warunkach właWciwego zarz>dcy sieci; 

f) obowi>zuje przebudowa istniej>cej 
napowietrznej linii Wredniego napiCcia 
koliduj>cej z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z zasad> 
pokazan> na rysunku planu, na liniC kablow> 
doziemn> na warunkach zarz>dcy sieci; 

g) urz>dzenia infrastruktury technicznej 
projektować głównie jako podziemne w liniach 
rozgraniczaj>cych istniej>cych i projektowanych 
dróg, zgodnie z wymogami okreWlonymi 
w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu 
z dysponentami poszczególnych sieci, za zgod> 
i na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC lub 
właWciciela drogi. 

2) Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenu 
- do czasu docelowego przeznaczenia terenów 
dopuszcza siC dotychczasowy sposób 
zagospodarowania i ucytkowania terenów. 

 
ŹZIAŁ III 

USTALENIA DOT. POSZCZźGÓLNYCH 
TźRźNÓW 

 
§ 9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MN/U, dla którego ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuci>cliweś 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 
3) zakaz rozbudowy i przebudowy istniej>cych 

obiektów oraz utrwalania funkcji niezgodnej 
z przeznaczeniem terenu; 

4) obowi>zek realizacji obiektów w formie 
wolnostoj>cejś 

5) lokalizacjC maksymalnie jednego budynku 
mieszkalnego lub usługowego lub jednego budynku 
ł>cz>cego obie ww. funkcje i jednego budynku 
garacowo-gospodarczego na jednej działce 
budowlanej; 

6) obowi>zek zachowania harmonijnego charakteru 
zabudowy garacowo-gospodarczej w stosunku do 
budynku przeznaczenia podstawowego w zakresie, 
m.in.: proporcji, kształtu dachu, kolorystyki, 
materiałów wykoMczeniowych elewacji i pokrycia 
dachowego; 

7) zasady lokalizowania reklam i noWników 
reklamowych: 
a) dla terenów o funkcji usługowej lub mieszkalno-

usługowej – dopuszcza siC lokalizowanie reklam 
lub noWników reklamowych na ogrodzeniach, 
budynkach i obiektach małej architektury; 
maksymalna ł>czna powierzchnia reklam 
i noWników reklamowych – 4,0 m2, 

b) dla terenów o funkcji mieszkaniowej ustala siC 
zakaz lokalizowania noWników reklamowych za 
wyj>tkiem tymczasowych noWników 
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reklamowych lokalizowanych na czas budowy; 
dopuszcza siC zlokalizowanie jednej reklamy na 
budynku mieszkalnym o maksymalnej 
powierzchni 0,5 m2; 

8) dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy 
mieszkalno-usługowej, okreWlony w przepisach 
odrCbnychś 

9) maksymaln> wysokoWć projektowanego budynku 
przeznaczenia podstawowego - 11,0 m 
(2-kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
ucytkowe); 

 10) geometriC dachówŚ dachy wysokie lub płaskieś 
 11) kolorystykC i pokrycie dachówŚ dla dachów 

wysokich obowi>zuj> pokrycia dachowe wył>cznie 
w formie dachówek betonowych lub ceramicznych 
w odcieniach szarym, czerwonym lub br>zowymś 
zakaz stosowania dachówek glazurowanych; 

 12) poziom posadzki parteru max 0,6 m powycej 
poziomu terenu od strony frontowej budynku; 

 13) obowi>zek wprowadzenia zieleni urz>dzonej od 
frontu działkiś 

 14) obowi>zek zagospodarowania min. 40% 
powierzchni działek jako powierzchni biologicznie 
czynnej; 

 15) zasady grodzenia nieruchomoWci – zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

 16) dla budynków garacowo-gospodarczych: 
a) obowi>zek lokalizowania obiektów parterowych 

o maksymalnej wysokoWci zabudowy - 6,0 m, 
b) lokalizacjC wył>cznie jako obiektów 

zintegrowanych z brył> budynku przeznaczenia 
podstawowego; 

 17) podział na działki budowlane zgodnie z zasadami: 
a) dla zabudowy usługowej lub mieszkalno-

usługowejŚ minimalna szerokoWć działki w linii 
zabudowy - 25,0 m, minimalna powierzchnia 
działki - 1200,0 m², 

b) dla zabudowy mieszkaniowej - minimalna 
szerokoWć działki w linii zabudowy- 20,0 m, 
minimalna powierzchnia działki - 800,0 m²ś 

 18) dopuszcza siC ł>czenie nieruchomoWci celem 
realizacji jednej inwestycji zgodnej 
z przeznaczeniem podstawowym planu; 

 19) nakaz zachowania lub przebudowy istniej>cych 
urz>dzeM melioracyjnych w sposób zapewniaj>cy 
prawidłowe ich funkcjonowanie; 

 20) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu 
w rozumieniu przepisów odrCbnychś 

 21) obsługC komunikacyjn>Ś istniej>cym zjazdem 
z drogi lokalnej oraz projektowanymi zjazdami 
z drogi dojazdowej; 

 22) wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: 
a) dla zabudowy usługowej lub mieszkalno-

usługowej - minimum 1 miejsce postojowe/ 
3 zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30,0 m² 
powierzchni ucytkowej obiektów usługowych, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej - obowi>zek 
zapewnienia dwóch miejsc postojowych na 
samochody osobowe w granicach działki. 

§ 10. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
2÷6MN, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) obowi>zek realizacji obiektów w formie 

wolnostoj>cejś 
3) na kacdej z projektowanych działek lokalizacjC 

maksymalnie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i jednego budynku garacowo-
gospodarczego; 

4) obowi>zek zachowania harmonijnego charakteru 
zabudowy garacowo-gospodarczej w stosunku do 
budynku przeznaczenia podstawowego w zakresie, 
m.in.: proporcji, kształtu dachu, kolorystyki, 
materiałów wykoMczeniowych elewacji i pokrycia 
dachowego; 

5) zasady lokalizowania reklam i noWników 
reklamowych: 
a) dopuszcza siC zlokalizowanie jednej reklamy na 

budynku mieszkalnym o maksymalnej 
powierzchni 0,5 m2; 

b) zakaz lokalizowania noWników reklamowych za 
wyj>tkiem tymczasowych noWników 
reklamowych lokalizowanych na czas budowy; 

6) dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, okreWlony 
w przepisach odrCbnychś 

7) maksymaln> wysokoWć projektowanego budynku 
przeznaczenia podstawowego - 11,0 m 
(2-kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
ucytkowe)ś 

8) geometriC dachówŚ dachy wysokie lub płaskieś 
9) kolorystykC i pokrycie dachówŚ dla dachów 

wysokich obowi>zuj> pokrycia dachowe wył>cznie 
w formie dachówek betonowych lub ceramicznych 
w odcieniach szarym, czerwonym lub br>zowymś 
zakaz stosowania dachówek glazurowanych; 

 10) poziom posadzki parteru max 0,6 m powycej 
poziomu terenu od strony frontowej budynku; 

 11) obowi>zek wprowadzenia zieleni urz>dzonej od 
frontu działkiś 

 12) obowi>zek zagospodarowania min. 40% 
powierzchni działek jako powierzchni biologicznie 
czynnej; 

 13) dla budynków garacowo-gospodarczych: 
a) obowi>zek lokalizowania obiektów parterowych 

o maksymalnej wysokoWci zabudowy - 6,0 m, 
b) lokalizacjC wył>cznie jako obiektów 

zintegrowanych z brył> budynku przeznaczenia 
podstawowego; 

 14) zasady grodzenia nieruchomoWci – zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

 15) podział na działki budowlane zgodnie z zasadami: 
minimalna szerokoWć działki w linii zabudowy - 
19,0 m, minimalna powierzchnia działki - 600,0 m²ś 

 16) dopuszcza siC ł>czenie nieruchomoWci celem 
realizacji jednej inwestycji zgodnej 
z przeznaczeniem podstawowym; 

 17) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Strefy KrawCdziowej Kotliny ToruMskiej obowi>zek 
przestrzegania zasad zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 
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 18) nakaz zachowania lub przebudowy istniej>cych 
urz>dzeM melioracyjnych w sposób zapewniaj>cy 
prawidłowe ich funkcjonowanie; 

 19) obowi>zek zapewnienia dostCpnoWci do istniej>cego 
rowu melioracyjnego w celu umocliwienia 
przeprowadzenia robót eksploatacyjnych 
i konserwacyjnych; 

 20) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu 
w rozumieniu przepisów odrCbnychś 

 21) obsługC komunikacyjn>Ś zjazdy na posesje z terenów 
projektowanych dróg wewnCtrznych oraz drogi 
lokalnej; 

 22) obowi>zek zapewnienia dwóch miejsc postojowych 
na samochody osobowe w granicach działki. 
 
§ 11. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

7÷9MN, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) obowi>zek realizacji rócnych form zabudowy 

jednorodzinnej: wolnostoj>cej lub blianiaczejś 
3) na kacdej z projektowanych działek lokalizacjC 

maksymalnie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i jednego budynku garacowo-
gospodarczego; 

4) obowi>zek zachowania harmonijnego charakteru 
zabudowy garacowo-gospodarczej w stosunku do 
budynku przeznaczenia podstawowego w zakresie, 
m.in.: proporcji, kształtu dachu, kolorystyki, 
materiałów wykoMczeniowych elewacji i pokrycia 
dachowego; 

5) zasady lokalizowania reklam i noWników 
reklamowych: 
a) dopuszcza siC zlokalizowanie jednej reklamy na 

budynku mieszkalnym o maksymalnej 
powierzchni 0,5 m2; 

b) zakaz lokalizowania noWników reklamowych za 
wyj>tkiem tymczasowych noWników 
reklamowych lokalizowanych na czas budowy; 

6) dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, okreWlony 
w przepisach odrCbnychś 

7) maksymaln> wysokoWć projektowanego budynku 
przeznaczenia podstawowego - 11,0 m 
(2-kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
ucytkowe)ś 

8) geometriC dachówŚ dachy wysokie lub płaskieś 
9) kolorystykC i pokrycie dachówŚ dla dachów 

wysokich obowi>zuj> pokrycia dachowe wył>cznie 
w formie dachówek betonowych lub ceramicznych 
w odcieniach szarym, czerwonym lub br>zowymś 
zakaz stosowania dachówek glazurowanych; 

 10) poziom posadzki parteru max 0,6 m powycej 
poziomu terenu od strony frontowej budynku; 

 11) obowi>zek wprowadzenia zieleni urz>dzonej od 
frontu działkiś 

 12) obowi>zek zagospodarowania min. 40% 
powierzchni działek jako powierzchni biologicznie 
czynnej; 

 13) dla budynków garacowo-gospodarczych: 

a) obowi>zek lokalizowania obiektów parterowych 
o maksymalnej wysokoWci zabudowy - 6,0 m, 

b) lokalizacjC wył>cznie jako obiektów 
zintegrowanych z brył> budynku przeznaczenia 
podstawowego; 

 14) zasady grodzenia nieruchomoWci – zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

 15) podział na działki budowlane zgodnie z zasadami: 
a) dla zabudowy wolnostoj>cejŚ minimalna 

szerokoWć działki w linii zabudowy - 20,0 m, 
minimalna powierzchnia działki - 800,0 m², 

b) dla zabudowy blianiaczejŚ minimalna szerokoWć 
działki w linii zabudowy - 12,0 m, minimalna 
powierzchnia działki - 500,0 m²ś 

 16) dopuszcza siC ł>czenie nieruchomoWci celem 
realizacji jednej inwestycji zgodnej 
z przeznaczeniem podstawowym; 

 17) nakaz zachowania lub przebudowy istniej>cych 
urz>dzeM melioracyjnych w sposób zapewniaj>cy 
prawidłowe ich funkcjonowanie; 

 18) obowi>zek zapewnienia dostCpnoWci do istniej>cego 
rowu melioracyjnego w celu umocliwienia 
przeprowadzenia robót eksploatacyjnych 
i konserwacyjnych; 

 19) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu 
w rozumieniu przepisów odrCbnychś 

 20) obsługC komunikacyjn>Ś zjazdy na posesje z terenów 
projektowanych dróg dojazdowych i wewnCtrznych 
oraz istniej>cej drogi lokalnej; 

 21) obowi>zek zapewnienia dwóch miejsc postojowych 
na samochody osobowe w granicach działki. 
 
§ 12. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

10÷12WS, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe 

Wródl>doweś 
2) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM niezbCdnych dla 

potrzeb utrzymania i konserwacji cieku; 
3) zakaz grodzenia terenu; 
4) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Strefy KrawCdziowej Kotliny ToruMskiej obowi>zek 
przestrzegania zasad zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) zachowanie istniej>cych urz>dzeM melioracji 
i zapewnienie do nich dostCpu w celu umocliwienia 
przeprowadzenia robót eksploatacyjnych 
i konserwacyjnych; 

6) obsługC komunikacyjn>Ś dla terenów WS, które nie 
maj> bezpoWredniego dostCpu do drogi publicznej, 
obowi>zek zapewnienia dostCpu zgodnie 
z przepisami odrCbnymi. 
 
§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

13K, dla którego ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: kanalizacja – 

przepompownia Wcieków sanitarnych; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 
3) maksymalna wysokoWć projektowanej zabudowy - 

2,0 m; 
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4) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Strefy KrawCdziowej Kotliny ToruMskiej obowi>zek 
przestrzegania zasad zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) urz>dzenie pasa zieleni ochronnej o minimalnej 
szerokoWci 2,0 m w stosunku do projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z zasad> 
pokazan> na rysunku planu; 

6) obsługa komunikacyjna: z terenu projektowanej 
drogi 8KDW. 
 
§ 14. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

14E, dla którego ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: elektroenergetyka - 

stacja transformatorowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 
3) maksymalna wysokoWć projektowanej zabudowy - 

2,0 m; 
4) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Strefy KrawCdziowej Kotliny ToruMskiej obowi>zek 
przestrzegania zasad zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

5) obsługa komunikacyjna: z terenu projektowanej 
drogi 1KDL. 
 
§ 15. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

15ZP, dla którego ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleM izolacyjna; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja Wciecek 

i ci>gów pieszych oraz liniowych urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

3) obowi>zuje zakaz zabudowy; 
4) obowi>zuje zakaz grodzenia terenu od strony 

południowejś 
5) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Strefy KrawCdziowej Kotliny ToruMskiej obowi>zek 
przestrzegania zasad zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

6) obsługa komunikacyjna: z terenu projektowanego 
ci>gu pieszego 16Kx. 
 
§ 16. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1KDL, dla którego ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna - ulica 

klasy lokalnej (L); 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej, 
Wciecki rowerowej oraz miejsc parkingowych; 

3) ulica jednojezdniowa; 
4) zakaz lokalizowania wolnostoj>cych noWników 

reklamowych oraz tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych; 

5) zalecany typ skrzycowaM z ulicami klasy dojazdowej 
oraz z drogami wewnCtrznymi – skrzycowania 
zwykłeś 

6) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 12,0 m; 
7) projektowane poszerzenie istniej>cej drogi 

gruntowej wg rysunku planu; 
8) dla obszaru połoconego w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Strefy KrawCdziowej 
Kotliny ToruMskiej obowi>zek przestrzegania zasad 

zagospodarowania i zabudowy zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
 
§ 17. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

2÷3KDD, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne - ulice 

klasy dojazdowej (D); 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej 
i miejsc parkingowych; 

3) ulicC jednojezdniow> z chodnikiem, 
z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej 
bez wyodrCbnionej jezdni i chodnikówś 

4) zakaz lokalizowania wolnostoj>cych noWników 
reklamowych oraz tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych; 

5) zalecany typ skrzycowaM z ulic> klasy lokalnej 
i dojazdowej – skrzycowania zwykłeś 

6) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 
10,0÷12,0 m, wg rysunku planu. 
 
§ 18. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

4÷14KDW, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnCtrzne – 

ulice osiedlowe; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 
3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 6,0÷20,0 m, 

wg rysunku planu. 
4) ulicC o przekroju jednoprzestrzennym z zieleni> 

i miejscami postojowymi; 
5) zalecany typ skrzycowaM z ulic> klasy lokalnej 

i drogami wewnCtrznymi – skrzycowania zwykłe, 
z wyj>tkiem skrzycowania ulic oznaczonych 
symbolami: 5KDW, 7KDW, 8KDW – skrzycowanie 
z ruchem okrCcnym (rondo); 

6) dla terenów połoconych w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Strefy KrawCdziowej 
Kotliny ToruMskiej obowi>zek przestrzegania zasad 
zagospodarowania i zabudowy zgodnie z przepisami 
odrCbnymi. 
 
§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

15÷16Kx, dla których ustala siCŚ 
1) przeznaczenie podstawowe: ci>g pieszy; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 
3) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – 4,5÷5,0 m, 

wg rysunku planu; 
4) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Strefy KrawCdziowej Kotliny ToruMskiej obowi>zek 
przestrzegania zasad zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
ROZŹZIAŁ IV 

PRZEPISY KOLCOWź  
 

§ 20. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 
naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci w wysokoWciŚ 
1) dla terenów przeznaczonych na cele publiczne: WS, 

ZP, K, E, KDL, KDD, KDW w wysokoWciŚ 0%; 
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2) dla terenów oznaczonych symbolem 2-6MN; 

w wysokoWciŚ 1% 
3) dla terenów oznaczonych symbolem 1MN/U, 

7-9MN; w wysokoWciŚ 30% 
 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy. 
 
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeM i na stronie 
internetowej UrzCdu Gminy. 

 
§ 23. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Roman Wojda 

 
 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr VII/40/2011 

Rady Gminy Łysomice 
z dnia 5 maja 2011 r. 

 
 

 
 
 

Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VII/40/2011 

Rady Gminy Łysomice 
z dnia 5 maja 2011 r. 

 
Na podstawie art. 17 pkt 14, art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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 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 i Nr 130, 
poz.871) przedkłada siC Radzie żminy w Łysomicach 
listC uwag. 
 
Do przedmiotowego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie zgłoszono uwag. 
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Zał>cznik nr 3 
do uchwały nr VII/40/2011 

Rady Gminy Łysomice 
z dnia 5 maja 2011 r. 

 
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 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 i Nr 130, poz.871) okreWla siC nastCpuj>cy 

sposób realizacji zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasady ich finansowania 
 

§ 1. Na przedmiotowym obszarze inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej bCd> realizowane 
przez podmioty inwestycyjne zgodnie z zawartymi 
porozumieniami. 
 

 
1392

 
1398 

1393 

 
UCHWAŁA Nr XII/112/11 

 RADY MIASTA BYDGOSZCZY 
 z dnia 25 maja 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „VródmieWcie-Plac WolnoWci” w Bydgoszczy 
 

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 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 1 19, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 Nr 32, 
poz. 159) 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) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, 
co nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego 
uchwał> NR L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 
15 lipca 2009 r. uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „VródmieWcie-Plac 
WolnoWci” w Bydgoszczy, obejmuj>cy obszar 
ograniczony ulicami: KrasiMskiego, 3-go Maja, 
JagielloMsk> i żdaMsk> o powierzchni około 15 ha, 
w granicach okreWlonych na rysunku planu. 

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

z wyrysem ze Studium UwarunkowaM i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Bydgoszczy, stanowi>cym zał>cznik nr 1/1a i 1/1b; 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, jako zał>cznik nr 2; 

3) rozstrzygniCcie 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, jako 
zał>cznik nr 3. 
 
§ 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) jednolitym charakterze zabudowy – rozumie siC 
przez to wymóg realizacji obiektów, które cechuje 
jednolita forma architektoniczna, 
charakteryzuj>cych siC podobnymi proporcjami, 
skal>, parametrami elementów architektonicznych, 
rodzajem dachu, rodzajem i kolorystyk> 
zastosowanych materiałów wykoMczeniowych 
elewacji i pokrycia dachowego; 

2) liniach dopuszczalnych podziałów na działki 
budowlane – nalecy przez to rozumieć linie 
przedstawione na rysunku planu, okreWlaj>ce zasady 
podziału terenów na działki budowlane, których 
przebieg moce być zmieniony, jeWli bCdzie to 
uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem 
terenu, potrzebami funkcjonalnymi czy 
koniecznoWci> wprowadzenia uregulowaM 
własnoWciowychś 

3) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania – WciWle okreWlonych – nalecy 
przez to rozumieć linie rozdzielaj>ce tereny 
o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, których 
przebieg nie podlega zmianom; 

4) liniach rozgraniczaj>cych tereny – orientacyjnych – 
nalecy przez to rozumieć linie wrysowane na 
rysunku planu okreWlaj>ce granice terenów o rócnym 
przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania ustalonych w planie, których 

 


