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UCHWAŁA Nr XLIV/465/10 

 RADY GMINY LUBICZ 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi GrCbocin 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420  
i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 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), w zwi>zku z uchwał>  
Nr XI/176/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 wrzeWnia 
2003 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci wsi żrCbocin, zmienionej uchwał> Nr XL/47Ń/Ń5 
z dnia 26 paadziernika 2ŃŃ5 r. uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1.  Po stwierdzeniu zgodnoWci planu  

z ustaleniami studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, 
uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego czCWci wsi żrCbocin i zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
czCWci wsi żrCbocin, zwany dalej planem. 

2. żranice obszaru objCtego planem oraz podział 
obszaru objCtego planem na jednostki strukturalne, 
oznaczone literami A, B, C, D, E i F przedstawiono na 
rysunku planu - zał>cznik Nr ń. 

3.  Integraln> czCWci> uchwały, o której mowa  
w ust. 1, jest: 
1)  rysunek planu sporz>dzony na kopii mapy 

zasadniczej w skali 1:2000 - stanowi>cy zał>cznik 
Nr 1 do uchwałyś 

2)  rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu - stanowi>ce zał>cznik Nr 2 do 
uchwałyś 

3)  rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych - stanowi>ce 
zał>cznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2.  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. 

 
§ 3.  Na obszarze objCtym planem nie wystCpuje 

potrzeba ustalania: 
1)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

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

2)  szczególnych zasad i warunków scalania 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym; 

3)  sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania 
terenów. 
 
§ 4.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planuŚ 
1)  granice obszaru objCtego planemś 
2)  przeznaczenie terenówś 
3)  linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
4)  linie rozgraniczaj>ce tereny o jednakowym 

przeznaczeniu lub jednakowych zasadach 
zagospodarowania; 

5)  linie zabudowy obowi>zuj>ce i nieprzekraczalne; 
6)  stanowiska archeologiczne; 
7)  obiekty zabytkowe; 
8)  obiekty o wartoWciach historyczno-kulturowych; 
9)  granice strefy ochrony konserwatorskiej; 

 10)  granice strefy ochrony ekspozycji; 
 11)  granice strefy uci>cliwoWci autostradyś 
 12)  granice strefy dla grobów tradycyjnychś 
 13)  granice strefy wokół obiektu uci>cliwegoś 
 14)  granice obszaru wymagaj>cego przekształceM  

i rehabilitacji istniej>cej zabudowyś 
 15)  granice strefy bezpieczeMstwaś 
 16)  granice strefy ograniczonego ucytkowaniaś 
 17)  obszary wymagaj>ce rekultywacjiś 
 18)  klasyfikacja ulic; 
 19)  skrzycowania z drogami klasy GP, G i Z; 
 20)  akcenty plastyczne; 
 21)  wymiarowanie elementów zagospodarowania 

terenu. 
 
§ 5.1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

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

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

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic 
podstawowe, uzupełniaj>ce lub wzbogacaj>ce 
przeznaczenie podstawowe; 

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

4)  „postulowanej linii rozgraniczaj>cej” - nalecy przez 
to rozumieć przyblicony podział terenu na rócne 
przeznaczenia a takce przyblicony podział w obrCbie 
jednego przeznaczenia, który nalecy uWciWlić  
w projekcie zagospodarowania terenu; 

5)  „obowi>zuj>cej linii zabudowy” - nalecy przez to 
rozumieć odsuniCcie od drogi lica budynku na 
odległoWć okreWlon> w uchwale, linia zabudowy dot. 
głównej bryły budynku z wył>czeniem ryzalitów, 
balkonów, wykuszy, krucganków, garacy  
i podcieni; 

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

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, 
nie wykazuj> uci>cliwoWci dla Wrodowiska oraz nie 
mog> znacz>co oddziaływać na Wrodowisko w myWl 
obowi>zuj>cych przepisów odrCbnychś 

8)  „lokalny oWrodek usługowy” - nalecy przez to 
rozumieć zakres niezbCdnych usług podstawowych 
dla mieszkaMców wsi ukształtowanych w formie 
oWrodka usługowego, wielofunkcyjnego, tworz>cego 
lokalne centrum wsi; 

9)  „usługach komercyjnych” - nalecy przez to 
rozumieć zakres usług nieuci>cliwych zwi>zany  
z działalnoWci> gospodarcz>ś 

 10)  „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 – umocliwiaj>cej 
dostCp do drogi pu-blicznej; 

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

 12)  „zieleni izolacyjnej” - nalecy przez to rozumieć pas 
zieleni Wrednio i wysokopiennej pełni>cy funkcjC 
ochrony akustycznej; 

 13)  „dachach wysokich” - nalecy przez to rozumieć 
formC dachu dwu lub wielospadowego  
(z ewentualnymi naczółkami) o nachyleniu połaci 
dachowych 2Ń°-45°ś 

 14)  „strefie ochrony konserwatorskiej” - nalecy przez to 
rozumieć obszar wyznaczony wokół obiektu 

zabytkowego lub obiektu o wartoWciach historyczno-
kulturowych ujCtych w ewidencji konserwatorskiej; 

 15)  „strefie ochrony ekspozycji” - nalecy przez to 
rozumieć wyznaczony obszar dla ochrony panoramy 
historycznej czCWci wsiś 

 16)  „strefie uci>cliwoWci autostrady” - nalecy przez to 
rozumieć pas terenu o szerokoWci min. 5Ń,Ń m od 
skrajnej jezdni; 

 17)  „strefie wokół obiektu uci>cliwego” - nalecy przez 
to rozumieć pas terenu o szerokoWci 5Ń,Ń m od strefy 
grobów tradycyjnychś 

 18)  „strefie ograniczonego ucytkowania” - nalecy przez 
to rozumieć pas terenu o szerokoWci min. 6,5 m od 
osi napowietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV oraz min. 20,0 m od osi napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 110kV, po obu jej stronach; 

 19)  „strefie bezpieczeMstwa” - nalecy przez to rozumieć 
strefC która wynosi dla gazoci>gu Dn4ŃŃ  
i Dn5ŃŃ min. 8,Ń m od osi gazoci>gu. 
2.  PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

wyjaWnione w ust. ń, 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. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dotycz>ce całego obszaru objCtego planem 
 
§ 6.1.  Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1)  nakaz wprowadzania zieleni urz>dzonej od strony 

ulic, w tym zieleni izolacyjnej; 
2)  zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii 

komórkowych na całej powierzchni obszaru 
objCtego planem za wyj>tkiem anten telefonii 
komórkowej na wiecy koWcioła na terenie C UKs ńś 

3)  zasady lokalizowania reklam i noWników 
reklamowych: 
a)  dopuszcza siC lokalizowanie wolnostoj>cych 

noWników reklamowych i znaków informacyjno-
plastycznych, oraz reklam i znaków na 
budynkach, wył>cznie na terenach  
o przeznaczeniu podstawowymŚ usługi 
komercyjne, nieuci>cliwe, sportu itp. pod 
warunkiem, ce powierzchnia jednej reklamy lub 
znaku nie przekroczy ń,5 m² oraz na terenach 
przemysłu i składów, pod warunkiem, ce 
powierzchnia jednej reklamy lub znaku nie 
przekroczy 8,Ń m²ś 

b)  dopuszcza siC lokalizowanie reklam na 
ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej 
architektury, wył>cznie na terenach  
o dopuszczalnej funkcji usługowej, pod 
warunkiem, ce powierzchnia jednej reklamy nie 
przekroczy Ń,5 m² oraz znaków informacyjno-
plastycznych na budynkach pod warunkiem, ce 
ich powierzchnia jednego nie przekroczy 2,Ń m², 
a ł>czna powierzchnia w przypadku ich 
zestawienia (reklam i znaków) nie przekroczy 
3,Ń m². 
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2.  Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 0 WS - 

Struga ToruMska, stanowi główny element ci>gu 
ekologicznego o znaczeniu lokalnym, nalecy 
zachować dostCpnoWć do linii brzegowej w celu 
umocliwienia przeprowadzenia robót 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, m.in. zakaz 
grodzenia działek w odległoWci mniejszej nic ń,5 m 
od linii brzegowej; 

2)  ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
zaliczanych do mog>cych zawsze i potencjalnie 
znacz>co oddziaływuj>cych na Wrodowisko, za 
wyj>tkiem dróg i sieci infrastruktury technicznej 
oraz za wyj>tkiem terenów C Pń÷3, D Pń÷3 i E P, 
na których ustala siC zakaz lokalizacji przedsiCwziCć 
mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 
Wrodowiskoś 

3)  ustala siC zakaz przekształceM terenu w zakresie 
makroniwelacji z wyj>tkiem prac zwi>zanych  
z budow> układu komunikacyjnego, infrastruktury 
technicznej i rekultywacji terenówś 

4)  nalecy zachować dostCpnoWć do istniej>cych 
urz>dzeM melioracji podstawowej w celu 
umocliwienia przeprowadzenia robót 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych. 
3.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1)  obiekty i obszary objCte ochron> konserwatorsk> - 

oznaczone na rysunku planu: 
a)  stanowiska archeologiczne, 
b)  obiekty zabytkowe - wpisane do rejestru 

zabytków, 
c)  obiekty o wartoWciach historyczno-kulturowych, 
d)  układy historycznych dróg (Dworcowa, 

Karwowskiego, Kowalewska, Lubicka, OkrCcna, 
Spółdzielcza i Szkolna), 

e)  Struga ToruMska, 
f)  strefy ochrony konserwatorskiej; 

2)  udostCpnienie terenów, zajmowanych przez 
stanowiska archeologiczne, do celów 
inwestycyjnych moce nast>pić pod warunkiem 
przeprowadzenia niezbCdnego zakresu prac 
archeologicznych, zapewniaj>cych odpowiednie 
warunki ochrony konserwatorskiej; zakres prac 
archeologicznych oraz roboty ziemne nalecy 
prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem 
odpowiednich słucb konserwatorskichś 

3)  ochrona obiektów zabytkowych polega na 
obowi>zku uwzglCdnienia Wcisłych wymagaM  
i pozwoleM konserwatorskich w zakresie wszelkich 
prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz 
lokalizowaniu reklam i znaków plastycznych na 
budynkach oraz w ich otoczeniu; 

4)  ochrona obiektów o wartoWciach historyczno-
kulturowych polega na: utrzymaniu historycznej 
kompozycji obiektów w zakresie gabarytów, 
kształtu dachu, wystroju i kompozycji elewacji; 
prace remontowe powinny być prowadzone 
w sposób zachowuj>cy w maksymalnym stopniu 
historyczn> substancjC obiektuś wszelkie prace 
maj>ce wpływ na wygl>d zewnCtrzny budynków,  

w tym lokalizacjC reklam i znaków plastycznych 
nalecy opiniować z wojewódzkim konserwatorem 
zabytkówś 

5)  ochrona historycznych układów dróg polega na 
zachowaniu charakteru poszczególnych pierzei lub 
ich czCWci, typu i formy zabudowy; nowa zabudowa 
powinna nawi>zywać do zasadniczych elementów 
zespołu w zakresie elewacji i brył, harmonizować 
skal> i zasad> ukształtowania z s>siedni> historyczn> 
zabudow>ś utrzymaniu zasadniczego rozplanowania 
układu ulic i placów, ich przebieg i linie zabudowy, 
zachowaniu zadrzewieM przydrocnychś 

6)  ochrona Strugi ToruMskiej polega na utrzymaniu 
istniej>cego odkrytego cieku wodnego, zakazie 
zabudowy doliny Strugi ToruMskiej na pd.-wsch. od 
historycznej wsi oraz na utrzymaniu 
dotychczasowego przeznaczenia; 

7)  ustala siC strefy ochrony konserwatorskiej dlaŚ 
a)  koWcioła gotyckiego p.w. Vw. Barbary wraz  

z cmentarzem przykoWcielnym, 
b)  willi wraz z ogrodem przy ul. Dworcowej 64, 
c)  koWcioła p.w. Vw. Teresy wraz z cmentarzem 

przykoWcielnym, 
d)  terenu po dawnym cmentarzu ewangelickim przy 

ul Szkolnej, 
e)  zespołu dawnego folwarku przy  

ul. Karwowskiego i ul. Spółdzielczej, 
f)  willi wraz z ogrodem przy ul. Dworcowej 62, 
g)  zagrody: budynku mieszkalnego wraz  

z budynkami gospodarczymi i ogrodem od 
strony wschodniej przy ul. OkrCcnej ń4ś 

8)  w strefach ochrony konserwatorskiej obowi>zujeŚ 
nakaz utrzymania zasadniczego rozplanowania 
obiektów i elementów zagospodarowania terenu, 
nakaz utrzymania zachowanych terenów zieleni  
z rekompozycj> i kontrol> dosadzeMś 

9)  w zakresie prac konserwatorskich, robót 
budowlanych, ziemnych itp. obiektów objCtych 
ochron> konserwatorsk> obowi>zuj> przepisy 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 10)  ustala siC strefC ochrony ekspozycji historycznej 
czCWci wsi żrCbocin z koWciołem gotyckim  
p.w. Vw. Barbary wyznaczon> na południe od drogi 
wojewódzkiej – zgodnie z rysunkiem planu, w której 
obowi>zuje zakaz zabudowy za wyj>tkiem urz>dzeM 
infrastruktury technicznej ustalonych w planie. 
4.  Zasady podziału nieruchomoWciŚ 

1)  ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału 
nieruchomoWci na działki budowlane dlaŚ 
a)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostoj>cejŚ szerokoWć frontu działki min.  
2Ń,Ń m, powierzchnia działki min. 8ŃŃ m², 

b)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
w zabudowie blianiaczejŚ szerokoWć frontu 
działki min. ń2,Ń m, powierzchnia działki min. 
500 m², 

c)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
w zabudowie szeregowejŚ szerokoWć frontu 
działki min. 6,Ń m, powierzchnia działki min. 
2ŃŃ m², 
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d)  zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem 
usługŚ szerokoWć frontu działki min. 22,Ń m, 
powierzchnia działki min. ń.ŃŃŃ m², 

e)  zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowejŚ szerokoWć frontu 
działki min. 25,Ń m, powierzchnia działki min. 
ń.2ŃŃ m², 

f)  zabudowy usługowejŚ szerokoWć frontu działki 
min. 25,Ń m, powierzchnia działki min. ńŃŃŃ m², 

g)  zabudowy przemysłowej i składowejŚ szerokoWć 
frontu działki min. 4Ń,Ń m, powierzchnia działki 
min. 3ŃŃŃ m²ś 

2)  dopuszcza siC ł>czenia nieruchomoWci gruntowych  
w celu scalenia w jedn> działkC budowlan> dla 
realizacji inwestycji przeznaczenia podstawowego. 
5.  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy: 
1)  ustala siC strefy ograniczonego ucytkowania -  

wg rysunku planu, w których, do czasu istnienia 
tych linii, obowi>zuje zakaz lokalizowania 
budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
placów zabaw i boisk sportowych oraz nasadzeM 
zieleni wysokiej; 

2)  ustala siC strefC bezpieczeMstwa, w której 
obowi>zuje zakaz lokalizowania obiektów 
budowlanych oraz składów materiałów palnych, 
teren wewn>trz tej strefy moce być ucytkowany wg 
pierwotnego przeznaczenia, 

3)  ustala siC strefC uci>cliwoWci autostrady, w której 
obowi>zuje zakaz zabudowy na stały pobyt ludziś 

4)  ustala siC strefC wokół obiektu uci>cliwego - wg 
rysunku planu, w której obowi>zuje zakaz zabudowy 
mieszkaniowej oraz usługowej wprowadzaj>cej do 
obrotu cywnoWć. 
6.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
ustala siC nastCpuj>coŚ 
1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem O KD-

żP (istniej>ca ul. Kowalewska), droga krajowa nr 15 
relacji Inowrocław-Ostróda, projektowana ulica 
główna ruchu przyspieszonego (żP), o szerokoWci 
w liniach rozgraniczaj>cych min. 4Ń,Ń mś na 
skrzycowaniach dróg (z wyj>tkiem skrzycowaM typu 
„rondo”) nalecy wyodrCbnić pas ruchu na 
lewoskrCty, ulica dwujezdniowa o szerokoWci jezdni 
min. 2x3,5 m=7,0 m z obustronnym chodnikiem 
o szerokoWci min.2,Ń mś ustala siC utrzymanie lub 
rozbiórkC istniej>cych budynkówś 

2)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolami  
O KDń÷2-ż (istniej>ca ul. Dworcowa i Lubicka), 
droga wojewódzka nr 552 relacji Rócankowo-
Lubicz, projektowana ulica główna (ż), o szerokoWci 
w liniach rozgraniczaj>cych min. 2Ń,Ń m - jak na 
rysunku planu, na skrzycowaniach dróg  
(z wyj>tkiem skrzycowaM typu „rondo”) nalecy 
wyodrCbnić pas ruchu na lewoskrCty, ulica 
jednojezdniowa o szerokoWci jezdni min. 3,5 m  
z obustronnym chodnikiem o szerokoWci min.2,Ń mś 
ustala siC utrzymanie lub rozbiórkC istniej>cych 
budynkówś 

3)  tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

4)  zaopatrzenie w wodCŚ z istniej>cego systemu sieci 
wodoci>gowej układu podstawowego, zasilanego  
z magistrali wodoci>gowej ø225 z ujCcia wody 
„DrwCca”, dopuszcza siC rozbudowC i uzupełnienie 
sieci wodoci>gowej, sieć wodoci>gow> nalecy 
dostosować do celów p.poc.ś 

5)  odprowadzanie Wcieków sanitarnychŚ do 
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej, 
spływ grawitacyjny Wcieków w kierunku 
południowo-wschodnim wspomagany systemem 
przepompowni Wcieków, wł>czonego do istniej>cego 
systemu kanalizacji sanitarnej m. Torunia (wg 
rysunku planu); 

6)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z utwardzonych powierzchni drogowych: do 
projektowanej kanalizacji deszczowej, zrzuty winny 
posiadać urz>dzenia podczyszczaj>ceś 

7)  zasilanie w energiC elektryczn>Ś adaptuje siC 
istniej>cy system zasilania energetycznego po 
stronie Wredniego napiCcia ń5kV. Dopuszcza siC 
rozbudowC i uzupełnienie istniej>cego systemu sieci 
energetycznej w oparciu o projektowane stacje 
transformatorowe ń5kV/Ń,4kV. Obowi>zek 
sukcesywnej przebudowy istniej>cych linii 
napowietrznych na linie kablowe doziemne, 
przechodz>cych przez tereny zabudowane  
i koliduj>ce z istniej>cymi budynkami 
mieszkalnymi. Zasilanie stacji transformatorowych 
liniami kablowymi SN ń5kV, zasilanie odbiorców ze 
stacji transformatorowej liniami kablowymi NN 
0,4kV; 

8)  ustala siC zasady rozmieszczenia projektowanych 
stacji „trafo” wg rysunku planu, szczegółowe 
usytuowanie i wydzielenie działki dopuszcza siC na 
etapie projektu budowlanego; 

9)  zachowanie gazoci>gu wysokiego ciWnienia Dn4ŃŃ  
i Dn5ŃŃ relacji Włocławek żdaMsk, obowi>zuje 
zachowanie strefy bezpieczeMstwa - min. 8,0 m od 
osi gazoci>guś 

 10)  zaopatrzenie w gaz: zachowanie istniej>cego 
systemu zaopatrzenia w gaz, docelowo zakłada siC 
zasilanie w gaz z systemu krajowego; 

 11)  telekomunikacjaŚ zachowuje siC istniej>ce sieci 
telekomunikacyjne i dopuszcza siC ich rozbudowC, 
uzupełnienie oraz mocliwoWć sukcesywnej 
przebudowy istniej>cych linii napowietrznych na 
linie telefoniczne kablowe doziemne; 

 12)  zaopatrzenie w ciepłoŚ istniej>ce i projektowane 
obiekty wyposacyć w proekologiczne lokalne 
systemy grzewcze; 

 13)  ustala siC lokalizacjC studni publicznej do potrzeb 
obrony cywilnej na terenie E RO/ZP; 

 14)  ustala siC lokalizacjC punkt czerpania wody ze Strugi 
ToruMskiej do celów ppoc. na terenie ź RO/ZPś 

 15)  urz>dzenia infrastruktury technicznej projektować 
głównie jako podziemne, w liniach 
rozgraniczaj>cych istniej>cych i projektowanych 
dróg, 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 drogi. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia dotycz>ce poszczególnych terenów 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA - A 

 
§ 7.  Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

A Uń, dla którego ustala siC Ś 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne - 

lokalny oWrodek usługowyś 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ parkingi, zieleM 

urz>dzona, lokalizacja urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; plac reprezentacyjnym wraz  
z obiektami małej architektury w tym akcent 
plastyczny; 

3)  zachowanie istniej>cego budynku dawnej gospody 
wzniesionego ok. 1919 r. oraz budynku 
gospodarczego, obiektów o wartoWciach historyczno-
kulturowych, podlegaj>cych ochronie 
konserwatorskiej; 

4)  obszar do przekształceM i rehabilitacji - na terenie 
znajduj> siC budynki o niskim standardzie 
ucytkowym i technicznym, wymagaj>ce 
przekształceM i rehabilitacji, zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym; 

5)  wysokoWć zabudowyŚ max. ńŃ,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne; 

6)  obsługa komunikacyjnaŚ adaptacja istniej>cego 
zjazdu oraz z projektowanych zjazdów z ulic 
dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami A KDń÷2-D; 

7)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni 
ucytkowej obiektów. 
 
§ 8.  Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

A U2, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie dla 

właWcicielaś 
3)  wysokoWć zabudowyŚ max. ńŃ,Ń m, 2-kondygnacje 

nadziemne; 
4)  nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu 

jako powierzchni biologicznie czynnej; 
5)  ewentualn> funkcjC mieszkaniow> nalecy 

wkomponować w bryłC obiektu usługowegoś 
6)  obsługa komunikacyjnaŚ projektowane zjazdy z ulic 

lokalnych; 
7)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni 
ucytkowej obiektów. 
 
§ 9.  Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami A Uń÷6/MN, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

3)  na terenach A U4/MN i A U6/MN obowi>zek 
uwzglCdnienia zasad ochrony konserwatorskiej 
wynikaj>cych z wystCpowania stanowiska 
archeologicznego; 

4)  na terenie A U2/MN zachowanie istniej>cego 
budynku gospodarczego, oraz na terenie A U4/MN 
zachowanie istniej>cych domów przy ul. Lubickiej 
3,9 i 11, jako obiekty o wartoWciach historyczno-
kulturowych, podlegaj>ce ochronie 
konserwatorskiej; 

5)  zachowanie pozostałej zabudowy, dopuszcza siC jej 
przebudowC, rozbudowC, nadbudowC, zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym; 

6)  na terenie A U4/MN zachowuje siC istniej>c> 
zabudowC gospodarczo-usługow>, oraz budynki 
mieszkalne na wynajem; 

7)  na kacdej z działek budowlanych dopuszcza siC 
budowC jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, lub jednego mieszkania; 

8)  wysokoWć zabudowy usługowej max. ń2,Ń m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

9)  wysokoWć zabudowy mieszkaniowej max. 10,0 m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

 10)  standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowo-
mieszkalniowej; 

 11)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
kacdej z działek biologicznie czynnej, a dla terenu  
A U1/MN min. 20% powierzchni terenu 
biologicznie czynnej; 

 12)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych; 

 13)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 za-
trudnionych lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² 
powierzchni ucytkowej obiektów. 
 
§ 10. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami A MNń/U, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
3)  obowi>zek uwzglCdnienia zasad ochrony 

konserwatorskiej wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego; 

4)  dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC istniej>cej 
zabudowy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym  
i dopuszczalnym oraz utrzymanie lub rozbiórkC 
pozostałych obiektówś 

5)  na kacdej działce budowlanej dopuszcza siC 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz lokalu ucytkowego dla usług 
w formie zabudowy wolnostoj>cej lub stanowi>cej 
czCWć budynku mieszkalnegoś garacu wbudowanego, 
dobudowanego lub wolnostoj>cegoś 

6)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
garacu i budynku gospodarczego na granicy działek 
s>siednich; 
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7)  wysokoWć zabudowy mieszkalnej i usługowejŚ max. 

10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne; 
8)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
9)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m; 

 10)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
kacdej z działek biologicznie czynnejś 

 11)  standardy akustyczne jak dla zabudowy 
mieszkaniowej; 

 12)  obsługa komunikacyjnaŚ projektowane zjazdy z ulic 
lokalnych i ulicy dojazdowej; 

 13)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni 
ucytkowej obiektów. 
 
§ 11. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami A MN2/U, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
3)  na kacdej działce budowlanej dopuszcza siC 

lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z czCWci> usługow>ś garacu 
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostoj>cegoś 

4)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
garacu i budynku gospodarczego na granicy działek 
s>siednichś 

5)  wysokoWć zabudowy mieszkalno-usługowejŚ max. 
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne; 

6)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
7)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

8)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
kacdej z działek biologicznie czynnejś 

9)  standardy akustyczne jak dla zabudowy 
mieszkaniowej; 

 10)  obsługa komunikacyjnaŚ projektowane zjazdy z ulic 
lokalnych i ulicy dojazdowej; 

 11)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni 
ucytkowej obiektów. 
 
§ 12. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami A MNń÷8, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2)  zachowanie istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i dopuszcza siC jej przebudowC, 
rozbudowC lub modernizacjC, zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym; 

3)  na terenach A MN2÷3 i A MN8 obowi>zek 
uwzglCdnienia zasad ochrony konserwatorskiej 
wynikaj>cych z wystCpowania stanowiska 
archeologicznego; 

4)  na kacdej działce budowlanej dopuszcza siC 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, wolnostoj>cegoś garacu 
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostoj>cegoś 

5)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
garacu i budynku gospodarczego na granicy działek 
s>siednichś 

6)  wysokoWć zabudowy mieszkalno-usługowejŚ max. 
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne; 

7)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
8)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

9)  obowi>zek pozostawienia min. 50% powierzchni 
kacdej z działek jako biologicznie czynnejś 

 10)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cych oraz 
projektowanych zjazdów z ulic lokalnych  
i dojazdowych. 
 
§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

A RO/MN, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: rolnictwo, ogrodnictwo; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
3)  zachowanie obiektu przy ul. Lubickiej 1,  

o wartoWciach historyczno-kulturowych, 
podlegaj>cego ochronie konserwatorskiej; 

4)  wysokoWci zabudowyŚ max. ńŃ,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne; 

5)  obowi>zek pozostawienia min. 2Ń% powierzchni 
działki jako biologicznie czynnejś 

6)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cego zjazdu  
z drogi wojewódzkiej, docelowo zjazd  
z projektowanej ulicy dojazdowej. 
 
§ 14. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami A ROń÷2, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: rolnictwo, ogrodnictwo; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa produkcyjna 

zwi>zana z funkcj> podstawow> i mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

3)  na terenie A ROń zachowuje siC istniej>c> zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> i dopuszcza siC jej 
przebudowC i rozbudowC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym; 

4)  dopuszcza siC realizacji jednego budynku 
mieszkalnego na kacdej z projektowanych działek 
ogrodniczych; 

5)  wysokoWć zabudowyŚ mieszkalno-usługowejŚ max. 
10,0 m, (2-kondygnacje nadziemne); produkcyjnej  
i gospodarczej max. 6,0 m; 

6)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
7)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

8)  obsługa komunikacyjnaŚ zjazd z projektowanej ulicy 
lokalnej i dojazdowej. 
 
§ 15. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami A KDń÷2-L, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
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3)  projektowane ulice lokalne (ulice klasy L),  

o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych wg 
rysunku planu; 

4)  ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem. 
 
§ 16. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami A KDń÷ń5-D, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 
3)  istniej>ce i projektowane ulice dojazdowe (ulice 

klasy D), o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 
wg rysunku planu; 

4)  ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem, 
ulice o szerokoWciach mniejszych nic 8,Ń m - 
jednojezdniowe z jednostronnym chodnikiem,  
z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej 
bez wyodrCbnionej jezdni i chodników dla 
projektowanych ulic bez przejazdu; 

5)  na terenach A KD2-D i A KD6-D obowi>zek 
uwzglCdnienia zasad ochrony wynikaj>cych  
z wystCpowania stanowiska archeologicznego. 
 
§ 17. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

A KDx, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ ci>g pieszy publicznyś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 
3)  istniej>ca droga dojazdowa, projektowany ci>g 

pieszy o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych - 
jak w stanie istniej>cym. 

 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA - B 

 
§ 18. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

B U, dla którego ustala siC: 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
2)  zachowuje siC istniej>ce budynki banku i remizy 

stracackiej i dopuszcza siC ich przebudowC, 
rozbudowC i nadbudowC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym; 

3)  wysokoWć zabudowyŚ max. 2-kondygnacje 
nadziemne; 

4)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cych zjazdów  
z drogi wojewódzkiej (ul. Lubicka)ś 

5)  ci>g pieszy ogólnodostCpny, wzdłuc Strugi 
ToruMskiej. 
 
§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

B U/MW, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliwe (handel, gastronomia itp.)ś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, lokalizacja liniowych 
urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
stacja transformatorowa; 

3)  wysokoWć zabudowy usługowej: max. 12,0 m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

4)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe dla usługŚ min. ń miejsce postojowe/10 

zatrudnionych, lub 1 miejsce postojowe/30,0 m² 
powierzchni ucytkowej usługś 

5)  wysokoWć zabudowy mieszkaniowejŚ max. ń3,0 m, 
3-kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
ucytkoweś 

6)  wskaanik intensywnoWci zabudowy max. Ń,7ś 
7)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe dla zabudowy mieszkaniowej: min.  
1,3 miejsca postojowego na mieszkanie; 

8)  standardy akustyczne jak dla zabudowy 
mieszkaniowej; 

9)  nakaz zachowania min. 30% powierzchni terenu 
jako powierzchni biologicznie czynnej, w tym pas 
zieleni izolacyjnej od strony ul. Kowalewskiej  
w stosunku do projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej; 

 10)  obsługa komunikacyjnaŚ projektowane zjazdy  
z drogi lokalnej lub dojazdowej; 

 11)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 
architektury, zieleni urz>dzonej i izolacyjnej od 
strony ul. Kowalewskiej. 
 
§ 20. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

B Uń/MN, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
3)  obowi>zek uwzglCdnienia zasad ochrony 

konserwatorskiej wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego; 

4)  zachowanie istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC jej 
przebudowC, rozbudowC i nadbudowC, lub rozbiórkC 
obiektów, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 
i dopuszczalnym; 

5)  dopuszcza siC budowC jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, lub jednego 
mieszkania; 

6)  wysokoWć zabudowy usługowej max. ń2,Ń m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

7)  wysokoWć zabudowy mieszkaniowej max. 10,0 m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

8)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
działki biologicznie czynnejś 

9)  standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowejś 
 10)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 

architektury i zieleni urz>dzonejś 
 11)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 

zjazdy z ul. Szkolnej; 
 12)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni 
ucytkowej obiektów. 
 
§ 21. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

B U2/MN, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliwe (gastronomia, handel)ś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie dla 

właWcicielaś 
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3)  funkcjC mieszkaniow> usytuować od strony 

istniej>cego budynku mieszkalnego (B MNń),  
a funkcje usługow> od strony zieleni parkowej  
(B ZP1); 

4)  obowi>zek powi>zania funkcjonalno-przestrzennego 
z terenem zieleni parkowej wzdłuc Strugi 
ToruMskiejś ci>g pieszy ogólnodostCpnyś 

5)  wysokoWć zabudowyŚ max. ńŃ,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne; 

6)  nakaz zachowania min. 30% powierzchni terenu 
jako powierzchni biologicznie czynnej; 

7)  standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowejś 
8)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 

architektury i zieleni urz>dzonejś 
9)  obsługa komunikacyjnaŚ projektowany zjazd z drogi 

wojewódzkiejś 
 10)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni 
ucytkowej obiektów. 
 
§ 22. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami B U3÷7/MN, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
3)  na terenie B U5/MN zachowuje siC istniej>c> 

zabudowC, dopuszcza siC jej przebudowC 
i rozbudowC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym; 

4)  wysokoWć zabudowyŚ max. ńŃ,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne; 

5)  obowi>zek pozostawienia min. 30% powierzchni 
działki biologicznie czynnejś 

6)  standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowejś 
7)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 

architektury i zieleni urz>dzonejś 
8)  obsługa komunikacyjnaŚ zjazd z proj. ulicy lokalnej  

i ulic dojazdowych; 
9)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni 
ucytkowej obiektów. 
 
§ 23. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

B UK, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi kultury - 

muzeum piWmiennictwa i drukarstwa; 
2)  obowi>zek uwzglCdnienia zasad ochrony 

konserwatorskiej wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego; 

3)  zachowanie Wredniowiecznego budynku koWcioła 
katolickiego p.w. Ww. Barbary, obiekt zabytkowy, 
objCty ochron> konserwatorsk>, wpisany do rejestru 
zabytków decyzj> z dnia 30.04.1939 r.  
nr A/377ś współczesna funkcja obiektu winna być 
dostosowana do wartoWci zabytkowych obiektuś 

4)  nakaz zachowania min. 60% powierzchni terenu 
jako powierzchni biologicznie czynnej; 

5)  obowi>zek uwzglCdnienia zasad ochrony 
konserwatorskiej, obejmuj>cej teren koWcioła wraz  

z nieczynnym cmentarzem przykoWcielnym - wg 
rysunku planuś obowi>zuje zakaz dokonywania 
jakichkolwiek zmian w ukształtowaniu terenu, 
wycinania drzewostanu i przenoszenia zachowanych 
nagrobkówś 

6)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cej drogi  
B KDW4. 
 
§ 24. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

B UK/ZP, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi kultury z zieleni> 

parkow>ś 
2)  obowi>zek uwzglCdnienia zasad ochrony 

konserwatorskiej wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego; 

3)  obowi>zek uwzglCdnienia strefy ochrony 
konserwatorskiej ekspozycji budynku koWcioła  
p.w. Ww. Barbary od strony terenów zieleni parkowej 
wzdłuc Strugi ToruMskiej i projektowanych ci>gów 
pieszych, polegaj>cej na kształtowaniu nowej 
zabudowy o szczególnych wymaganiach 
architektonicznych w nawi>zaniu do zabudowy 
historycznej na terenie B UK; 

4)  obowi>zek powi>zania funkcjonalno-przestrzennego 
z terenem B UK oraz terenem zieleni parkowej 
wzdłuc Strugi ToruMskiejś ci>g pieszy 
ogólnodostCpnyś 

5)  wysokoWć zabudowyŚ max. 9,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne (parter z poddaszem ucytkowym)ś 

6)  wysokoWć do okapuŚ max. 4,Ń mś 
7)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
8)  nakaz zachowania min. 80% powierzchni terenu 

jako powierzchni biologicznie czynnej; 
9)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 

architektury i zieleni urz>dzonej. 
 
§ 25. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

B UO, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi oWwiaty (szkoła 

podstawowa i gimnazjum); 
2)  obowi>zek uwzglCdnienia zasad ochrony 

konserwatorskiej wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego. 

3)  zachowanie istniej>cego budynku dawnej szkoły, 
obiekt o wartoWciach historyczno-kulturowych, 
podlegaj>cy ochronie konserwatorskiejś 

4)  adaptacjC budynku szkoły podstawowej  
i gimnazjum, dopuszcza siC jego przebudowC  
i rozbudowC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym; 

5)  wysokoWć zabudowy: jak w stanie istniej>cymś 
6)  obowi>zek pozostawienia min. 6Ń% powierzchni 

terenu biologicznie czynnej; 
7)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 

architektury, zieleni urz>dzonej i izolacyjnej; 
8)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cego zjazdu  

z ul. Szkolnej; 
9)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 
zatrudnionych. 
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§ 26. Tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami B MNń÷3Ń, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2)  na terenach B MN2÷8, B MNń3, B MNń7  

i B MN2Ń÷23 obowi>zek uwzglCdnienia zasad 
ochrony konserwatorskiej wynikaj>cych  
z wystCpowania stanowiska archeologicznegoś 

3)  na terenie B MN2 zachowanie istniej>cego budynku 
przy ul. Szkolnej 2, budynek mieszkalny wraz  
z budynkami gospodarczymi przy ul. Szkolnej 33, 
obiekty o wartoWciach historyczno-kulturowych, 
podlegaj>ce ochronie konserwatorskiejś 

4)  na terenie B MN6 budynek mieszkalny przy  
ul. Szkolnej 43, budynek mieszkalny, obiekt 
o wartoWciach historyczno-kulturowych, podlegaj>cy 
ochronie konserwatorskiej; 

5)  na terenie B MN7 budynek mieszkalny przy  
ul. Mostowej 34, budynek mieszkalny, obiekt  
o wartoWciach historyczno-kulturowych, podlegaj>cy 
ochronie konserwatorskiej; 

6)  na terenie B MN17 zachowanie istniej>cego 
budynku gospodarczego, przy ul. Poprzecznej 16, 
obiekt o wartoWciach historyczno-kulturowych, 
podlegaj>ce ochronie konserwatorskiejś 

7)  zachowuje siC pozostał> istniej>c> zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> i dopuszcza siC jej 
przebudowC i rozbudowC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym; 

8)  na kacdej działce budowlanej dopuszcza siC 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, wolnostoj>cegoś garacu 
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostoj>cego; 

9)  na terenie B MNń ci>g pieszy ogólnodostCpny 
wzdłuc Strugi ToruMskiejś 

 10)  na terenie B MN9 dopuszcza siC lokalizacjC dwóch 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 
pas zieleni izolacyjnej od strony ul. Kowalewskiej  
w stosunku do zabudowy mieszkaniowej; 

 11)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
garacu i budynku gospodarczego na granicy działek 
s>siednichś 

 12)  wysokoWć zabudowy mieszkalno-usługowejŚ max. 
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne; 

 13)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
 14)  poziom posadzki parteru max. 0,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

 15)  obowi>zek pozostawienia min. 5Ń% powierzchni 
kacdej z działek jako biologicznie czynnejś 

 16)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych. 
 
§ 27. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami B RMń÷2/U, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, 

ogrodnictwo; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
3)  zachowuje siC istniej>c> zabudowC, dopuszcza siC jej 

przebudowC i rozbudowC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym; 

4)  wysokoWci zabudowyŚ max. 2-kondygnacje 
nadziemne, max. 10,0 m; 

5)  obowi>zek pozostawienia min. 5Ń% powierzchni 
działki jako biologicznie czynnej; 

6)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cego zjazdu  
z drogi wojewódzkiej oraz z projektowanej drogi 
dojazdowej; 

7)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni 
ucytkowej obiektów. 
 
§ 28. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

B ZCz, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ cmentarz zamkniCty 

/nieczynny/; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ zieleM parkowaś 
3)  obowi>zek uwzglCdnienia zasad ochrony 

konserwatorskiej wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego; 

4)  zachowanie przykoWcielnego cmentarza 
ewangelicko-unijnego, objCtego ochron> 
konserwatorsk>, teren nalecy zachować jako miejsce 
kultu i pomnik historii. Teren cmentarza nalecy 
ogrodzić. Na terenie obowi>zuje zakaz 
przemieszczania i usuwania nagrobków, takce 
sposób ucytkowania cmentarza w sposób niezgodny 
z charakterem obiektu oraz wycinania drzew. 
 
§ 29. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami B ZPń÷4, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ zieleM parkowa, 

publiczna; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: rekreacja; 
3)  na czCWci terenie B ZP2 obowi>zek uwzglCdnienia 

zasad ochrony konserwatorskiej wynikaj>cych  
z wystCpowania stanowiska archeologicznegoś 

4)  korytarz ekologiczny wzdłuc Strugi ToruMskiej  
o znaczeniu regionalnym; 

5)  obowi>zek zachowania istniej>cego starodrzewu 
oraz uzupełnienia zieleni urz>dzonej wraz obiektami 
małej architektury o charakterze rekreacyjnym; 

6)  na terenie B ZPń÷2 strefC konserwatorsk> ochrony 
ekspozycji obiektu zabytkowego na terenie B UK, 
obowi>zuje zakaz zabudowy za wyj>tkiem 
lokalizacji podziemnych urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 

7)  ci>g pieszy, spacerowy, ogólnodostCpny wzdłuc 
Strugi ToruMskiej. 
 
§ 30. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami B RZ ń÷4, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ ucytki zielone (ł>ki, 

pastwiska); 
2)  korytarz ekologiczny wzdłuc Strugi ToruMskiej  

o znaczeniu regionalnym; 
3)  zakaz zabudowy za wyj>tkiem lokalizacji 

podziemnych urz>dzeM infrastruktury technicznej; 
4)  ci>g pieszy, spacerowy wzdłuc Strugi ToruMskiej. 
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§ 31. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
B ZI, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ zieleM izolacyjnaś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zalesienie terenu, 

urz>dzenia infrastruktury technicznejś 
3)  nakaz uwzglCdnienia strefy bezpieczeMstwa 

gazoci>guś 
4)  nakaz uwzglCdnienia strefy uci>cliwoWci autostrady. 

 
§ 32. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami B KDń÷2-L, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  projektowane ulice lokalne (ulice klasy L),  

o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych wg 
rysunku planu; 

4)  ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem; 
5)  dopuszcza siC lokalne przewCcenia drogi na 

odcinkach zabudowy istniej>cejś 
6)  na terenie B KD2-L obowi>zek uwzglCdnienia zasad 

ochrony konserwatorskiej wynikaj>cych  
z wystCpowania stanowiska archeologicznegoś 

7)  na terenie B KD1-L, tymczasowy charakter 
istniej>cego skrzycowania ul. ToruMskiej z drog> 
krajow>, docelowo jako bezkolizyjne w formie 
prawoskrCtów lub zakoMczenie ul. ToruMskiej 
placem manewrowym. 
 
§ 33. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami B KDń÷32-D, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  projektowane ulice dojazdowe (ulice klasy D),  

o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych wg 
rysunku planu; 

4)  zachowanie istniej>cej ulicy dojazdowej B KD29-D 
o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych jak  
w stanie istniej>cym, z projektowanym placykiem 
manewrowym wg rysunku planu; 

5)  ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem, 
ulice o szerokoWciach mniejszych nic 8,Ń m - 
jednojezdniowe z jednostronnym chodnikiem,  
z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej 
bez wyodrCbnionej jezdni i chodników dla 
projektowanych ulic bez przejazdu; 

6)  na terenach B KD1-D, KD3-D, KD7÷ń3-D  
i KDń9÷2ń-D obowi>zek uwzglCdnienia zasad 
ochrony wynikaj>cych z wystCpowania stanowiska 
archeologicznego. 
 
§ 34. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami B KDxń÷7, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ ci>gi piesze publiczneś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  drogi piesze o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych min. 3,Ń mś 
4)  na terenach B KDx2÷3 obowi>zek uwzglCdnienia 

zasad ochrony konserwatorskiej wynikaj>cych  
z wystCpowania stanowiska archeologicznego. 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA - C 
 
§ 35. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

C UC, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi - obiekty 

handlowe o powierzchni sprzedacy powycej  
2ŃŃŃ m²ś 

2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

3)  dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC i nadbudowC 
lub rozbiórkC istniej>cej zabudowy, zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym; 

4)  wysokoWć zabudowyŚ max. ń2,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne; 

5)  nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu 
jako powierzchni biologicznie czynnej; 

6)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 
architektury i zieleni urz>dzonejś 

7)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cego zjazdu  
z drogi krajowej; 

8)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/10 
zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² 
powierzchni ucytkowej obiektów. 
 
§ 36. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami C Uń÷2, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
2)  wysokoWć zabudowyŚ max. ń2,Ń m, 2-kondygnacje 

nadziemne; 
3)  zachowanie istniej>cej zabudowy na terenie C U2, 

dopuszcza siC jej przebudowC, rozbudowC  
i nadbudowC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym; 

4)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cego zjazdu  
z drogi wojewódzkiej i dojazdowej; 

5)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osoboweŚ zakaz urz>dzania miejsc postojowychś 

6)  nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu 
jako powierzchni biologicznie czynnej; 

7)  na terenie C U2, w strefie wokół obiektu 
uci>cliwego, obowi>zuje zakaz lokalizacji obiektów 
cywieniowo-cywnoWciowychś 

8)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 
architektury i zieleni urz>dzonej. 
 
§ 37. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami C U3÷6, dla których ustala siC Ś 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie dla 

właWciciela na terenach C U5÷6ś 
3)  na terenach C U3÷5 obowi>zek uwzglCdnienia zasad 

ochrony konserwatorskiej wynikaj>cych  
z wystCpowania stanowiska archeologicznego; 

4)  wysokoWć zabudowyŚ max. ń2,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne; 

5)  nakaz zachowania min. 30% powierzchni terenu 
jako powierzchni biologicznie czynnej; 

6)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 
architektury i zieleni urz>dzonejś 
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7)  obsługa komunikacyjnaŚ z projektowanych zjazdów 

z ulic lokalnych; 
8)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe: min. 1 miejsce postojowe/10 za-
trudnionych lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² 
powierzchni ucytkowej obiektów. 
 
§ 38. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami C Uń÷28/MN, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
3)  na terenach C U6/MN, C U8/MN i C Uńń÷ń2/MN 

obowi>zek uwzglCdnienia zasad ochrony 
konserwatorskiej wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego; 

4)  dopuszcza siC przebudowC, rozbudowC lub rozbiórkC 
istniej>cej zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym; 

5)  dla terenów C Uń3÷ń4/MN szczególne wymagania 
architektoniczne, w formie ci>gu elewacyjnego, od 
strony projektowanej ulicy lokalnej C KD1-L; 

6)  dopuszcza siC budowC jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, lub jednego 
mieszkania; 

7)  obowi>zuj> standardy akustyczne jak dla terenów 
usługowychś 

8)  wysokoWć zabudowy usługowej max. ń2,Ń m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

9)  wysokoWć zabudowy mieszkaniowej max. ńŃ,Ń m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

 10)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
działki biologicznie czynnejś 

 11)  standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowejś 
 12)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 

architektury i zieleni urz>dzonejś 
 13)  obowi>zek wprowadzenie zieleni izolacyjnej Wrednio 

i wysokopiennej, w stosunku do terenów s>siednich 
o innym przeznaczeniu, o pasie szerokoWci min.  
3,0 m; 

 14)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych; 

 15)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni 
ucytkowej obiektów. 
 
§ 39. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

C UKsń, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi kultury sakralnejś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja anten 

telefonii komórkowej na wiecy koWciołaś 
3)  zachowanie koWcioła katolickiego p.w. Ww. Teresy 

od Dzieci>tka Jezus, obiekt o wartoWciach 
historyczno-kulturowych, podlegaj>cy ochronie 
konserwatorskiej; 

4)  strefC ochrony konserwatorskiej, obejmuj>c> teren 
koWciołaś 

5)  zachowanie istniej>cej zieleni wysokiej. 
 

§ 40. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
C UKs2, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi kultury sakralnejś 
2)  zachowanie domu (plebani) przy ul. Dworcowej 1, 

obiekt o wartoWciach historyczno-kulturowych, 
podlegaj>cy ochronie konserwatorskiej; 

3)  wysokoWć zabudowy max. ńŃ,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne; 

4)  zachowanie istniej>cej zieleni wysokiejś 
5)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 

architektury i zieleni urz>dzonej. 
 
§ 41. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami C Pń÷3, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ przemysł, składy, usługi 

komercyjne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ urz>dzenia 

infrastruktury technicznej, mieszkanie właWcicielaś 
3)  obowi>zek pozostawienia min. ńŃ% powierzchni 

kacdej z działek biologicznie czynnej; 
4)  obowi>zek wprowadzenie zieleni Wrednio  

i wysokopiennej, w stosunku do terenów s>siednich 
o innym przeznaczeniu, o pasie szerokoWci min.  
5,0 m; 

5)  zachowanie istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC jej 
przebudowC, rozbudowC lub rozbiórkC, zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym; 

6)  wysokoWć zabudowy max. ń2,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne, za wyj>tkiem pojedynczych elementów 
budowli wynikaj>cych z uwarunkowaM 
technologicznych lub konstrukcyjnych m.in. maszty, 
kominy, zbiorniki itp.; 

7)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych; 

8)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/10 za-
trudnionych; 

9)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 
architektury i zieleni urz>dzonej. 
 
§ 42. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami C MNń÷2/U, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo 

jednorodzinne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi komercyjne, 

nieuci>cliweś 
3)  zachowanie istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC jej 

przebudowC i rozbudowC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym; 

4)  na kacdej działce budowlanej dopuszcza siC 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z czCWci> usługow>, 
wolnostoj>cegoś garacu wbudowanego, 
dobudowanego lub wolnostoj>cegoś 

5)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
garacu i budynku gospodarczego na granicy działek 
s>siednichś 

6)  wysokoWć zabudowyŚ max. ńŃ,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne; 

7)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
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8)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

9)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
kacdej z działek biologicznie czynnejś 

 10)  standardy akustyczne jak dla zabudowy 
mieszkaniowej; 

 11)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych; 

 12)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/10 
zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30 m² 
powierzchni ucytkowej obiektów. 
 
§ 43. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami C MNń÷ń6, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2)  zachowuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> 

jednorodzinn> i dopuszcza siC jej przebudowC 
i rozbudowC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym; 

3)  na terenie C MNń zachowanie istniej>cego budynku 
mieszkalnego przy ul. Kowalewskiej 15, obiekt 
o wartoWciach historyczno-kulturowych, podlegaj>cy 
ochronie konserwatorskiej; 

4)  na kacdej działce budowlanej dopuszcza siC 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, wolnostoj>cegoś garacu 
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostoj>cegoś 

5)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
garacu i budynku gospodarczego na granicy działek 
s>siednichś 

6)  wysokoWć zabudowy mieszkaniowejŚ max. ńŃ,Ń m, 
2-kondygnacje nadziemne; 

7)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
8)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m; 

9)  obowi>zek pozostawienia min. 5Ń% powierzchni 
kacdej z działek jako biologicznie czynnejś 

 10)  na terenach C MN2÷3 i C MN 7÷8, w strefie wokół 
obiektu uci>cliwego, obowi>zuje zakaz lokalizacji 
obiektów cywieniowo-cywnoWciowychś 

 11)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych. 
 
§ 44. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

C RM/U, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
3)  zachowanie istniej>cego budynku mieszkalnego  

(o charakterze dworkowym) przy ul. OkrCcnej ń4, 
wraz z zabudow> gospodarcz>, obiekty  
o wartoWciach historyczno-kulturowych, objCte stref> 
ochrony konserwatorskiej podlegaj>cej na 
zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia terenu; 

4)  wysokoWci zabudowyŚ zachowanie istniej>cej 
wysokoWci budynkówś 

 

5)  obowi>zek pozostawienia min. 6Ń% powierzchni 
działki jako biologicznie czynnejś 

6)  standardy akustyczne jak dla zabudowy zagrodowej; 
7)  obsługa komunikacyjna: z istniej>cego zjazdu  

z ulicy dojazdowej; 
8)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni 
ucytkowej obiektów. 
 
§ 45. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

C ZCc, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: cmentarz czynny 

parafialny; 
2)  zachowanie istniej>cego przykoWcielnego cmentarza, 

teren objCty ochron> konserwatorsk> wg rysunku 
planu; 

3)  strefC ochrony konserwatorskiej obecnego 
cmentarza, polegaj>c> na zachowaniu 
dotychczasowej funkcji z zaleceniem dokonania 
nasadzeM zieleni wysokiejś 

4)  mocliwoWć realizacji grobów urnowych w strefie 
wokół obiektu uci>cliwegoś 

5)  obowi>zek ogrodzenia terenu, wprowadzenia zieleni 
parkowej i izolacyjnej. 
 
§ 46. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

C KD-Z, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: droga publiczna; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  projektowana ulica zbiorcza (Z), zlokalizowana na 

terenie wsi żrCbocin i m. Torunia, o docelowej 
szerokoWć min. 2Ń,Ń m w liniach rozgraniczaj>cych - 
wg rysunku planuś ulica jednojezdniowa, szerokoWć 
jezdni min. 3,5 m z obustronnym chodnikiem  
o szerokoWci min.2,Ń mś 

4)  wiadukt nad terenem kolejowym w powi>zaniu 
z projektowan> drog> Ż-KDZ; 

5)  na czCWci terenu ustala siC tymczasowy sposób 
zagospodarowania urz>dzania i ucytkowania terenu, 
do czasu realizacji drogi wg projektowanych linii 
rozgraniczaj>cych. 

6)  na skrzycowaniach dróg (z wyj>tkiem skrzycowaM 
typu „rondo”) nalecy wyodrCbnić pas ruchu na 
lewoskrCty. 
 
§ 47. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami C KDń÷9-L, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  projektowane ulice lokalne (ulice klasy L), 

o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych wg 
rysunku planu; 

4)  ulice jednojezdniowe z obustronnymi chodnikami; 
5)  na terenach C KD1-L, C KD3÷4-L i C KD6-L 

obowi>zek uwzglCdnienia zasad ochrony 
konserwatorskiej wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego. 
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§ 48. Tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami C KDń÷35-D, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  zakaz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 553 na 

projektowan> drogC dojazdow> CKD33-D; 
4)  istniej>ce i projektowane ulice dojazdowe (ulice 

klasy D), o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 
wg rysunku planu, ulice jednojezdniowe  
z obustronnym chodnikiem, ulice o szerokoWciach 
mniejszych nic 8,Ń m - jednojezdniowe 
z jednostronnym chodnikiem, z dopuszczeniem 
budowy ulicy jednoprzestrzennej bez wyodrCbnionej 
jezdni i chodników dla projektowanych ulic bez 
przejazdu; 

5)  na terenach C KD11-D i C KD18-D obowi>zek 
uwzglCdnienia zasad ochrony konserwatorskiej 
wynikaj>cych z wystCpowania stanowiska 
archeologicznego. 
 
§ 49. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

C KP, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: parking; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  parking powi>zany z funkcjonowaniem koWcioła  

i cmentarza parafialnego. 
 
§ 50. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami C KDxń÷8, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ ci>gi piesze publiczneś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  drogi piesze o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych min. 3,Ń m. 
 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA - D 
 
§ 51. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami D Uń÷5, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne, 

nieuci>cliweś 
2)  wysokoWć zabudowyŚ max. 10,0 m, 2-kondygnacje 

nadziemne; 
3)  na terenach D U1 i D U4 obowi>zek uwzglCdnienia 

zasad ochrony konserwatorskiej wynikaj>cych  
z wystCpowania stanowiska archeologicznegoś 

4)  na terenie D Uń dopuszcza siC jej przebudowC, 
rozbudowC istniej>cej zabudowy lub likwidacjC, 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym; 

5)  obsługa komunikacyjnaŚ terenu D Uń zjazd z drogi 
wojewódzkiej (ul. Dworcowa), pozostałe tereny  
z projektowanych zjazdów z projektowanych ulic 
zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, dopuszcza siC 
zachowanie istniej>cych zjazdów publicznych  
z drogi wojewódzkiejś 

6)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 za-
trudnionych lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² 
powierzchni ucytkowej obiektówś 

7)  nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu 
jako powierzchni biologicznie czynnej; 

8)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 
architektury i zieleni urz>dzonej. 
§ 52. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

D US/UO, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi sportu i oWwiaty 

(zespół boisk i obiekty oWwiaty)ś 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ lokalizacjC 

podziemnych urz>dzeM infrastruktury technicznejś 
3)  wysokoWć zabudowyŚ max. ń2,Ń m, 2-kondygnacje 

nadziemne; 
4)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 

architektury i zieleni urz>dzonejś 
5)  obowi>zek zachowania min. 7Ń% powierzchni 

terenu jako powierzchni biologicznie czynnej; 
6)  na czCWci terenu obowi>zek wykonania 

odpowiedniej rekultywacji terenu 
powyrobiskowego; 

7)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 za-
trudnionych lub 1 miejsce postojowe/3Ńm² 
powierzchni ucytkowej obiektów, dla urz>dzeM  
i obiektów sportowych z miejscami dla publicznoWci 
1 miejsce postojowe/4 ucytkowników. 
 
§ 53. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami D Uń÷5/MN, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
3)  na terenie D Uń/MN obowi>zek uwzglCdnienia 

zasad ochrony wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego; 

4)  na terenie D U2/MN obowi>zek wykonania 
kompleksowej rekultywacji terenu 
powyrobiskowego przed podziałem na działki 
budowlane, kierunek rekultywacji - zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym; 

5)  na terenach D U3÷4/MN zachowuje siC istniej>c> 
zabudowC usługow> i mieszkaniow>, dopuszcza siC 
jej przebudowC zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym; 

6)  dopuszcza siC budowC jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, lub jednego 
mieszkania; 

7)  wysokoWć zabudowy usługowej max. 12,0 m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

8)  wysokoWć zabudowy mieszkaniowej max. ńŃ,Ń m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

9)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
działki biologicznie czynnejś 

 10)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 
architektury i zieleni urz>dzonejś 

 11)  standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowejś 
 12)  min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych lub  

1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni ucytkowej 
obiektówś 

 13)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych, dopuszcza 
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siC zachowanie istniej>cych zjazdów publicznych  
z drogi wojewódzkiejś 
 
§ 54. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami D Pń÷3, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ przemysł, składy, usługi 

komercyjne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ urz>dzenia 

infrastruktury technicznej, mieszkanie właWcicielaś 
3)  obowi>zek pozostawienia min. ń5% powierzchni 

kacdej z działek biologicznie czynnejś 
4)  obowi>zek wprowadzenie zieleni Wrednio  

i wysokopiennej, w stosunku do terenów s>siednich 
o innym przeznaczeniu, o pasie szerokoWci min.  
5,0 m; 

5)  zachowanie istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC jej 
przebudowC, rozbudowC i nadbudowC, zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym; 

6)  wysokoWć zabudowy max. ń2,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne, za wyj>tkiem pojedynczych elementów 
budowli wynikaj>cych z uwarunkowaM 
technologicznych lub konstrukcyjnych m.in. maszty, 
kominy, zbiorniki itp.; 

7)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych; docelowo 
przewiduje siC obsługC projektowanym układem 
komunikacyjnym powi>zanym z wCzłem 
autostradowym „Turzno”ś 

8)  na terenie D P2 obowi>zek uwzglCdnienia zasad 
ochrony konserwatorskiej wynikaj>cych  
z wystCpowania stanowiska archeologicznegoś 

9)  min. 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych lub  
1 miejsce postojowe/3Ńm² powierzchni ucytkowej 
obiektówś 

 10)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 
architektury i zieleni urz>dzonej. 
 
§ 55. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami D MNń÷4/U, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo 

jednorodzinne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
3)  na terenie D MN2/U zachowanie istniej>cej willi  

z ogrodem przy ul. Dworcowej 64, objCtej stref> 
ochronny konserwatorskiej jako obiekt zabytkowy, 
wpisany do rejestru zabytków decyzj> z dnia 
4.11.1986 r. nr A/507; 

4)  na terenie D MNń/U zachowanie istniej>cej willi  
z ogrodem przy ul. Dworcowej 62, objCtej stref> 
ochronny konserwatorskiej jako obiekt  
o wartoWciach historyczno-kulturowych; 

5)  zachowuje siC istniej>c> zabudowC i dopuszcza siC 
jej przebudowC, rozbudowC lub modernizacjC, 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym  
i dopuszczalnym; 

6)  na kacdej działce budowlanej dopuszcza siC 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z czCWci> usługow>, 
wolnostoj>cegoś garacu wbudowanego, 
dobudowanego lub wolnostoj>cegoś 

7)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
garacu i budynku gospodarczego na granicy działek 
s>siednichś 

8)  wysokoWć zabudowy mieszkaniowej i usługowejŚ 
max. 10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne; 

9)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
 10)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

 11)  obowi>zek pozostawienia min. 30% powierzchni 
kacdej z działek biologicznie czynnejś 

 12)  standardy akustyczne jak dla zabudowy 
mieszkaniowej; 

 13)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cych zjazdów  
z drogi wojewódzkiej i powiatowej, oraz  
z istniej>cych i projektowanych zjazdów z ulic 
lokalnych i dojazdowych; 

 14)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni 
ucytkowej obiektów usługowych. 
 
§ 56. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami D MN1÷ń3, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2)  na terenie D MNń3 obowi>zek uwzglCdnienia zasad 

ochrony konserwatorskiej wynikaj>cych  
z wystCpowania stanowiska archeologicznegoś 

3)  na terenie D MN2 przy ul. Kolonia Papowska 54  
i terenie D MN7 przy ul. Dworcowej 3Ń, znajduj> 
siC obiekty o wartoWciach historyczno-kulturowych, 
podlegaj>ce ochronie konserwatorskiejś 

4)  zachowuje siC istniej>c> zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> i dopuszcza siC jej przebudowC, 
rozbudowC lub modernizacjC, zgodnie  
z przeznaczeniem podstawowym; 

5)  na kacdej działce budowlanej dopuszcza siC 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, wolnostoj>cegoś garacu 
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostoj>cegoś 

6)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
budynku mieszkalnego jako kontynuacjC 
dotychczasowej formy zabudowy; 

7)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
garacu i budynku gospodarczego na granicy działek 
s>siednichś 

8)  wysokoWć zabudowy mieszkalno-usługowej: max. 
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne; 

9)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
 10)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

 11)  obowi>zek pozostawienia min. 5Ń% powierzchni 
kacdej z działek jako biologicznie czynnejś 

 12)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych. 
 
§ 57. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

D RM/U, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa; 
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2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
3)  zachowanie istniej>cej zabudowy zagrodowej, 

dopuszcza siC jej przebudowC, rozbudowC lub 
modernizacjC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym i dopuszczalnym; 

4)  wysokoWć zabudowyŚ max. ńŃ,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne; 

5)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
6)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnejś 
7)  standardy akustyczne jak dla zabudowy zagrodowej; 
8)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 

architektury i zieleni urz>dzonej na terenach na 
których nast>piła zmiana przeznaczenia terenu na 
usługiś 

9)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 za-
trudnionych lub 1 miejsce postojowe/30 m² 
powierzchni ucytkowej obiektów usługowychś 

 10)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cych zjazdów  
z drogi powiatowej i z ulic lokalnych. 
 
§ 58. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

D RZ, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ ucytki zieloneś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza 

zwi>zana z funkcj> podstawow>, urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

3)  zachowanie dotychczasowej funkcji rolniczej terenu 
(ł>ki, pastwiska)ś 

4)  wysokoWć zabudowy gospodarczej max. 6,Ń m. 
 
§ 59. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

D ZU/WS, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ zieleM urz>dzona, 

zbiorniki wodne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna dla właWciciela 
i zabudowa zwi>zana z obsług> terenów zielonych, 
urz>dzenia infrastruktury technicznejś 

3)  wysokoWci zabudowy max. ńŃ,Ń m, 2-kondygnacje 
nadziemne; 

4)  dachy wysokie, dwu lub wielospadowe; 
5)  obowi>zek pozostawienia min. 8Ń% powierzchni 

działki jako biologicznie czynnejś 
6)  obowi>zek wykonania rekultywacji terenu 

powyrobiskowego; 
7)  kierunek rekultywacji - zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i dopuszczalnym; 
8)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cego zjazdu  

z ulicy lokalnej. 
 
§ 60. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami D ZPń÷2, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ zieleM parkowa 

publiczna; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ urz>dzenia 

infrastruktury technicznej; 
3)  na terenie D ZP 2Ś ci>g pieszy wzdłuc brzegu Strugi 

ToruMskiej. 
 

§ 61. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
D ZI, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ zieleM izolacyjna 

niepubliczna; 
2)  obowi>zek nasadzeM zieleni Wrednio  

i wysokopiennej. 
 
§ 62. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

D WS, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ wody Wródl>dowe 

powierzchniowe; 
2)  adaptacjC istniej>cego rowu melioracji podstawowej. 

 
§ 63. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

D KD-Z, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: droga publiczna; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  projektowana ulica zbiorcza (ulica klasy Z) w ci>gu 

istniej>cej drogi powiatowej Nr 2ŃŃ8, o szerokoWci 
w liniach rozgraniczaj>cych wg rysunku planu. 
 
§ 64. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

D KD1-L, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  obowi>zek uwzglCdnienia zasad ochrony 

konserwatorskiej wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego; 

4)  projektowana ulica lokalna (ulica klasy L),  
o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych wg 
rysunku planu; 

5)  ulica jednojezdniowa z obustronnym chodnikiem; 
6)  zakaz lokalizacji noWników reklamowych  

i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
 
§ 65. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami D KD2÷8-L, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 
3)  projektowane ulice lokalne (ulice klasy L),  

o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych wg 
rysunku planu; 

4)  ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem. 
 
§ 66. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami D KDń÷ń5-D, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  istniej>ce i projektowane ulice dojazdowe (ulice 

klasy D), o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 
wg rysunku planu; 

4)  ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem, 
ulice o szerokoWciach mniejszych nic 8,Ń m - 
jednojezdniowe z jednostronnym chodnikiem,  
z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej 
bez wyodrCbnionej jezdni i chodników dla 
projektowanych ulic bez przejazdu. 
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§ 67. Tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami D KDxń÷5, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ ci>gi piesze publiczneś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 
3)  drogi piesze o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych min. 3,Ń m, dla terenu 
oznaczonego symbolem D KDx3 min 2,0 m. 

 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA - E 

 
§ 68. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ź P, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ przemysł, składy, usługi 

nieuci>cliweś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie 

właWcicielaś 
3)  zachowanie istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC jej 

przebudowC, rozbudowC, nadbudowC i rozbiórkC, 
oraz mocliwoWć lokalizacji nowych obiektów 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 
i dopuszczalnym; 

4)  wysokoWć zabudowy max. 2- kondygnacje 
nadziemne, max. 12,0 m; 

5)  uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci gospodarczej 
winna zamykać siC w obrCbie terenuś 

6)  obowi>zek wprowadzenie zieleni izolacyjnej Wrednio 
i wysokopiennej, w stosunku do terenów s>siednich 
o innym przeznaczeniu, o pasie szerokoWci min.  
3,0 m; 

7)  obowi>zek pozostawienia min. 2Ń% powierzchni 
działki biologicznie czynnejś 

8)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 za-
trudnionych; 

9)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cych zjazdów  
z ul. Spółdzielczej lub projektowane zjazdy  
z ul. Rogowskiej. 
 
§ 69. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ź Uń÷3/MN, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
3)  zachowanie istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC jej 

przebudowC, rozbudowC lub modernizacjC, zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym; 

4)  dopuszcza siC budowC jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, lub jednego 
mieszkania; 

5)  wysokoWć zabudowy usługowe max. ń2,Ń m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

6)  wysokoWć zabudowy mieszkaniowej max. 10,0 m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

7)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
działki biologicznie czynnejś 

8)  standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowejś 
9)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 

architektury i zieleni urz>dzonejś 
 10)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 za-

trudnionych lub 1 miejsce postojowe/30 m² 
powierzchni ucytkowej obiektów usługowych. 

 11)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdy z ul. Rogowskiej. 
 
§ 70. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ź MNń÷2/U, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo 

jednorodzinne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi komercyjne, 

nieuci>cliweś 
3)  zachowanie istniej>cego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kowalewskiej 33, obiekt o wartoWciach 
historyczno-kulturowych, podlegaj>ce ochronie 
konserwatorskiej; 

4)  na terenie ź MN2/U obowi>zek uwzglCdnienia 
zasad ochrony wynikaj>cych z wystCpowania 
stanowiska archeologicznego; 

5)  zachowanie istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC jej 
przebudowC, rozbudowC lub modernizacjC, zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym; 

6)  na kacdej działce budowlanej dopuszcza siC 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z czCWci> usługow>, 
wolnostoj>cegoś garacu wbudowanego, 
dobudowanego lub wolnostoj>cegoś 

7)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
garacu i budynku gospodarczego na granicy działek 
s>siednichś 

8)  wysokoWć zabudowy mieszkalno-usługowejŚ max. 
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne; 

9)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
 10)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

 11)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
działki biologicznie czynnejś 

 12)  standardy akustyczne jak dla zabudowy 
mieszkaniowej; 

 13)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cego zjazdu lub  
z projektowanego zjazdu z ul. Nad Strug>ś 

 14)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni 
ucytkowej obiektów usługowych. 
 
§ 71. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ź MNń÷24, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2)  na terenach E MN14, E MN22 i ź MN24 obowi>zek 

uwzglCdnienia zasad ochrony konserwatorskiej 
wynikaj>cych z wystCpowania stanowiska 
archeologicznego; 

3)  na terenie E MN9 i czCWci terenu ź MN8 ustala siC 
strefC ochrony konserwatorskiej wokół zespołu 
dawnego folwarku, nalecy zachować starodrzew 
bCd>cy pozostałoWci> po parku oraz alejC 
prowadz>c> do dworu, zakaz dalszej parcelacji 
terenu folwarku; 
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4)  zachowanie istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC jej 

przebudowC i rozbudowC, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym; 

5)  na kacdej działce budowlanej dopuszcza siC 
lokalizacjC jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, wolnostoj>cegoś garacu 
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostoj>cegoś 

6)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
budynku mieszkalnego jako kontynuacjC 
dotychczasowej formy zabudowy; 

7)  dopuszcza siC formC zabudowy blianiaczej dla 
garacu i budynku gospodarczego na granicy działek 
s>siednichś 

8)  wysokoWć zabudowy mieszkalno-usługowejŚ max. 
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne; 

9)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
 10)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

 11)  obowi>zek pozostawienia min. 4Ń% powierzchni 
kacdej z działek jako biologicznie czynnej; 

 12)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 
architektury i zieleni urz>dzonejś 

 13)  obsługa komunikacyjnaŚ istniej>ce i projektowane 
zjazdów z ulic lokalnych i dojazdowych. 
 
§ 72. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ź RMń÷3/U, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi komercyjne, 

nieuci>cliweś 
3)  ustala siC strefC ochrony konserwatorskiej wokół 

zespołu dawnego folwarku. Nalecy zachować 
starodrzew bCd>cy pozostałoWci> po parku oraz alejC 
prowadz>c> do dworu. Zakaz dalszej parcelacji 
terenu folwarku; 

4)  zachowanie istniej>cych budynków mieszkalnych  
i gospodarczych przy ul. Spółdzielczej 4, 5, 7  
i 9 oraz przy ul. Rogowskiej 2, jako obiektów  
o wartoWciach historyczno-kulturowych, 
podlegaj>cych ochronie konserwatorskiejś 

5)  na terenie ź RM3/U szczególne wymagania 
architektoniczne, w formie ci>gu elewacyjnego, od 
strony skrzycowania drogi krajowej i lokalnej; 

6)  wysokoWci zabudowy max. ńŃ,Ń m (2-kondygnacje 
nadziemne); 

7)  dachy wysokie dwu lub wielospadowe; 
8)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

9)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
działki jako biologicznie czynnejś 

 10)  obowi>zek wprowadzenia obiektów małej 
architektury i zieleni urz>dzonej na terenach na 
których nast>piła zmiana przeznaczenia terenu na 
usługiś 

 11)  standardy akustyczne jak dla zabudowy zagrodowej; 
 12)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni 
ucytkowej obiektów usługowychś 

 13)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cych zjazdów lub 
projektowane zjazdy z ul. Spółdzielczej  
i Rogowskiej. 
 
§ 73. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ź ROń÷2, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: ogrodnictwo; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa produkcyjna 

zwi>zana z funkcj> podstawow> i mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

3)  dopuszcza siC realizacji jednego budynku 
mieszkalnego na kacdej z projektowanych działekś 

4)  wysokoWci zabudowy Ś mieszkaniowej max. 9,0 m 
(2-kondygnacje nadziemne); produkcyjnej  
i gospodarczej max. 6,0 m; 

5)  dachy wysokie, dwu lub wielospadowe; 
6)  poziom posadzki parteru max. Ń,6 m powycej 

poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla 
budynków podpiwniczonych max. Ń,8 mś 

7)  obsługa komunikacyjna: projektowane zjazdy  
z istniej>cych ulic dojazdowych. 
 
§ 74. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ź RO/ZP, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ ogrodnictwo lub zieleM 

parkowa publiczna, lokalizacja urz>dzeM 
podziemnych infrastruktury technicznej m. in. 
podczyszczalnia wód deszczowych i roztopowych, 
przepompowni Wcieków, stacji transformatorowej, 
studni publicznej i punktu czerpania wody; 

2)  korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym 
wzdłuc Strugi ToruMskiejś 

3)  obowi>zek zachowania istniej>cego starodrzewu 
oraz uzupełnienia zieleni urz>dzonejś 

4)  ci>g pieszy, spacerowy wzdłuc Strugi ToruMskiej. 
 
§ 75. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ź ZPń÷9, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ zieleM parkowa 

publiczna; 
2)  przeznaczenie dopuszczalneŚ lokalizacja urz>dzeM 

rekreacyjnych i podziemnych urz>dzeM 
infrastruktury technicznej (m. in. podczyszczalnia 
wód deszczowych i roztopowych, przepompowni 
Wcieków)ś 

3)  na terenie ź ZP9 obowi>zek uwzglCdnienia zasad 
ochrony konserwatorskiej wynikaj>cych 
z wystCpowania stanowiska archeologicznegoś 

4)  korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym, 
wzdłuc brzegu Strugi ToruMskiejś 

5)  obowi>zek zachowania istniej>cego starodrzewu 
oraz uzupełnienia zieleni urz>dzonej; 

6)  na terenie ZP8 obowi>zek wprowadzenia zieleni 
urz>dzonej i obiektów małej architektury, w tym 
akcentu plastycznego; 

7)  zakaz zabudowy za wyj>tkiem lokalizacji 
podziemnych urz>dzeM infrastruktury technicznejś 

8)  ci>g pieszy, spacerowy wzdłuc Strugi ToruMskiej. 
 
§ 76. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

ź WS ń÷3, dla którego ustala siCŚ 
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1)  przeznaczenie podstawoweŚ wody Wródl>dowe 

powierzchniowe; 
2)  adaptacjC istniej>cego rowu melioracji podstawowej. 

 
§ 77. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ź KDń÷4-L, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  istniej>ce i projektowane ulice lokalne (ulice klasy 

L), o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych wg 
rysunku planu; 

4)  ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem. 
 
§ 78. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ź KDń÷ń9-D, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  projektowane ulice dojazdowe (ulice klasy D),  

o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych wg 
rysunku planu; 

4)  ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem, 
ulice o szerokoWciach mniejszych nic 8,Ń m - 
jednojezdniowe z jednostronnym chodnikiem,  
z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej 
bez wyodrCbnionej jezdni i chodników dla 
projektowanych ulic bez przejazdu; 

5)  na terenie E KD15-D obowi>zek uwzglCdnienia 
zasad ochrony konserwatorskiej wynikaj>cych  
z wystCpowania stanowiska archeologicznego. 
 
§ 79. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami ź KDxń÷5, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ ci>gi piesze publiczneś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  drogi piesze o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych min. 3,Ń m. 
 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA - F 
 
§ 80. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami Ż Uń÷2/MN, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawoweŚ usługi komercyjne 

nieuci>cliweś 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
3)  zachowanie istniej>cej zabudowy, dopuszcza siC jej 

przebudowC, rozbudowC, nadbudowC i rozbiórkC, 
oraz mocliwoWć lokalizacji nowych obiektów 
zgodnie z przeznaczeniem pod-stawowym  
i dopuszczalnym; 

4)  dopuszcza siC budowC jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, lub jednego 
mieszkania; 

5)  wysokoWć zabudowy usługowe max. ń2,Ń m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

6)  wysokoWć zabudowy mieszkaniowej max. 10,0 m,  
2-kondygnacje nadziemne; 

7)  obowi>zek pozostawienia min. 3Ń% powierzchni 
kacdej z działek biologicznie czynnejś 

8)  standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowejś 
9)  obowi>zek wprowadzenie zieleni izolacyjnej  

w stosunku do terenów s>siednichś 
 10)  obsługa komunikacyjnaŚ z istniej>cych zjazdów oraz 

z projektowanych zjazdów z ulic dojazdowych; 
 11)  wskaanik miejsc postojowych na samochody 

osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych 
lub 1 miejsce postojowe/30,Ń m² powierzchni 
ucytkowej obiektów usługowych. 
 
§ 81. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

F KD-Z, dla którego ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: droga publiczna; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznej; 
3)  zachowanie istniej>cej drogi gminnej, stanowi>cej 

czCWć projektowanej drogi zbiorczej dla obsługi 
miasta Torunia (ulica klasy Z), o docelowej 
szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych wg rysunku 
planuś ulica jednojezdniowa, szerokoWć jezdni min. 
3,5 m z obustronnym chodnikiem o szerokoWci min. 
2,0 m; 

4)  wiadukt nad terenem kolejowym w powi>zaniu  
z projektowan> drog> C-KDZ. 
 
§ 82. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami Ż KDń÷2-D, dla których ustala siCŚ 
1)  przeznaczenie podstawowe: drogi dojazdowe, 

publiczne; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych 

urz>dzeM podziemnych infrastruktury technicznejś 
3)  zachowanie istniej>cych ulic dojazdowych (ulice 

klasy D), o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 
wg rysunku planu; 

4)  ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem. 
 

Rozdział 4 
Przepisy koMcowe 

 
§ 83. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 8Ń, poz. 7ń7 ze zm.) ustala siC 
nastCpuj>ce stawki procentowe słuc>ce naliczeniu opłat 
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci  
w wysokoWciŚ 
1)  dla terenów skomunalizowanych i Skarbu PaMstwa 

w wysokoWciŚ Ń%ś 
2)  dla terenów przeznaczonych na cele publiczne  

w wysokoWciŚ Ń%ś 
3)  dla terenów pozostałych w wysokoWciŚ 3Ń%. 

 
§ 84. Na obszarze objCtym planem trac> mocŚ 

1)  Uchwała Rady żminy Lubicz Nr X/ń56/99 z dnia 
23.04.1999 r.; 

2)  Uchwała Rady żminy Lubicz Nr XII/ń94/99 z dnia 
28.06.1999 r.; 

3)  Uchwała Rady żminy Lubicz Nr XX/3ń7/2ŃŃŃ  
z dnia 22.03.2000 r.; 

4)  Uchwała Rady żminy Lubicz Nr XX/32Ń/2ŃŃŃ  
z dnia 22.03.2000 r.; 

5)  Uchwała Rady żminy Lubicz Nr XX/3ń8/2ŃŃŃ  
z dnia 22.03.2000 r.; 
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6)  Uchwała Rady żminy Lubicz Nr XXXV/58ń/2ŃŃń  

z dnia 31.08.2001 r.; 
7)  Uchwała Rady żminy Lubicz Nr XXVIII/369/Ń4  

z dnia 30.12.2004 r. 
 
§ 85. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Lubicz. 
 
§ 86.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 3Ń dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2.  Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega 
publikacji na stronie internetowej UrzCdu żminy 
Lubicz. 
 

Przewodnicz>cy Rady 
Kazimierz Rybacki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 149 – 7825 – Poz. 1848 
 

Zał>cznik nr ń.ń 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.2 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.3 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.4 
do Uchwały nr XLIV/465/10 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.5 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.6 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.7 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.8 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.9 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.ńŃ 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.ńń 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.ń2 
do Uchwały nr XLIV/465/10 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr ń.ń3 
do Uchwały nr XLIV/465/ńŃ 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały Nr XLIV/465/10 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik nr 3 
do Uchwały Nr XLIV/465/10 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie Rady Gminy Lubicz 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy, zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego czCWci wsi GrCbocin 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
Rada Gminy Lubicz 

 
okreWla nastCpuj>cy sposób realizacji i zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które zgodnie z ustaw> z dnia 8 marca  
1990 r. o samorz>dzie gminnym nalec> do zadaM 
własnych gminy i słuc> zaspakajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaMcówŚ 

 
§ 1.1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej przewidziane do realizacji na podstawie 
planu miejscowego 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 ze zmianami), 
zadania własne gminy. 

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

w granicach linii rozgraniczaj>cych poszczególnych 
ulic, w tym wybudowanie ulicy z oWwietleniem, 
uzbrojeniem podziemnym i zieleni>, 

2)  inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane 
poza liniami rozgraniczaj>cymi ulic. 
 
§ 2.1.  Wykazy terenów publicznych, w których 

zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>ce do zadaM własnych gminy. 

2.  Proponowany koszt inwestycji: 
1)  inwestycje wymienione w § ń ust. 2 pkt 1, 
2)  inwestycje wymienione w § ń ust. 2 pkt 2, 

rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okreWlony  
w wyniku zamówienia w trybie ustawy - Prawo 
zamówieM publicznych. 
 
§ 3.  Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 

w § 2Ś 
1)  realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym m.in. ustaw>Ś 
Prawo budowlane, Prawo zamówieM publicznych,  
o samorz>dzie gminnym, żospodarka komunalna  
i Prawo ochrony Wrodowiska, 

2)  inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła 
realizowane bCd> w sposób okreWlony zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami, 

3)  realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron. 
 
§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu 

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

żminy „Wieloletni program inwestycyjny”, 
2)  wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

ustala siC w uchwale budcetowej. 
 
§ 5.1.  Zadania w zakresie budowy dróg na terenach 

wykazanych w § 2 finansowane bCd> przez budcet 
gminy lub na podstawie porozumieM z innymi 
podmiotami. 

2.  Zadania w zakresie budowy sieci wodoci>gowej 
i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 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 ń23, poz. 858 ze zmianami), ze Wrodków budcetu 
gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne. 

3.  Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych 
i gazowych bCd> finansowane na pod-stawie art. 7 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami). 

 
§ 6.  Prognozowane aródła finansowania przez 

gminCŚ 
1)  dochody własne, 
2)  dotacje, 
3)  pocyczki preferencyjne, 
4)  fundusze Unii Europejskiej, 
5)  udział podmiotów gospodarczych. 
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