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UCHWAŁA Nr 761/10 
 RADY MIASTA TORUL 
 z dnia 18 marca 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoconego pomiCdzy lini> kolejow> 
do Lipna, Strug> ToruMsk> i wschodni> czCWci> terenu zakładu Elana w Toruniu. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, 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 oraz z 2008 r.  
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
i Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203., z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157 poz. 1241 oraz z 210 r. Nr 28, poz. 142 i 146) 
po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia” uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

Rozdział ń 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu połoconego pomiCdzy lini> 
kolejow> do Lipna, Strug> ToruMsk> i wschodni> 
czCWci> terenu zakładu Elana w Toruniu. 

 
§ 2. Integraln> czCWci> planu, o którym mowa  

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

 
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa oŚ 

1) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
dominować na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczaj>cymiś 

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

3) terenie - nalecy przez to rozumieć czCWć obszaru  
o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczonego na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi (oznaczony literami i cyframi)ś 

4) symbolu terenu - nalecy przez to rozumieć 
składaj>ce siC z ducych liter i cyfr oznaczenie 

wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi terenów na 
rysunku planu; 

5) usługach komercyjnych - nalecy przez to rozumieć 
obiekty i lokale wbudowane słuc>ce szeroko 
rozumianym usługom dla ludnoWci i podmiotów 
gospodarczych, obejmuj>ce w szczególnoWci 
działalnoWć w zakresie handlu, handlu hurtowego, 
budownictwa, transportu, motoryzacji, rzemiosło, 
produkcji, magazyny i składy z wył>czeniemŚ 
a) przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać 

na Wrodowisko, wymagaj>cych obligatoryjnie 
sporz>dzenia raportu oddziaływania na 
Wrodowisko, 

b) działalnoWci zwi>zanej z gospodark> odpadami - 
wył>czenie to nie dotyczy dotychczasowej 
działalnoWci zwi>zanej z gospodark> odpadami  
w tym odpadami niebezpiecznymi  
(z mocliwoWci> jej kontynuacji i rozbudowy), 
wymagaj>cej sporz>dzenia raportu oddziaływania 
na Wrodowisko, orazŚ 
- gospodarki odpadami powstałymi w trakcie 

działalnoWci usługowej i produkcyjnej, 
- magazynowania (przechowywania i gromadzenia 

w pomieszczeniach zamkniCtych) odpadów 
innych nic niebezpieczneś 

6) przedsiCwziCciach mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko, wymagaj>cych obligatoryjnie 
sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko - 
nalecy przez to rozumieć wył>cznie te rodzaje 
przedsiCwziCć, które obowi>zuj>ce przepisy  
z zakresu ochrony Wrodowiska jednoznacznie 
okreWlaj> jako wymagaj>ce opracowania w/w 
raportu, nie zaW te rodzaje przedsiCwziCć, które mog> 
wymagać sporz>dzenia raportu oddziaływania na 
Wrodowisko z wył>czeniem sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

7) usługach koliduj>cych z funkcj> mieszkaniow> - 
nalecy przez to rozumiećŚ 
a) formy aktywnoWci gospodarczej o uci>cliwym 

charakterze, wywołuj>ce zakłócenia funkcji 
mieszkaniowej obejmuj>ce w szczególnoWciŚ 
- przedsiCwziCcia zwi>zane z gospodark> 

odpadami, z wył>czeniem gospodarki 
odpadami powstałymi w trakcie działalnoWci 
usługowej, 

- nadmierny ruch pojazdów dostawczych, 
- zakłócanie ciszy nocnej itp., 

b) przedsiCwziCcia mog>ce znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko, z wył>czeniem sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, na 
której mog> być zlokalizowane Wciany czCWci 
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nadziemnych budynku z zakazem jej przekraczania 
w kierunku terenów s>siednich wydzielonych 
liniami rozgraniczaj>cymi (z wył>czeniem 
nastCpuj>cych elementów architektonicznych 
budynkuŚ schody zewnCtrzne, zadaszenia nad 
wejWciami, pochylnie, balkony, wykusze, okapy, 
gzymsy); 

9) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC pierwszej kondygnacji nadziemnej 
liczonej w zewnCtrznym obrysie murów (za 
wyj>tkiem takich elementów architektonicznych jak 
schody zewnCtrzne, pochylnie, balkony, wykusze)  
z wył>czeniem kondygnacji podziemnych oraz ramp 
zjazdowych, podcieni i ł>czników pomiCdzy 
budynkami przebiegaj>cymi ponad poziomem 
terenu; 

 10) wskaaniku miejsc postojowych - nalecy przez to 
rozumieć miejsce postojowe przypadaj>ce na 
wielkoWć powierzchni ucytkowej w zabudowie 
usługowej, przy uwzglCdnieniu zasady równania  
w górC w przypadku ułamkowego przelicznika 

 11) powierzchni biologicznie czynnej - nalecy przez to 
rozumieć powierzchniC działki budowlanej 
niezabudowan> i nieutwardzon>, przeznaczon> pod 
zieleM, 

 12) dachu stromym – nalecy przez to rozumieć dach  
o minimalnym k>cie nachyleniu połaci 20o, 

 13) dachu płaskim - nalecy przez to rozumieć dach  
o maksymalnym k>cie nachyleniu połaci 20o, 

 14) zieleni urz>dzonej – nalecy przez to rozumieć 
zrócnicowan> gatunkowo zieleM wysok> i nisk> 
ukształtowan> funkcjonalnie i plastycznieś 

 15) zieleni urz>dzonej o charakterze izolacyjnym – 
nalecy przez to rozumieć pas zwartej zieleni 
wielopiCtrowej, oddzielaj>cej w tym takce 
optycznie, tereny o rócnym przeznaczeniu. 
2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 

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

 
§ 4.1. Przedmiotem ustaleM planu s> tereny, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) M4-U(k) – przeznaczone pod usługi komercyjne, 
2) M4-U(m) - usługi nie koliduj>ce z funkcj> 

mieszkaniow>, 
3) M4-U(k)/ZP – przeznaczone pod usługi komercyjne 

i zieleM urz>dzona, 
4) M4-MN - przeznaczone pod zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn>, 
5) M4-MN/U(m) - przeznaczone pod zabudowC 

mieszkaniow> jednorodzinn> i usługi nie koliduj>ce 
z funkcj> mieszkaniow>, 

6) M4-Ws/ZP - przeznaczone pod Wródl>dowe wody 
powierzchniowe i zieleM urz>dzon>, 

7) M4-ZP - przeznaczone pod zieleM urz>dzon>, 
8) M4-ZL - przeznaczone pod zieleM leWn>, 
9) M4-ZC - przeznaczone pod cmentarz, 

 10) M4-KD - przeznaczone pod komunikacjC – droga 
publiczna, 
a) M4-KD (L) – ulica lokalna, 
b) M4-KD (D) - ulica dojazdowa, 

 11) M4-KD (x) – komunikacja publiczna - ci>g pieszo – 
jezdny, 

 12) M4-K (x) – komunikacja publiczna - ci>g pieszy, 
 13) M4-KP/ZP - przeznaczone pod komunikacjC - 

parking publiczny i zieleM urz>dzon>. 
2. Dla terenów bCd>cych przedmiotem planu, ustala 

siC przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach przeznaczenie dopuszczalne i warunki 
jego dopuszczenia. 

3. Dla terenów objCtych ustaleniami planu 
wprowadza siC ustalenia zawarte wŚ 
1) Rozdziale 2 – „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 

terenówŚ usług komercyjnych – M4-U(k), usług 
komercyjnych i zieleni urz>dzonej – M4-U(k)/ZP 
oraz usług nie koliduj>cych z funkcj> mieszkaniow> 
- M4-U(m)”ś 

2) Rozdziale 3 - „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 
terenów pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> 
– M4-MN oraz dla terenów pod usługi nie 
koliduj>cych z funkcj> mieszkaniow> i zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> – M4- MN/U(m)”ś 

3) Rozdziale 4 - „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 
terenówŚ zieleni urz>dzonej – M4-ZP, terenówŚ 
zieleni leWnej– M4-ZL, Wródl>dowych wód 
powierzchniowych i zieleni urz>dzonej publicznej – 
M4-Ws/ZP oraz terenu cmentarza– M4-ZC”ś 

4) Rozdziale 5 - „Ustalenia szczegółowe dotycz>ce 
terenów komunikacji, dróg publicznych – lokalnych 
- M4-KD (L), dojazdowych - M4-KD (D), ci>gów 
pieszo - jezdnych - M4-KD (x), ci>gów pieszych - 
M4-K(x) oraz terenu komunikacji - parkingu 
publicznego i zieleni urz>dzonej - M4-KP/ZP”. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów: usług 
komercyjnych – M4-U(k), usług komercyjnych  

i zieleni urz>dzonej – M4-U(k)/ZP oraz usług nie 
koliduj>cych z funkcj> mieszkaniow> - M4-U(m). 

 
§ 5. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem M4–U(k) 1 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - usługi komercyjne, 
b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej w tym stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi 
wewnCtrzneś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nakaz zastosowania rozwi>zaM architektonicznych 
o wysokich walorach estetycznych, elewacji  
w szczególnoWci od strony dróg publicznychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz zagospodarowania czCWci 
terenu jako szpaleru zieleni izolacyjnej, zgodnie  
z oznaczeniem na rysunku planu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 
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5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych – nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowych wzdłuc linii rozgraniczaj>cej 
od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z oznaczeniami na rysunku planu,  
z dopuszczeniem jej przekroczenia w przypadku 
jednokondygnacyjnych portierni o maksymalnej 
powierzchni zabudowy – 30 m2; 

b) nieprzekraczaln> wysokoWć zabudowy –  
II kondygnacje nadziemne i 12 m ponad 
poziomem terenu, z wył>czeniem budowli 
niezbCdnych dla obsługi przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego (np. maszty 
oWwietleniowe, maszty telefonii komórkowej, 
pylony reklamowe), 

c) forma zadaszenia - dach płaski, 
d) wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów, 

e) obowi>zek zagospodarowania minimum 15% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych - 0,5 ha; 
b) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c) dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna z przyległych dróg publicznych na 
warunkach zarz>dcy drogiś 

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

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 6. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4–U(k) 2 i M4–U(k) 3 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - usługi komercyjne 
b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej w tym stacje 
transformatorowe i stacje bazowe telefonii 
komórkowej oraz parkingi i drogi wewnCtrzneś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- postuluje siC zastosowania rozwi>zaM 
architektonicznych o wysokich walorach 
estetycznych, elewacji obiektów budowlanych,  
w szczególnoWci od strony dróg publicznych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowych wzdłuc linii rozgraniczaj>cej 
od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z oznaczeniami na rysunku planu,  
z dopuszczeniem jej przekroczenia w przypadku 
jednokondygnacyjnych portierni o maksymalnej 
powierzchni zabudowy – 30 m2, 

b) nieprzekraczaln> wysokoWć zabudowy -  
II kondygnacje nadziemne i 12 m ponad 
poziomem terenu, z wył>czeniem budowli 
niezbCdnych dla obsługi przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego (np. maszty 
oWwietleniowe, maszty telefonii komórkowej, 
pylony reklamowe), 

c) forma zadaszenia - dach płaski, 
d) wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów, 

e) obowi>zek zagospodarowania minimum 10% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 
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8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci – dopuszcza siCŚ 
a) minimaln> powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,1 ha, 
b) wydzielenie działek dla urz>dzeM infrastruktury 

technicznej i dróg wewnCtrznych o wielkoWci 
niezbCdnej do ich prawidłowego funkcjonowania 
na warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c) podziały wynikaj>ce z regulacji stanu prawnego 
oraz scalenie wydzielonych nieruchomoWci celem 
wydzielenia wiCkszej działki budowlanejś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) lokalizacja obiektów na terenie M4 U(k) 2  

w zasiCgu oddziaływania elektroenergetycznej 
linii napowietrznej Wredniego napiCcia na 
warunkach gestora sieci, 

b) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych 
dróg publicznych na warunkach zarz>dcy drogiś 

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

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii gwarantuj>cych 
nie przekroczenie dopuszczalnych norm 
zanieczyszczeM zgodnie z przepisami szczegółowymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 7. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4-U(k) 4, M4-U(k) 5 i M4-U(k) 6 ustala 
siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - usługi komercyjne, 
b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej w tym stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi 
wewnCtrzneś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nakaz zastosowania rozwi>zaM architektonicznych 
o wysokich walorach estetycznych elewacji, 

obiektów budowlanych, w szczególnoWci od strony 
dróg publicznychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) na terenach M4-U(k) 4 i M4-U(k) 5 dopuszcza 

siC wył>cznie działalnoWć nie powoduj>c> 
obnicenia standardów warunków mieszkaniowych 
na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej połoconej po przeciwległej 
stronie Strugi Lubickiej, 

b) w strefie cmentarza - M4-ZC 14, oznaczonej na 
rysunku planu, zakaz przedsiCwziCć koliduj>cych 
pod wzglCdem sanitarnym z funkcj> cmentarza, 

c) nakaz maksymalnej ochrony drzewostanu, 
d) nakaz wprowadzenia szpalerów zieleni 

izolacyjnej zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej –nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowych wzdłuc linii rozgraniczaj>cej 
od strony dróg publicznych i terenu oznaczonego na 
rysunku planu M4-Ws/ZP 17; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, z dopuszczeniem jej 
przekroczenia w przypadku jednokondygnacyjnych 
portierni o maksymalnej powierzchni zabudowy 
– 30 m2, 

b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków  
II kondygnacje nadziemne i 12 m ponad 
poziomem terenu, 

c) forma zadaszenia - dach płaski, 
d) wskaanik miejsc postojowych - 20 miejsc 

postojowych na 1000 m2 powierzchni ucytkowej 
obiektów, 

e) obowi>zek zagospodarowania minimum 50% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,25 ha dla terenów M4 
U(k) 4 i M4-U(k) 5 oraz – 0,15 ha dla terenów 
M4 U(k) 6, 

b) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c) dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
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a) lokalizacja obiektów na terenach M4-U(k) 4, 
M4-U(k) 5 i M4 U(k) 6 w zasiCgu oddziaływania 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 
Wredniego napiCcia na warunkach gestora sieci, 

b) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych 
dróg publicznych na warunkach zarz>dcyś 

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

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenów 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 8. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4-U(k) 7 i M4-U(k) 8 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - usługi komercyjne, 
b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej w tym stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi 
wewnCtrzneś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nakaz zastosowania rozwi>zaM architektonicznych 
o wysokich walorach estetycznych, elewacji 
obiektów budowlanych, w szczególnoWci od strony 
dróg publicznychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) zakaz przekraczania standardów jakoWci 

Wrodowiska poza teren objCty inwestycj>, 
b) nakaz wprowadzenia szpalerów zieleni 

izolacyjnej zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, z dopuszczeniem jej 
przekroczenia w przypadku jednokondygnacyjnych 
portierni o maksymalnej powierzchni zabudowy 
– 30 m2, 

b) nieprzekraczaln> wysokoWć budynków  
II kondygnacje nadziemne i 12 m ponad 
poziomem terenu, 

c) forma zadaszenia - dach płaski, 
d) wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów, 

e) obowi>zek zagospodarowania minimum 10% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,2 ha, 
b) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c) dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) lokalizacja obiektów na terenach w zasiCgu 

oddziaływania elektroenergetycznej linii 
napowietrznej Wredniego i wysokiego napiCcia na 
warunkach gestora sieci, 

b) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych 
dróg publicznych na warunkach zarz>dcy drogiś 

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

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
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dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 9. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem M4-U(k)/ZP 9 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - usługi komercyjne i zieleM 
urz>dzona, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej w tym stacje bazowe 
telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi 
wewnCtrzneś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nakaz zastosowania rozwi>zaM architektonicznych 
o wysokich walorach estetycznych, elewacji 
obiektów budowlanych, w szczególnoWci od strony 
dróg publicznychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) w strefie cmentarza - M4-ZC 14, oznaczonej na 

rysunku planu, zakaz przedsiCwziCć koliduj>cych 
pod wzglCdem sanitarnym z funkcj> cmentarza, 

b) postuluje siC maksymaln> ochronC istniej>cej 
zieleni; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, z dopuszczeniem jej 
przekroczenia w przypadku jednokondygnacyjnych 
portierni o maksymalnej powierzchni zabudowy 
– 30 m2, 

b) nieprzekraczaln> wysokoWć budynków  
II kondygnacje nadziemne i 12 m ponad 
poziomem terenu, 

c) forma zadaszenia - dach płaski, 
d) wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów, 

e) obowi>zek zagospodarowania minimum 50% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,1 ha, 
b) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  

o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c) dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji stanu 
prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej działki 
budowlanej; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - obsługa 
komunikacyjna terenu z przyległych dróg 
publicznych na warunkach zarz>dcy drogiś 

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

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków do miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 

ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii gwarantuj>cych 
nie przekroczenie dopuszczalnych norm 
zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 10. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem M4-U(m) 10 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - usługi nie koliduj>ce z zabudow> 
mieszkaniow>, 

b) dopuszczalne - funkcja mieszkaniowa – budynek 
mieszkalny jednorodzinny lub mieszkanie  
w obiekcie usługowym (właWciciela działki), 
obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej 
oraz parkingi i drogi wewnCtrzneś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- nakaz zastosowania rozwi>zaM architektonicznych 
o wysokich walorach estetycznych, elewacji 
obiektów budowlanych, w szczególnoWci od strony 
dróg publicznychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) postuluje siC maksymaln> ochronC istniej>cej 

zieleni, 
b) dopuszcza siC wył>cznie poziom hałasu  

w Wrodowisku okreWlony w obowi>zuj>cych 
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przepisach o ochronie Wrodowiska dla terenów 
zakwalifikowanych na cele mieszkaniowo – 
usługoweś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nakaz ochrony 
budynku o wartoWciach historyczno – kulturowych, 
oznaczonego na rysunku planu; 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznych  
i terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
M4 - Ws/ZP 14; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków  

II kondygnacje nadziemne i 12 m ponad 
poziomem terenu, 

c) forma zadaszenia - dowolna, 
d) wskaanik miejsc postojowych - minimum  

20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
ucytkowej obiektów usługowych, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC na działce – 
parterowego budynku gospodarczo - garacowego 
o nieprzekraczalnej powierzchni zabudowy  
60 m2, 

f) obowi>zek zagospodarowania minimum 30% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,1 ha, 
b) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 

infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c) dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) lokalizacja obiektów w zasiCgu oddziaływania 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 
Wredniego napiCcia na warunkach gestora sieci, 

b) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 
publicznych, przez teren M4-ZP 11 na 
warunkach zarz>dcy drogiś 

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

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków docelowo do miejskiej 

sieci na warunkach wydanych przez gestora 
sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 
ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii gwarantuj>cych 
nie przekroczenie dopuszczalnych norm 
zanieczyszczeM zgodnie z przepisami szczegółowymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
a) do czasu realizacji ustaleM niniejszej uchwały 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie 
obiektów budowlanych i terenów, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC tymczasowe odprowadzanie 
Wcieków do zbiorników bezodpływowychś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów pod 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> – M4-MN 

oraz dla terenów pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> i usługi nie koliduj>ce z funkcj> 

mieszkaniow> – M4-MN/U(m) 
 
§ 11. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4–MN/U(m) 1 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj>ca i usługi nie 
koliduj>ce z funkcj> mieszkaniow>, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dopuszcza siC lokalizacjC na działce budowlanej 

dwóch budynkówŚ 
- jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

i jednego budynku usługowego, 
- jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

i jednego budynku gospodarczo-garacowego, 
b) dopuszcza siC ł>czenie funkcji mieszkalnej  

i usługowej w jednym obiekcie budowlanym, 
c) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowejś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) dopuszcza siC wył>cznie poziom hałasu  

w Wrodowisku okreWlony w obowi>zuj>cych 
przepisach o ochronie Wrodowiska dla terenów 
zakwalifikowanych na cele mieszkalne, 

b) nakaz maksymalnej ochrony drzewostanu; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 
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5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych - nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków  

II kondygnacje nadziemne i 9 m ponad 
poziomem terenu, 

c) forma zadaszenia - dach stromy dla zabudowy 
mieszkaniowej i dach o formie dowolnej dla 
pozostałej zabudowy, 

d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych 
budynków dwukondygnacyjnych z dachami 
płaskimi z zachowaniem parametrów, o których 
mowa w lit. b i c, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC na działce – 
parterowego budynku gospodarczo - garacowego 
o nieprzekraczalnej powierzchni zabudowy  
60 m2, 

f) obowi>zek zagospodarowania minimum 30% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - dopuszcza siCŚ 
a) minimaln> powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,07 ha, 
b) wydzielenie działek dla urz>dzeM infrastruktury 

technicznej i dróg wewnCtrznych o wielkoWci 
niezbCdnej do ich prawidłowego funkcjonowania 
na warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c) podziały wynikaj>ce z regulacji stanu prawnego 
oraz scalenie wydzielonych nieruchomoWci celem 
wydzielenia wiCkszej działki budowlanejś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) lokalizacja obiektów w zasiCgu oddziaływania 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 
Wredniego napiCcia na warunkach gestora sieci, 

b) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych 
dróg publicznych i ci>gów pieszo - jezdnych na 
warunkach zarz>dcyś 

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

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków docelowo do miejskiej 

sieci na warunkach wydanych przez gestora 
sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 
ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii gwarantuj>cych 
nie przekroczenie dopuszczalnych norm 
zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
a) do czasu realizacji ustaleM niniejszej uchwały 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie 
obiektów budowlanych i terenów, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC tymczasowe odprowadzanie 
Wcieków do zbiorników bezodpływowychś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 12. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4–MN 2, M4-MN 3, M4-MN 4, M4-MN 
5 i M4-MN 6 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj>ca, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) lokalizacja na działce budowlanej wył>cznie 

jednego obiektu przeznaczenia podstawowego  
z dopuszczeniem budynku gospodarczo-
garacowego, 

b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowejś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz maksymalnej ochrony 
drzewostanu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków  

II kondygnacje nadziemne i 9 m ponad 
poziomem terenu, 

c) forma zadaszenia - dach stromy oraz dowolnych 
forma dachu dla budynku gospodarczo-
garacowego, 

d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych 
budynków dwukondygnacyjnych z dachami 
płaskimi z zachowaniem parametrów o których 
mowa w lit. b i c, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC na działce – 
parterowego budynku gospodarczo-garacowego 
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o nieprzekraczalnej powierzchni zabudowy  
60 m2, 

f) obowi>zek zagospodarowania minimum 30% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - dopuszcza siCŚ 
a) minimaln> powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych –0,05 ha, 
b) wydzielenie działek dla urz>dzeM infrastruktury 

technicznej i dróg wewnCtrznych o wielkoWci 
niezbCdnej do ich prawidłowego funkcjonowania 
na warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c) podziały wynikaj>ce z regulacji stanu prawnego 
oraz scalenie wydzielonych nieruchomoWci celem 
wydzielenia wiCkszej działki budowlanejś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) lokalizacja obiektów w zasiCgu oddziaływania 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 
Wredniego napiCcia na warunkach gestora sieci, 

b) obsługa komunikacyjna terenów na warunkach 
zarz>dcy drogiŚ 
- z przyległych dróg publicznych i ci>gów 

pieszo – jezdnych, 
- dopuszcza siC dojazd do terenu M4-MN 3 

poprzez teren M4-ZP 7 oraz do terenu M4-
MN 5 poprzez teren M4-ZP 9; 

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

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków docelowo do miejskiej 

sieci na warunkach wydanych przez gestora 
sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 
ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
a) uchwały dopuszcza siC dotychczasowe 

ucytkowanie obiektów budowlanych i terenów, 
b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 

dopuszcza siC tymczasowe odprowadzanie 
Wcieków do zbiorników bezodpływowychś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 

gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4–MN/U(m) 7, M4–MN/U(m) 8, 
MN/U(m) 9, MN/U(m) 10 i MN/U(m) 11 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj>ca i usługi nie 
koliduj>ce z funkcj> mieszkaniow>, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dopuszcza siC lokalizacjC na działce budowlanej 

dwóch budynkówŚ 
- jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

i jednego budynku usługowego, 
- jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

i jednego budynku gospodarczo-garacowego, 
b) dopuszcza siC ł>czenie funkcji mieszkalnej  

i usługowej w jednym obiekcie budowlanym, 
c) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowejś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - ustala siC wył>cznie poziom hałasu  
w Wrodowisku okreWlony w obowi>zuj>cych 
przepisach o ochronie Wrodowiska dla terenów 
zakwalifikowanych jako na cele mieszkaniowo; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznych  
i terenów zieleniś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków  

II kondygnacje nadziemne i 9 m ponad 
poziomem terenu, 

c) forma zadaszenia - dach stromy oraz dowolna 
forma dachu dla budynku gospodarczo-
garacowego, 

d) dopuszcza siC przebudowC istniej>cych 
budynków dwukondygnacyjnych z dachami 
płaskimi z zachowaniem parametrów o których 
mowa w lit. b i c, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC na działce – 
parterowego budynku garacowego  
o nieprzekraczalnej powierzchni zabudowy  
60 m2, 

f) obowi>zek zagospodarowania minimum 30% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,06ha, 
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b) dopuszcza siC wydzielenie działek dla urz>dzeM 
infrastruktury technicznej i dróg wewnCtrznych  
o wielkoWci niezbCdnej do ich prawidłowego 
funkcjonowania na warunkach wynikaj>cych  
z przepisów odrCbnych, 

c) dopuszcza siC podziały wynikaj>ce z regulacji 
stanu prawnego oraz scalenie wydzielonych 
nieruchomoWci celem wydzielenia wiCkszej 
działki budowlanejś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) lokalizacja obiektów w zasiCgu oddziaływania 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 
wysokiego i Wredniego napiCcia na warunkach 
gestora sieci, 

b) obsługa komunikacyjna terenów na warunkach 
zarz>dcy drogiŚ 
- z przyległych dróg publicznych i ci>gów 

pieszo – jezdnych, 
- dopuszcza siC dojazd do terenu M4-

MN/U(m) 10 poprzez teren M4-ZP 5 oraz do 
terenu M4-MN/U(m) 11 poprzez teren M4-
ZP 6; 

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

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków docelowo do miejskiej 

sieci na warunkach wydanych przez gestora 
sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 
ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
a) do czasu realizacji ustaleM niniejszej uchwały 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie 
obiektów budowlanych i terenów, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC tymczasowe odprowadzanie 
Wcieków do zbiorników bezodpływowychś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 
 
§ 14. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4-MN 12 i M4-MN 13 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj>ca, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury techniczne; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) lokalizacja na działce budowlanej wył>cznie 

jednego obiektu przeznaczenia podstawowego  
z dopuszczeniem budynku gospodarczo-
garacowego, 

b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowejś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz maksymalnej ochrony 
drzewostanu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaŚ 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowych od strony dróg publicznych  
i terenów zieleniś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków  

II kondygnacje nadziemne i 9 m ponad 
poziomem terenu, 

c) forma zadaszenia - dach stromy oraz dowolna 
forma dachu dla budynku gospodarczo-
garacowego, 

d) dopuszcza siC - przebudowC istniej>cych 
budynków dwukondygnacyjnych z dachami 
płaskimi z zachowaniem parametrów, o których 
mowa w lit. b i c, 

e) dopuszcza siC lokalizacjC na działce – 
parterowego budynku garacowego  
o nieprzekraczalnej powierzchni zabudowy  
60 m2, 

f) obowi>zek zagospodarowania minimum 30% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnejś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów– nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – dopuszcza siCŚ 
a) minimaln> powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 0,06 ha, 
b) wydzielenie działek dla urz>dzeM infrastruktury 

technicznej i dróg wewnCtrznych o wielkoWci 
niezbCdnej do ich prawidłowego funkcjonowania 
na warunkach wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych, 

c) podziały wynikaj>ce z regulacji stanu prawnego 
oraz scalenie wydzielonych nieruchomoWci celem 
wydzielenia wiCkszej działki budowlanejś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) lokalizacja obiektów w zasiCgu oddziaływania 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 
wysokiego i Wredniego napiCcia na warunkach 
gestora sieci, 
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b) obsługa komunikacyjna terenów, na warunkach 
zarz>dcy drogi: 
- z przyległych dróg publicznych, 
- dopuszcza siC dojazd do terenu M4-MN 12 

poprzez teren M4-ZP 5; 
 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) zaopatrzenie w wodC z miejskiej sieci na 

warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) odprowadzenie Wcieków docelowo do miejskiej 

sieci na warunkach wydanych przez gestora 
sieci, 

c) zaopatrzenie w energiC ciepln> z sieci 
ciepłowniczej lub urz>dzeM indywidualnych  
z zastosowaniem paliw i technologii 
gwarantuj>cych nie przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeM zgodnie z przepisami 
szczegółowymi, 

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cych 
lub projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych 
na warunkach wydanych przez gestora sieci, 

e) zaopatrzenie w gaz z istniej>cych  
i projektowanych sieci na warunkach wydanych 
przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
a) do czasu realizacji ustaleM niniejszej uchwały 

dopuszcza siC dotychczasowe ucytkowanie 
obiektów budowlanych i terenów, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC tymczasowe odprowadzanie 
Wcieków do zbiorników bezodpływowychś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0% dla gruntów 
gminnych i gruntów nabywanych przez gminC na 
cele publiczne oraz 30% dla pozostałych gruntów. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów zieleni 
urz>dzonej– M4-ZP, terenów zieleni leWnej– M4-

ZL/ZP, Wródl>dowych wód powierzchniowych  
i zieleni urz>dzonej publicznej – M4-Ws/ZP oraz 

terenu cmentarza– M4-ZC 
 
§ 15. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od M4–ZP 1 - M4–ZP 12 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe: 
- zieleM urz>dzona publiczna o charakterze 

izolacyjnym z wył>czeniem terenów M4–ZP 
3, M4–ZP 4 i M4–ZP 11, 

- zieleM urz>dzona o charakterze izolacyjnym 
oraz dla terenów M4–ZP 3, M4–ZP 4 i M4–
ZP 11, 

b) dopuszczalne: 
- obiekty i urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
- na terenach M4–ZP 5, M4–ZP 6, M4–ZP 7, 

M4–ZP 9 i M4–ZP 11 - drogi dojazdowe, 

- na terenach M4–ZP 8 i M4–ZP 12 pCtla 
autobusowa lub przystanek komunikacji 
autobusowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dopuszcza siC uwzglCdnienie powierzchni 

terenów M4–ZP 3, M4–ZP 4 i M4–ZP 11,  
w zagospodarowania terenów przyległych M4–
U(k) 8, M4–MN/U(m) 8 i M4–U(m) 10 - pod 
powierzchnie biologicznie czynne, 

b) dopuszcza siC ukształtowanie terenu w formie 
wałów ziemnych oraz wprowadzenie elementów 
ochrony akustycznej w szczególnoWci wzdłuc 
linii kolejowej; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nakaz maksymalnej ochrony 
istniej>cego drzewostanuś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesne– nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu– nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci –dopuszcza siC podział terenów M4–
ZP 3, M4–ZP 4 i M4–ZP 11 – integralny  
z podziałem na działki budowlane terenów 
przyległych M4–U(k) 8, M4–MN/U(m) 8 i M4–
U(m) 10; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych i komunikacji publicznej – ci>gów 
pieszo - jezdnych,  

b) rezerwa czCWci terenu M4–ZP 3 pod budowC 
ciepłoci>gu zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu, 

c) zakaz nasadzeM zieleni wysokiej w strefie 
ograniczonego ucytkowania napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
wydanych przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaŚ 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 16. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4–ZP 13 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zieleM urz>dzona publiczna  
o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym, 
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b) dopuszczalne - place zabaw dla dzieci, boiska, 
obiekty małej architektury oraz obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesne– nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu– nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci– nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych, 
b) zakaz nasadzeM zieleni wysokiej w strefie 

ograniczonego ucytkowania napowietrznej linii 
eletroenergetycznej 15 kV; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
wydanych przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem M4–ZC 14 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - cmentarz, 
b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej z wył>czeniem stacji 
bazowych telefonii komórkowejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC zabudowC zwi>zan>  
z przeznaczeniem podstawowym; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nakaz wprowadzenia szpalerów 
zieleni izolacyjnej zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nakaz stosowania 
ogrodzeM acurowychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja dopuszczalnej zabudowy w minimalnej 
odległoWci 10 m od linii rozgraniczaj>cych 
terenu, 

b) nieprzekraczalna wysokoWć budynków  
II kondygnacja nadziemne i 9 m ponad 
poziomem terenu z dopuszczeniem dominant 
wysokoWciowych, 

c) forma dachów dowolna, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% 

powierzchni terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów- nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) lokalizacja obiektów w zasiCgu oddziaływania 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 
Wredniego napiCcia na warunkach gestora sieci, 

b) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych 
dróg publicznych oraz z terenu komunikacji-
parkingu publicznego i zieleni urz>dzonej M4-
KP/ZP 2 na warunkach zarz>dcy drogiś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
wydanych przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 18. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4–ZL 15a i M4–ZL 15b ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zieleM leWna, 
b) dopuszczalne - urz>dzenia turystyczne 

(siedziska, wiaty), Wciecki komunikacji pieszej  
i rowerowej na podłocu naturalnym oraz 
istniej>ce urz>dzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC zagospodarowanie terenu  
o charakterze turystyczno – parkowym w zakresie 
wynikaj>cym z obowi>zuj>cych przepisów  
i powoduj>cym zmiany przeznaczenia gruntów 
leWnychś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesne – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – obsługa komunikacyjna  
z przyległych dróg publicznych i komunikacji 
publicznej – ci>gów pieszo – jezdnych; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlania; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej– nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 19. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4–ZP 16a, M4–ZP 16b i M4–ZP 16c 
ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zieleM urz>dzona publiczna  
o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym; 

b) dopuszczalne - place zabaw dla dzieci, boiska, 
obiekty małej architektury oraz obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznejś 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu, 
b) nakaz nasadzeM zieleni wysokiej i niskiej - 

izolacyjnej; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesne– nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomoWciś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniuŚ 
a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 

publicznych i komunikacji publicznej – ci>gów 
pieszo - jezdnych, u planu; 

b) na terenie M4–ZP 16a zakaz nasadzeM zieleni 
wysokiej w strefie ograniczonego ucytkowania 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
110kV i 15 kV, 

c) rezerwa czCWci terenu M4–ZP 16c pod budowC 
ciepłoci>gu zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) na warunkach wydanych przez gestora sieci, 
b) na terenie M4–ZP 16b i M4–ZP 16c rezerwa 

terenu pod budowC ciepłoci>gu zgodnie  
z oznaczeniem na rysunku planu; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 
 
§ 20. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4–Ws/ZP 17: 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - Wródl>dowe wody powierzchniowe 
i zieleM urz>dzona publiczna o charakterze 
parkowo - rekreacyjnym, 

b) dopuszczalne - obiekty małej architektury  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej  
z wył>czeniem stacji bazowych telefonii 
komórkowej oraz przystanek komunikacji 
autobusowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) nakaz wprowadzenie rekreacyjnych ci>gów 

pieszych i rowerowych wzdłuc Strugi 
ToruMskiej, 

b) zakaz rozbudowy istniej>cych i budowy nowych 
sieci elementów infrastruktury technicznej  
w formie urz>dzeM napowietrznych z wyj>tkiem 
oWwietlenia, 

c) dopuszcza siC wprowadzenie kładek dla pieszych 
nad Strug> ToruMsk>, na przedłuceniu dróg 
publicznych, 

d) dopuszcza siC ukształtowanie terenu w formie 
wałów ziemnych oraz wprowadzenie elementów 
ochrony akustycznej przyległych terenów 
zabudowy mieszkaniowej, w szczególnoWci 
wzdłuc drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem M4 KD(L) 1 – ul. Chrzanowskiego; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
a) nakaz maksymalnej ochrony drzewostanu  

z dopuszczeniem wycinek pielCgnacyjnych,  
w szczególnoWci gatunków mniej wartoWciowych 
pod wzglCdem przyrodniczym z rekompensat> 
zasobów zieleni, 

b) nakaz maksymalnej ochrony Strugi ToruMskiej 
jako cieku otwartego oraz rekultywacji koryta 
cieku, obejmuj>cej w szczególnoWci 
oczyszczenie z namułów i odpadów, umocnienie 
brzegów i likwidacji „dzikich” wylotów Wcieków, 

c) nakaz wprowadzenia obustronnej obudowy 
biologicznej Strugi ToruMskiej w formie 
zadarnieM z zakrzewieniami i zadrzewieniami  
w tym w szczególnoWci szpalerów zieleni 
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wysokiej, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - zakaz umieszczania 
noWników reklamowychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu – obsługa 
komunikacyjna z przyległych dróg publicznychś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej: na warunkach 
wydanych przez gestora sieci; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – obowi>zuje 
traktowanie wszystkich istniej>cych form 
zagospodarowania terenu (w tym zabudowy)  
o przeznaczeniu niezgodnym z podstawowym jako 
tymczasowy sposób zagospodarowaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów 
komunikacji, dróg publicznych – lokalnych - M4-KD 

(L), dojazdowych - M4-KD (D), ci>gów pieszo-
jezdnych - M4-KD (x), ci>gów pieszych - M4-K(x) 
oraz terenu komunikacji - parkingu publicznego  

i zieleni urz>dzonej - M4-KP/ZP. 
 
§ 21. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od M4–KD (L) 1do M4–KD (L) 4 ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - komunikacja – droga publiczna - 
ulica lokalna, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
a) dopuszcza siC wprowadzenie Wciecki rowerowej, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc parkingowych 

w pasie drogowym, 
c) dopuszcza siC przystanki komunikacji zbiorowej, 
d) postuluje siC wprowadzenie zieleni przydrocnej 

w pasie terenu oznaczonym symbolem M4–KD 
(L) 1; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznychŚ zakaz lokalizacji noWników 
reklamowych; 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu (minimalne): 
a) szerokoWć pasa drogowego, zgodnie z liniami 

rozgraniczaj>cymi ustalonymi na rysunku planu, 
b) ulica o przekroju jednojezdniowym 1 x 2, 
c) chodniki; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu - rezerwa czCWci 
terenu M4–KD (L) 4 pod budowC ciepłoci>gu 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieciś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokoWci - 0%. 
 
§ 22. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od M4–KD (D) 1 do M4–KD (D) 7 ustala 
siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - komunikacja – droga publiczna – 
ulica dojazdowa, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie dopuszcza siC lokalizowania noWników 
reklamowych; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie dopuszcza siC 
lokalizowania noWników reklamowychś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
a) szerokoWć pasa drogowego, zgodnie z liniami 

rozgraniczaj>cymi ustalonymi na rysunku planu, 
b) ulica o przekroju jednojezdniowym 1 x 2, 
c) chodniki; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 
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9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 

ograniczenie w jego ucytkowaniu – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieciś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokoWci - 0%. 
 
§ 23. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od M4 - KD(x) 1 do M4 - KD(x) 7 ustala 
siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - komunikacja publiczna – ci>g 
pieszo - jezdny, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej nie zwi>zane z obsług> 
pasa drogowego; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- dopuszcza siC ukształtowanie nawierzchni drogi 
jako jednoprzestrzenne; 

3) zasad ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ minimalna szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem 
planu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnych - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWci - nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
na warunkach zarz>dcy lub właWciciela drogiś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokoWci – 0%. 
 
§ 24. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od M4-K(x) 1 do M4-K(x) 3 ustala siCŚ 

1) przeznaczenie: 
a) podstawowe - komunikacja publiczna – ci>g 

pieszy, 
b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej nie zwi>zane z obsług> 
pasa drogowego; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
- ukształtowanie nawierzchni drogi jako 
jednoprzestrzenne; 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego - nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych - nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenuŚ minimalna szerokoWć  
w liniach rozgraniczaj>cych – 4 m zgodnie  
z rysunkiem planu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrCbnych - nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoWciŚ nie 
wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego ucytkowaniu – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – 
na warunkach zarz>dcy lub właWciciela drogiś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów – do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokoWci 0%. 
 
§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M4–KP/ZP 1, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - komunikacja – parking publiczny  
i zieleM urz>dzana, 

b) dopuszczalne - obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej oraz pCtla lub 
przystanek komunikacji autobusowej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie wystCpujC potrzeba okreWlaniaś 

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – nie wystCpujC potrzeba okreWlaniaś 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wystCpujC 
potrzeba okreWlaniaś 

5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 
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6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu – nie wystCpuje potrzeba 
okreWlaniaś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci – nie wystCpuje potrzeba okreWlaniaś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenie w jego ucytkowaniu – nie wystCpuje 
potrzeba okreWlaniaś 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieciś 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów - do czasu 
realizacji ustaleM niniejszej uchwały dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie obiektów budowlanych 
i terenówś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
jednorazow> opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokoWci 0%. 

 
Rozdział 6 

Przepisy koMcowe 
 
§ 26. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłocenia 
do publicznego wgl>du - stanowi zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 27. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania - stanowi zał>cznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 28. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 29.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

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

 
Przewodnicz>cy  

Rady Miasta  
Waldemar Przybyszewski 
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zał>cznik nr 2  
do uchwały nr 761/10  
Rady Miasta Torunia 

z dnia 18 marca 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.),  
w zwi>zku z art. 17 pkt 14, przedstawia siC listC 
nieuwzglCdnionych uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
połoconego pomiCdzy lini> kolejow> do Lipna, Strug> 
ToruMsk> i wschodni> czCWci> terenu zakładu Elana  
w Toruniu, wraz z rozstrzygniCciem o sposobie ich 
rozpatrzenia. 
 
Rada Miasta Torunia przyjmuje nastCpuj>cy sposób 
rozpatrzenia uwag: 

I. Uwagi złocone w trakcie pierwszego wyłocenia 
projektu planu do publicznego wgl>du (21.11.2007 r. - 
19.12.2007 r.) 

 
1. Uwaga wniesiona przez Pani> MariC W., 

reprezentuj>c> mieszkaMców osiedla Pancernych.  
W piWmie z dnia 28 listopada 2007 r. Pani Maria W. 
negatywnie odnosi siC do ustalonej w projekcie planu 
lokalizacji cmentarza – na nieucytkowanym obecnie 
terenie miejskim, w rejonie ulic Chrzanowskiego  
i Wymarzonej. Równiec, nie zgadza siC z ustalon>  
w projekcie planu lokalizacj> cmentarza i wskazuje 
nastCpuj>ce argumentyŚ 
- kolizja cmentarza z indywidualnymi ujCciami wody,  
- obnicenie wartoWci nieruchomoWci,  
- złe skojarzenia i nieprzyjemne uczucia jakie budzi 

cmentarz wWród mieszkaMców osiedla,  
- zajCcie pod cmentarz terenu aktualnie ucytkowanego 

jako miejsce rekreacji i wypoczynku, przez 
mieszkaMców (dzieci) osiedla. 

Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie:  
Ustalona w sporz>dzanym projekcie planu - lokalizacja 
cmentarza wynika z ustaleM „Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Torunia” (uchwała Nr 1032/06 RMT z 18 maja 2006 r.), 
– w którym wskazano lokalizacjC nowego cmentarza  
w rejonie ul. Chrzanowskiego i ul. Wymarzonej.  
W zwi>zku z wymogiem ustawowym zgodnoWci 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
z ustaleniami studium - funkcja cmentarza została 
utrzymana w sporz>dzanym projekcie projektu. 
Zgodnie z Rozporz>dzeniem Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 25 wrzeWnia 1959 r. w sprawie 
okreWlenia, jakie tereny pod wzglCdem sanitarnym s> 
odpowiednie na cmentarze – teren w granicach od 50 m 
do 150 m powinien posiadać sieć wodoci>gow>  
i wszystkie budynki mieszkalne korzystaj>ce z wody 

powinny być do tej sieci podł>czone. Teren wokół 
nowego cmentarza posiada sieć wodoci>gow>. Zostały 
zachowane wymagane odległoWci od zabudowy 
mieszkaniowej. Ponadto plan ustala zaopatrzenie 
terenów w wodC wył>cznie z sieci. Zatem, istniej>ce 
uwarunkowania oraz lokalizacja ustalona w projekcie 
planu, stwarzaj> warunki do realizacji cmentarza.  
Z uzyskanych informacji od „ToruMskich Wodoci>gów” 
wynika ce, nieruchomoWci w obrCbie osiedla 
Pancernych przy ul. Szarika i ul. Gustlika oraz 
przyległych terenów (w zasiCgu oddziaływania 
sanitarnego cmentarza), przył>czone s> do sieci 
wodoci>gowej. Ponadto niektóre nieruchomoWci 
posiadaj> indywidualne ujCcia wody. 
Lokalizacja cmentarza nie wpłynie na obnicenie 
wartoWci nieruchomoWci - działek osiedla Pancernych. 
Projekt planu porz>dkuje przestrzennie tereny 
istniej>cej zabudowy mieszkaniowej, co bCdzie miało 
wpływ na wzrost wartoWci nieruchomoWci. Cmentarz 
po wprowadzeniu w/w zmiany, połocony jest  
w znacznej odległoWci zabudowaM mieszalnych 
mieszkaniowej Osiedla Pancernych. Ponadto 
wydzielony jest funkcjonalnie pasem drogowym  
ul. Chrzanowskiego i terenami przeznaczonymi pod 
zieleM urz>dzon>. 
Do argumentów zwi>zanych ze złymi skojarzeniami 
oraz nieprzyjemnymi uczuciami, jakie budzi cmentarz 
wWród mieszkaMców osiedla, trudno siC odnieWć 
zwacywszy na ich subiektywny charakter  
i bezprzedmiotowoWć w odniesieniu do ustawowego 
zakresu ustaleM planu. 

2. Uwaga wniesiona przez Pana Mariusza R., Pani> 
MarzennC R., Pani> DanutC R. i Pana Dawida R. oraz 
Pani> UrszulC L., Pani> MirosławC K., Pani> KrystynC J.  
W pismach z dnia 28 listopada 2007 r. zainteresowani 
sprzeciwiaj> siC powstaniu cmentarza przy Osiedlu 
Pancernych, poniewac obnicy to wartoWć 
nieruchomoWci. 
Uwaga nie została uwzglCdniona.  
Uzasadnienie:  
Lokalizacja cmentarza nie wpłynie na obnicenie 
wartoWci nieruchomoWci - działek osiedla Pancernych. 
Projekt planu porz>dkuje przestrzennie tereny 
istniej>cej zabudowy mieszkaniowej, podnosz>c 
jednoczeWnie wartoWć nieruchomoWci, poprzez 
jednoznaczne okreWlenie ich przeznaczenia oraz 
standardów zabudowy i zagospodarowania terenów. 
Cmentarz zlokalizowano w odległoWci 110 m od 
najblicszego budynku mieszkalnego przy ul. Szarika. 
Lokalizacja cmentarza została wyraanie wydzielona 
przestrzennie od terenów mieszkalnych osiedla 
Pancernych terenami zieleni i pasem drogowym  
ul. Chrzanowskiego. 

3. Uwaga wniesiona przez Pani> MariC W., Pana 
Mirosława W., Pana Jerzego W., Pani> AnnC C., Pana 
Janusza C., Pani> WiolettC L., Pana Wiesława K., Pani> 
MałgorzatC K., Pani> GenowefC G.  
W pismach z dnia 30 listopada 2007 r. zainteresowani 
sprzeciwiaj> siC powstaniu cmentarza przy Osiedlu 
Pancernych, poniewac teren ten powinien być 
przeznaczony pod funkcje parkowe z miejscami 
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rekreacji i zabaw dla dzieci (zgodnie z aktualnym 
ucytkowaniem terenu przez dzieci i młodziec). 
Uwaga nie została uwzglCdniona.  
Uzasadnienie:  
Ustalona w sporz>dzanym projekcie planu - lokalizacja 
cmentarza wynika z ustaleM „Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Torunia” (uchwała Nr 1032/06 RMT z 18 maja 2006 r.), 
– w którym wskazano lokalizacjC nowego cmentarza  
w rejonie ul. Chrzanowskiego i ul. Wymarzonej.  
W zwi>zku z wymogiem ustawowym zgodnoWci 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
z ustaleniami studium - funkcja cmentarza została 
utrzymana w sporz>dzanym projekcie projektu. 

4. Uwaga wniesiona przez Pani> MariC W.  
W piWmie z dnia 30 listopada 2007 r. zainteresowana 
wnosi o przeznaczenie terenu projektowanego 
cmentarza na funkcje mieszkaniow>. 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie:  
Przeznaczenie terenu pod zabudowC mieszkaniow> 
koliduje z w/w ustaleniami studium, w którym 
przedmiotowy teren został wskazany pod usługi  
i lokalizacjC cmentarza. Zgodnie z ustaw> o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia planu 
powinny być zgodne ze studium. Ponadto wnioskowane 
w piWmie przeznaczenie terenu koliduje z wnioskowan> 
przez pani> W. i mieszkaMców osiedla (uwaga Nr I) – 
funkcj> rekreacyjno – wypoczynkow>.  

5. Uwaga wniesiona przez Pani> IwonC M., Pani> 
LonginC M., Pana Wiesława M. 
W pismach z dnia 30 listopada 2007 r. zainteresowani 
sprzeciwiaj> siC powstaniu cmentarza w okolicy 
swojego miejsca zamieszkania, z uwagi na: 
- zaopatrzenie w wodC posesji z indywidualnego 

ujCcia,  
- uci>cliwoWci dla osiedla zwi>zane z funkcjonowaniem 

cmentarza (hałas podczas pogrzebów, zadymienie  
i smog oraz zaWmiecenie osiedla poprzez zucyte 
kwiaty i znicze. 

Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie:  
Zgodnie z Rozporz>dzeniem Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 25 wrzeWnia 1959 r. w sprawie 
okreWlenia, jakie tereny pod wzglCdem sanitarnym s> 
odpowiednie na cmentarze – teren w granicach od 50 m 
do 150 m powinien posiadać sieć wodoci>gow>  
i wszystkie budynki mieszkalne korzystaj>ce z wody 
powinny być do tej sieci podł>czone. Teren wokół 
nowego cmentarza posiada sieć wodoci>gow>. Zostały 
zachowane wymagane odległoWci od zabudowy 
mieszkaniowej. Ponadto plan ustala zaopatrzenie 
terenów w wodC wył>cznie z sieci. Zatem, istniej>ce 
uwarunkowania oraz lokalizacja ustalona w projekcie 
planu, stwarzaj> warunki do realizacji cmentarza.  
Działka PaMstwa M. znajduje siC w odległoWci około 
260 m od terenu przewidywanego cmentarza i poza 
zasiCgiem oddziaływania sanitarnego, zarówno 
cmentarza ustalonego w pierwotnej wersji projektu 
planu jak i jego zmianie. 
Ustalona w projekcie planu – lokalizacja cmentarza, 
oddzielona pasem drogowym ul. Chrzanowskiego  

i pasem zieleni urz>dzonej ma na celu 
zminimalizowania ewentualnych uci>cliwoWci dla 
s>siaduj>cych terenów mieszkalnych. Ponadto dla 
cmentarza ustalano nakaz wprowadzenia szpaleru 
zieleni izolacyjnej wokół terenu. 
Kwestia dotycz>ca utrzymania porz>dku w obrCbie 
cmentarza, reguluj> stosowne przepisy i nie jest ona 
przedmiotem ustaleM projektu planu. 

6. Uwaga wniesiona przez Pani> AnnC F., Pana 
Stanisława F., Pani> DorotC S., Pani> MałgorzatC K. 
W pismach z dnia 30 listopada 2007 r. zainteresowani 
sprzeciwiaj> siC powstaniu cmentarza przy Osiedlu 
Pancernych poniewac budzi on złe skojarzenia  
i nieprzyjemne uczucia. 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie:  
Do argumentów zwi>zanych ze złymi skojarzeniami 
oraz nieprzyjemnymi uczuciami jakie budzi cmentarz 
wWród mieszkaMców osiedla, trudno siC odnieWć 
zwacywszy na ich subiektywny charakter  
i bezprzedmiotowoWć w odniesieniu do ustawowego 
zakresu ustaleM planu. 

7. Uwaga wniesiona przez Pani> HelenC W., Pana 
Ryszarda W. W pismach z dnia 30 listopada 2007 r. 
zainteresowani sprzeciwiaj> siC powstaniu cmentarza,  
w sytuacji gdy miasto posiada cmentarz komunalny. 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie:  
Do zadaM własnych gminy nalecy wyznaczenie terenów 
pod cmentarze. W zwi>zku z powycszym teren taki 
został wskazany przy ul. Chrzanowskiego, na etapie 
sporz>dzania Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. 
Lokalizacja planowanego cmentarza, wynikaj>ca  
z polityki przestrzennej gminy okreWlonej w w/w 
studium – spełnia wymogi zgodnoWci planu  
z ustaleniami tego dokumentu. 
 

II. Uwagi złocone w trakcie drugiego wyłocenia 
projektu planu do publicznego wgl>du (04.12.2010 r. - 
06.01.2010 r.) przez Boryszew S.A. Oddział Elana  
ul. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 ToruM (pismo z dnia 
18.01.2010 r.) 
 

8. Uwaga Nr 1 dotycz>ca zmiany przeznaczenia 
podstawowego dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem M4-U(k) 1 z usług komercyjnych na 
zabudowC mieszkaniow> wielorodzinn>. 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie:  
Przeznaczenie terenu połoconego przy  
ul. Chrzanowskiego i ul. Na Zapleczu (w s>siedztwie 
hurtowni Makro) – pod usługi komercyjne (w tym 
funkcje magazynowe i produkcyjne) - zostało ustalone 
w projekcie miejscowego planu zgodnie ze „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Torunia”. Studium jest 
dokumentem wi>c>cym przy sporz>dzaniu planów 
miejscowych i nie dopuszcza na przedmiotowym terenie 
zabudowy mieszkaniowej. Dlatego tec z przyczyn 
formalnych wniosek nie moce być uwzglCdniony. 
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Ponadto nalecy zwrócić uwagC, ce tC czCWć miasta 
zajmuje tzw. wschodni zespół przemysłowo – składowy 
– najwiCksze aródło zanieczyszczeM w Toruniu. Do 
koMca 2005 r. teren ten znajdował siC w granicach 
ochronnej strefy sanitarnej zakładu Elana.  
Sposób zagospodarowania i ucytkowanie s>siaduj>cych 
terenów (istniej>ce i rozwijaj>ce siC funkcje usługowe, 
przemysłowe i składowe), stanowi potencjalne zarzewie 
konfliktów przestrzennych i uci>cliwoWci dla 
wnioskowanej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. 
W zwi>zku z powycszym w studium nie przewiduje siC 
na przedmiotowym terenie funkcji mieszkaniowej (teren 
niezabudowany o powierzchni ok. 3,9 ha). 

9. Uwaga Nr 2 dotycz>ca zmiany przeznaczenia 
dopuszczalnego dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem M4-U(k) 6 poprzez dopuszczenie 
budowy obiektów i urz>dzeM infrastruktury zwi>zanych 
z kremacj> 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie:  
Przeznaczenie terenu połoconego przy  
ul. Chrzanowskiego (w s>siedztwie terenu 
przeznaczonego pod cmentarz) – pod usługi komercyjne 
nie wyklucza obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
zwi>zanych z kremacj>. DziałalnoWć taka zalicza siC do 
przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać 
na Wrodowisko nie wymagaj>cych obligatoryjnie 
sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko, 
któr> projekt planu dopuszcza w ramach przeznaczenia 
– usług komercyjnych. W zwi>zku z powycszym uwagC 
nalecy uznać za bezprzedmiotow>. 

10. Uwaga Nr 3 dotycz>ca zmiany przeznaczenia 
podstawowego dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem M4-ZL 15a poprzez rozszerzenie 
przeznaczenia podstawowego z „zieleM leWna” na 
„zieleM leWna o charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym 
Uwaga nie została uwzglCdniona. 
Uzasadnienie:  
Nie zmieniono wnioskowanego przeznaczenia terenu - 
„zieleM leWna o charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym”, poniewac zmiana taka moce siC 
wi>zać z trwał> zmian> ucytków leWnych (utwardzone 
nawierzchnie Wciecek i boisk, inwestycje wymagaj>ce 
wycinki drzewostanu, parki linowe, budowa nowych 
obiektów itp.) i wymagałaby uzyskania zgody na 
zmianC przeznaczenia gruntów leWnych na cele nieleWne. 
Jednoznaczne negatywne stanowisko instytucji  
i organów zarz>dzaj>cych lasami, wyklucza kolejne 
próby wnioskowania o uzyskanie zgody w sprawie 
przeznaczenia przedmiotowych gruntów leWnych na cele 
nieleWne. 

11. Uwaga Nr 4 dotycz>ca wył>czenie fragmentu 
lasu z produkcji leWnej – działka Nr 21/1 (około 3ha)  
w celu umocliwienia utworzenie intermodalnego 
centrum logistycznego (wraz z przedłuceniem bocznicy 
kolejowej) – w s>siedztwie terenów przemysłowych 
Elany. 
Uwaga nie została uwzglCdniona 
Uzasadnienie:  
Dla istniej>cego lasu (własnoWć Skarbu paMstwa  
w wieczystym ucytkowaniu Boryszew S.A.) 

połoconego pomiCdzy ul. Tward> i terenami 
przemysłowymi ustalono przeznaczenie - zieleM leWna  
i zieleM urz>dzona. UwzglCdnienie przez PMT, uwag 
spółki „Boryszew” wniesionych po pierwszym 
wyłoceniu projektu planu - było podstaw> sporz>dzenia 
dwóch wariantów projektu planu z czCWciowym 
przeznaczeniem w/w terenów leWnych pod usługi 
komercyjne. Projekty te zostały negatywnie 
zaopiniowane przez Regionaln> DyrekcjC Lasów 
PaMstwowych i Marszałka Województwa Kuj.-Pom.  
I nie uzyskały zgody Ministra Vrodowiska na zmianC 
przeznaczenia gruntów leWnych na cele nieleWne. 
Wyj>tek stanowiły tereny leWne nie zadrzewione  
i połocone wzdłuc napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 110kV – które tak> zgodC 
uzyskały. 
W zwi>zku z powycszym, brak podstaw do 
uwzglCdnienia uwagi tj. przeznaczenia czCWci gruntów 
leWnych objCtych projektem planu– na usługi 
komercyjne (w tym centrum logistyczne).  
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr 761/10 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 18 marca 2010 r. 
 

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie, inwestycji infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania 

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

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

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do realizacji na obszarze objCtym 
opracowaniem planu obejmuj>Ś 
a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym  

i urz>dzeniami infrastruktury technicznej 
zwi>zanymi z obsług> techniczn> drogi  
i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi 
zmniejszaj>cymi uci>cliwoWć komunikacji  
w stosunku do innych funkcji w rozumieniu 
przepisów o ochronie Wrodowiska oraz ci>gi pieszo – 
jezdne i ci>gi pieszeŚ 
- przebudowa istniej>cych dróg w parametrach ulic 

lokalnych (jednojezdniowych z chodnikami), 
oznaczonych symbolami M4-KD(L) 1 i M4-
KD(L) 2 (ul. Chrzanowskiego, ul. Na ZakrCcie)  
o ł>cznej długoWci - 2, 310 km,  

- budowa ulic lokalnych (jednojezdniowych  
z chodnikami), oznaczonych symbolami M4-
KD(L) 3 i M4-KD(L) 4 o ł>cznej długoWci – 
0,890 km,  

- przebudowa istniej>cej drogi zakładowej  
w parametrach ulicy dojazdowej 
(jednojezdniowych z chodnikami), oznaczonej 
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symbolem M4-KD(D) 1 o ł>cznej długoWci - 
0,260 km,  

- budowa ulic dojazdowych (jednojezdniowych  
z chodnikami), oznaczonych symbolami od M4-
KD(D) 2 do M4-KD(D) 7 (w tym  
ul. Chrzanowskiego, ul. ZakrCt, ul. Kołowa)  
o ł>cznej długoWci - 0,885 km,  

- budowa ci>gów pieszo – jezdnych – komunikacji 
publicznej, oznaczonych symbolami od M4-
KD(x) 1 do M4-KD(x) 7 (w tym: ul. Pancernych, 
ul. Szarika, ul. Gustlika, ul. Honoratki,  
ul. Rudego, ul. Twardej) o ł>cznej długoWci - 
1,123 km,  

- budowa ci>gów pieszych – komunikacji 
publicznej, oznaczonych symbolami od M4-K(x) 
1 do M4-K(x) 3 o ł>cznej długoWci – 0,207 km,  

oraz parking publiczny na terenie oznaczonym 
symbolem od M4-KP/ZP 1 o powierzchni 0,1914 ha. 

b) sieci i urz>dzenia elektroenergetyczne, 
wodoci>gowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze 
- modernizacja i przebudowa istniej>cych oraz 
budowa nowych sieci i urz>dzeM systemów 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych z obsług> 
techniczn> dróg. 
2. Sposób realizacji inwestycjiŚ 

Realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami i normami, w tym m.in.  
z ustaw>Ś Prawo budowlane, Prawo zamówieM 
publicznych, Prawo ochrony Wrodowiska, ustaw>  
o drogach publicznych, ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami. 
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane 
bCd> w sposób okreWlony w ustawie Prawo 
energetyczne. 
Dopuszcza siC etapow> realizacjC inwestycji. 

3. Zasady finansowania: 
Realizacja, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, bCdzie finansowana z budcetu miasta 
przy wykorzystaniu Wrodków pozyskanych ze aródeł 
zewnCtrznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


