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UCHWAŁA Nr XXXVI/515/2009 
 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 30 wrzeWnia 2009 r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocław dla terenu połoconego  
w obszarze ulic: Solna, PoznaMska i Szymborska oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Źz. U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.)1 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. Stwierdza siC zgodnoWć planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 
dla terenu połoconego w obszarze ulicŚ Solnej, 
PoznaMskiej i Szymborskiej oraz zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w granicach 
okreWlonych na rysunku planu, z ustaleniami Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Inowrocławia przyjCtego 
uchwał> nr VI/73/99 Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 26 lutego 1999 r. w brzmieniu ustalonym 
uchwał> nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 paadziernika 2008 r. w sprawie zmiany 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miasto Inowrocław.  

 
§ 2.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 
dla terenu połoconego w obszarze ulicŚ Solna, 
PoznaMska i Szymborska oraz zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta 
Inowrocławia w obrCbie ulicŚ al. Mikołaja Kopernika, 
Prezydenta Żranklina Roosevelta, al. NiepodległoWci, 
Miechowickiej, PoznaMskiej, żórniczej, Szymborskiej, 
Andrzeja, Vw. Źucha, Vredniej, Biskupa Antoniego 
Laubitza i Źworcowej przyjCtego uchwał> nr VII/89/99 
Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 1999 r. 
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 51, poz. 
447 oraz z 2002 r. Nr 117, poz. 2404) dla 
nieruchomoWci nalec>cych w tym planie do jednostek 
bilansowych oznaczonych symbolamiŚ „268-KŹ”, 
„270-UH,UR,UT” i „271-ZŹ”, oraz zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Inowrocławia w zakresie terenu połoconego  
w obrCbie ulicŚ Szymborskiej, Marulewskiej, żórniczej 
przyjCtego uchwał> nr XXV/320/2004 z dnia  
22 paadziernika 2004 r. (Źz. Urz. Woj. Kujawsko – 
Pomorskiego Nr 138, poz. 2889) dla nieruchomoWci 
nalec>cych w tym planie do jednostki bilansowej 
oznaczonej symbolem „9 MJ” w granicach okreWlonych 
na rysunku planu.  

2. Integraln> czCWci> planu i zmiany planów jest 
rysunek planu w skali 1Ś1000, stanowi>cy zał>cznik 
graficzny (zał>cznik nr 1) do uchwały.  

 
§ 3. Plan i zmiana planów obejmuje teren w rejonie 

ulicŚ PoznaMskiej, Solnej, Szymborskiej i teren Szpitala 

Miejskiego, w granicach okreWlonych w zał>czniku,  
o którym mowa w § 2 ust. 2.  

 
§ 4. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone symbolem „MN”ś  

2) tereny obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedacy powycej 2000 m2, oznaczone symbolem 
„UC”ś  

3) tereny ogrodów działkowych oznaczone symbolem 
„ZŹ”;  

4) tereny obiektów ciepłowniczych oznaczone 
symbolem „C”ś  

5) tereny urz>dzeM energetycznych oznaczone 
symbolem „ź”.  
 
§ 5. Obowi>zuj>cymi ustaleniami planu s> 

nastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planuŚ  
1) granica opracowania równowacna z granic> 

uchwalenia planu;  
2) granica strefy „C” ochrony uzdrowiskowej;  
3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania, WciWle 
obowi>zuj>ce i o przebiegu dopuszczonym do 
zmian;  

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
5) obowi>zuj>ce wymiary.  

 
§ 6. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 

mowa o:  
1) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

uchwałCś  
2) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu,  

o którym mowa w § 2 uchwałyś  
3) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek  

w skali 1Ś1000 stanowi>cy zał>cznik do uchwałyś  
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 

rozumieć teoretyczn> granicC okreWlon> na rysunku 
planu, poza któr> zabrania siC lokalizować obiekty 
kubaturowe a nieprzekraczalna linia zabudowy 
dotyczy zasadniczej bryły budynku – lica Wcian 
zewnCtrznych, natomiast zewnCtrzne elementy 
budynku jak balkony, wykusze, schody zewnCtrzne 
mog> być sytuowane poza ni>, bez prawa 
przekraczania linii rozgraniczaj>cej;  

5) intensywnoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
stosunek wielkoWci powierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu;  

6) przedsiCwziCcie szkodliwe dla zdrowia i Wrodowiska 
– nalecy przez to rozumieć przedsiCwziCcie 
wymagaj>ce sporz>dzenia raportu o oddziaływaniu 
na Wrodowisko zgodnie z rozporz>dzeniem Rady 
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Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
okreWlenia rodzajów przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowaM zwi>zanych  
z kwalifikowaniem przedsiCwziCcia do sporz>dzania 
raportu o oddziaływaniu na Wrodowisko (Źz.U.  
Nr 257, poz. 2573, z póan. zm.2 

7)  ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Źz. U. Nr 80, poz. 717, z póan. 
zm.).  
 
§ 7. Ustala siC nastCpuj>ce ogólne zasady 

zagospodarowania terenów dla obszaru objCtego planem 
i zmian> planów, w granicach opracowaniaŚ  
1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedacy powycej  
2000 m2, ogrodów działkowych, terenów urz>dzeM 
ciepłowniczych, elektroenergetycznych, niezbCdnych 
instalacji i przył>czy wymienionych w § 4,  
w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczaj>cymi;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) podział wewnCtrzny terenu o tym samym 

przeznaczeniu według zasad okreWlonych na 
rysunku planu z mocliwoWci> przesuniCcia linii 
proponowanego podziału w przypadkach 
uzasadnionych projektem zagospodarowania 
działki,  

b) szerokoWć projektowanych działek zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej co najmniej  
18,0 m, a ich powierzchnia minimum 500 m2,  

c) wyznaczony podział liniami rozgraniczaj>cymi 
terenów o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania – WciWle 
obowi>zuj>ce i o przebiegu dopuszczonym do 
zmian,  

d) wymagane zachowanie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy okreWlone na rysunku planu dla 
obiektów istniej>cych i projektowanych,  

e) nowa zabudowa na terenie nie powinna 
wprowadzać dysharmonii i zakłóceM 
kompozycyjno – wizualnych w odniesieniu do 
zabudowy juc istniej>cej,  

f) do poszczególnych obiektów nalecy zapewnić 
dojazd pocarowy i dostCp do wody do 
zewnCtrznego gaszenia pocaru,  

g) przy sprzedacy działek i zagospodarowaniu 
terenu nalecy uwzglCdnić słucebnoWć, dostCp 
gestora do istniej>cych urz>dzeM infrastruktury 
technicznej,  

h) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
na samochody osobowe w granicach 
poszczególnych działek minimum 3 miejsca 
postojowe na 100 m2 powierzchni usługowej,  
1 miejsce na 1 mieszkanie w zabudowie 
mieszkalnej a miejsca postojowe na samochody 
ciCcarowe w granicach zakładów w zalecnoWci 
od potrzeb;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  

a) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci nie moce 
wykraczać poza granicC działki,  

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć szkodliwych dla 
zdrowia i Wrodowiska,  

c) stref> uzdrowiskow> „C” objCte s> jedynie 
ogrody działkowe,  

d) nalecy pozostawić co najmniej 40% powierzchni 
obszaru planu biologicznie czynnego, 
niezabudowanego i nieutwardzonego  
z zachowaniem istniej>cej zieleni, w tym 40% 
powierzchni terenów mieszkaniowych 
jednorodzinnych, 60% powierzchni terenu 
ogrodów działkowych, oraz 20% powierzchni 
terenu obiektów handlowych „UC”ś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – w przypadku 
natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty 
zabytkowe, prace nalecy wstrzymać a o zaistniałym 
fakcie powiadomić właWciwy organ ochrony 
zabytkówś  

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy:  
a) nowe obiekty nalecy lokalizować z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy okreWlonych 
na rysunku planu,  

b) obowi>zuje bezwzglCdne ograniczenie 
dopuszczalnej wysokoWci obiektów budowlanych 
do 130,0 m nad poziom morza,  

c) dachy jedno lub wielospadowe o spadku do – 
90%,  

d) szerokoWć elewacji frontowej budynku – nie 
ustala siC, a odległoWć budynku od granicy 
działki zgodna z obowi>zuj>cymi przepisami,  

e) budowa obiektów kubaturowych winna być 
poprzedzona odpowiednimi badaniami 
geologicznymi,  

f) projektowany podział wewnCtrzny terenów  
o tym samym przeznaczeniu według zasad 
okreWlonych na rysunku planu, orientacyjny,  

g) współczynnik intensywnoWci zabudowyŚ  
- dla terenów mieszkalnych - do 0,40,  
- dla terenu zabudowy usługowo – handlowej 

do 0,60,  
h) inne parametry i wskaaniki projektowanych 

budynków usługowych i mieszkalnych zgodnie  
z aktualnie obowi>zuj>cymi przepisamiś  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnychŚ  
a) teren planu połocony poza terenem górniczym,  
b) teren planu połocony poza terenem naraconym 

na niebezpieczeMstwo powodzi,  
c) teren planu połocony poza terenem zagroconym 

osuwaniem siC mas ziemnychś  
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8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWci objCtych planem miejscowym – 
projektowany podział wewnCtrzny według potrzeb 
inwestorów z tym, ce szerokoWć projektowanej 
działki pod budynki mieszkalne jednorodzinne nie 
moce być mniejsza nic 18,0 m, a powierzchnia nie 
mniejsza nic 500 m2 – granice działek prostopadłe 
do pasa drogowego drogi z dopuszczeniem 
odchylenia do 10°;  

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:  
a) zakazuje siC lokalizacji obiektów mog>cych 

znacz>co oddziaływać na Wrodowisko,  
b) zakazuje siC wprowadzania funkcji sprzecznych 

z ustaleniami przeznaczenia terenu,  
c) zakazuje siC budowy lub rozbudowy obiektów 

mog>cych stanowić aródło cerowania ptaków 
oraz hodowli ptaków mog>cych stanowić 
zagrocenie dla ruchu lotniczego,  

d) prowadzona na terenie działalnoWć musi być 
zgodna z przepisami ustaw, w szczególnoWciŚ 
prawo ochrony Wrodowiska, prawo budowlane 
obowi>zuj>cymi na dzieM realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego;  

 10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej:  
a) obsługa komunikacyjna terenu – na warunkach 

okreWlonych przez zarz>dcC drogi,  
b) zaopatrzenie w wodC istniej>cych  

i projektowanych budynków mieszkalnych  
i usługowych z istniej>cych i projektowanych 
sieci wodoci>gowych, poprzez projektowan> sieć 
rozdzielcz> zlokalizowan> w ulicach 
przyległych, według opracowanych zasad i na 
warunkach gestora sieci, z projektowanych sieci 
wodoci>gowychŚ  
- Ø 100 mm (w północnej czCWci terenu 2 UC) 

– ł>cz>cy istniej>cy wodoci>g Ø100 mm  
w ulicy PoznaMskiej i ulicy Solnej,  

- Ø100 mm – ł>cz>cy projektowany wodoci>g 
Ø 100 mm prowadzony przez teren ogrodów 
działkowych 3 ZŹ do poł>czenia  
z istniej>cym Ø150 w ulicy Szymborskiej,  

- sieć wodoci>gow> rozdzielcz> projektować  
w lokalnych ci>gach komunikacyjnych  
z zachowaniem układów pierWcieniowych, 
uzbroić w zasuwy i hydranty 
przeciwpocaroweś  

c) odprowadzenie Wcieków komunalnychŚ  
- do zlewni kolektora „B” i istniej>cych 

kolektorów w ulicachŚ PoznaMskiej - Ø 200 mm 
i Szymborskiej – Ø 200 mm,  
z odprowadzeniem do kolektora „B”  
(o Wrednicy 1,0 m), na oczyszczalniC Wcieków 
w Inowrocławiu, poprzez istniej>c>  
i projektowan> sieć kanalizacyjn> 
zlokalizowan> w ulicach przyległych zgodnie 
z warunkami gestora sieci,  

- kanalizacjC sanitarn> projektować w ci>gach 
komunikacyjnych ogólnodostCpnych  
w systemie rozdzielczym,  

- lokalne przepompownie Wcieków realizowane dla 
potrzeb projektowanych obiektów, których nie 
mocna bezpoWrednio podł>czyć do kanalizacji 
sanitarnej nalecy lokalizować na terenie 
przyległym do obiektów – 2 UC;  

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowychŚ  
- pasem technicznym o szerokoWci 10,0 m 

poprzez działkC nr 75/9 do kanalizacji 
deszczowej w ul. Morelowej,  

- Wcieki deszczowe ujCte w systemy 
kanalizacyjne pochodz>ce z powierzchni 
zanieczyszczonych wymagaj> oczyszczenia, 
na terenie działki inwestora, zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi  
i szczególnymi,  

- wody opadowe z dachów nalecy 
odprowadzać na teren z mocliwoWci> 
całkowitego wchłoniCcia w grunt lub do 
kanalizacji deszczowej,  

- urz>dzenia do retencjonowania wód 
opadowych i roztopowych realizowane dla 
potrzeb poszczególnych nieruchomoWci, nie 
mog> być lokalizowane poza ich granicami,  

e) zaopatrzenie w energiC elektryczn> według 
ustaleM szczegółowych okreWlonych dla 
poszczególnych terenów, na warunkach gestora 
sieci energetycznej, a oWwietlenie wewnCtrzne  
i zewnCtrzne nalecy zaprojektować i wykonać  
z mocliwoWci> przystosowania dla potrzeb 
obrony cywilnej po wykonaniu nastCpuj>cych 
inwestycji:  
- z żPZ WN/SN „Marulewska” wybudować 

liniC kablow> Wredniego napiCcia (SN)  
i wprowadzić j> do projektowanego zł>cza 
kablowego SN przy Rejonie Dystrybucji przy 
ul. Szymborskiej (inwestycja poza granicami 
obszaru objCtego planem),  

- z istniej>cej, poza północn> granic> terenu, 
stacji transformatorowej ”Petroleum” ułocyć 
liniC kablow> SN do stacji transformatorowej 
„Al. NiepodległoWci 24” (inwestycja poza 
granicami obszaru objCtego planem),  

- wybudować zł>cze kablowe Wredniego 
napiCcia przy ul. PoznaMskiej na geodezyjnie 
wydzielonej działce o wymiarach około 2,0 x 
3,0 m, na terenie oznaczonym symbolem  
„5 ź”, dopuszcza siC niewielk> zmianC 
lokalizacji projektowanego zł>cza kablowego,  

- do zł>cza SN wprowadzić przelotem 
przebiegaj>cym wzdłuc ul. PoznaMskiej liniC 
kablow> Wredniego napiCcia relacji stacja 
transformatorowa „Solno 1” – stacja 
„Petroleum”,  

- ze zł>cza kablowego wybudować abonenckie 
linie kablowe SN do projektowanej lub 
projektowanych abonenckich stacji 
transformatorowych,  

f) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub z własnych aródeł nie 
stwarzaj>cych uci>cliwoWci dla Wrodowiska,  

g) gospodarka odpadami stałymi – wywóz odpadów 
do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania 
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odpadów komunalnych wskazanego w gminnym 
planie gospodarki odpadami, po ich wstCpnej 
segregacji;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenu – do czasu 
zainwestowania zgodnie z planem, teren winien być 
ucytkowany w sposób dotychczasowyś  

 12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysokoWci 30%.  
 
§ 8. Uchwala siC ustalenia szczegółowe dotycz>ce 

przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów 
oznaczonych symbolami:  

1. 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymiŚ  
1) przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z mocliwoWci> wydzielenia  
w budynku mieszkalnym lub gospodarczym 
pomieszczeM usługowych nieuci>cliwych, okreWlona 
na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) zabudowa mieszkaniowa z funkcj> usługow> 

mocliwa pod warunkiem zachowania przepisów 
szczególnych dotycz>cych ochrony funkcji 
mieszkalnej przed skutkami działalnoWci 
usługowej o uci>cliwoWci nie przekraczaj>cej 
granicy działki,  

b) usytuowanie budynków z uwzglCdnieniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, z zachowaniem 
przepisów dotycz>cych odległoWci od granic i od 
innych budynków,  

c) garac i czCWć usługowo – rzemieWlnicza moce 
być wbudowana w czCWć mieszkaln> lub jako 
budynek wolno stoj>cy,  

d) do poszczególnych obiektów nalecy zapewnić 
dojazd pocarowy i dostCp do wody do 
zewnCtrznego gaszenia pocaru,  

e) przy sprzedacy działek i zagospodarowaniu 
terenu nalecy uwzglCdnić słucebnoWć, dostCp 
gestora do istniej>cych urz>dzeM infrastruktury 
technicznej,  

f) szerokoWć projektowanej działki pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> nie moce być 
mniejsza nic 18,0 m a powierzchnia nie mniejsza 
nic 500 m2 – granice działek prostopadłe do pasa 
drogowego z dopuszczeniem odchylenia do 10o;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – obowi>zuje spełnienie warunków 
bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – w przypadku 
natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty 
zabytkowe prace nalecy wstrzymać a o zaistniałym 
fakcie powiadomić właWciwy organ ochrony 
zabytkówś  

5) wymagania wynikaj>ce z kształtowania przestrzeni 
publicznych – nie ustala siC ustaleM szczegółowychś  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ  
a) zachować nieprzekraczaln> liniC zabudowy,  

b) wysokoWć budynków nad poziomem terenu 
liczona do najwycszego punktu dachu – do 12,0 m,  

c) dachy płaskie, jedno lub wielospadowe  
o nachyleniu połaci - do 90%,  

d) szerokoWć elewacji frontowej budynku - nie 
ustala siC, a odległoWć budynku od granicy 
działki zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  

e) intensywnoWć zabudowy do 0,40,  
f) nakazuje siC pozostawić co najmniej 40% 

powierzchni działki biologicznie czynnej, 
niezabudowanej i nieutwardzonej oraz 
zachowanie istniej>cej zieleni,  

g) na działkach miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych licz>c minimum 1 stanowisko 
postojowe + 1 garac na 1 budynek mieszkalny 
jednorodzinny;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych – tereny objCte 
planem połocone s> poza terenami zagroconymiś  

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 
– zgodnie z propozycj> na rysunku planuś  

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ  
a) zakazuje siC lokalizacji przedsiCwziCć 

szkodliwych dla zdrowia i Wrodowiska,  
b) zakazuje siC wprowadzania funkcji sprzecznych 

z ustaleniami planu,  
c) prowadzona na terenie działalnoWć musi być 

zgodna z przepisami ustaw, w szczególnoWciŚ 
prawo ochrony Wrodowiska, prawo budowlane 
obowi>zuj>cymi na dzieM realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego;  

 10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej:  
a) obsługa komunikacyjna z dróg lokalnych na 

warunkach zarz>dcy drogi,  
b) zaopatrzenie w wodC, odprowadzenie Wcieków 

sanitarnych i wód opadowych i roztopowych 
oraz zaopatrzenie w energiC elektryczn> zgodnie 
z § 7 pkt. 10, według opracowanych zasad 
obsługi i na warunkach gestorów urz>dzeM,  

c) ogrzewanie z sieci miejskiej lub własnych aródeł 
nie stanowi>cych uci>cliwoWci dla Wrodowiska,  

d) gospodarka odpadami stałymi – wywóz odpadów 
do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych wskazanego w gminnym 
planie gospodarki odpadami, po ich wstCpnej 
segregacji;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania 
urz>dzenia i ucytkowania terenów – do chwili 
zainwestowania zgodnie z planem teren winien być 
ucytkowany w sposób dotychczasowyś  

 12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysokoWci 30%.  
2. 2 UC – tereny obiektów handlowych  

o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2, oznaczone 
na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiŚ  
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1) przeznaczenie terenu – lokalizacja obiektów handlu, 

obiektów składowych i administracyjnych  
z parkingami i zieleni> towarzysz>c> oraz 
niezbCdnymi urz>dzeniami infrastruktury 
technicznej, oznaczonego liniami rozgraniczaj>cymi;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) sytuowanie budynków z uwzglCdnieniem 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, z zachowaniem 
przepisów dotycz>cych odległoWci od granic i od 
innych budynków,  

b) budowa nowych obiektów winna być poprzedzona 
odpowiednimi badaniami geologicznymi,  

c) do poszczególnych obiektów nalecy zapewnić 
dojazd pocarowy i dostCp do wody do zewnCtrznego 
gaszenia pocaru,  

d) obowi>zuje wysoki standard architektoniczny  
w zakresie formy i materiałów wykoMczeniowych 
elewacji,  

e) przy sprzedacy działek i zagospodarowaniu terenu 
nalecy uwzglCdnić słucebnoWć, dostCp gestora do 
istniej>cych urz>dzeM infrastruktury technicznej,  
z uwzglCdnieniem ciepłoci>gu na s>siednim terenie 
oznaczonym symbolem „4C”ś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć szkodliwych dla 

zdrowia i Wrodowiska,  
b) obowi>zuje spełnienie warunków bezpieczeMstwa 

i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami 
odrCbnymi,  

c) nalecy zagospodarować zieleni> pas terenu 
przylegaj>cego do ul. PoznaMskiej i Solnej,  

d) nalecy wprowadzić zieleM oddzielaj>c> zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> i ogrody działkowe 
od planowanych wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowychś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – tereny poza stref> 
ochrony archeologicznej, w przypadku natrafienia  
w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe, 
prace nalecy wstrzymać a o zaistniałym fakcie 
powiadomić właWciwy organ ochrony zabytkówś  

5) wymagania wynikaj>ce z kształtowania przestrzeni 
publicznych – nie ustala siCś  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ  
a) wysokoWć zabudowy kubaturowej do 20,0 m nad 

poziomem terenu – inne obiekty wysokoWciowe 
jak anteny, maszty itp. do wysokoWci 130,0 m 
nad poziomem morza,  

b) dachy płaskie i wielospadowe o nachyleniu 
połaci do 90%,  

c) szerokoWci elewacji frontowej budynku nie ustala 
siC, a odległoWć budynku od granicy działki 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  

d) intensywnoWć zabudowy do 0,60,  
e) zachować nieprzekraczaln> liniC zabudowy,  
f) nakazuje siC pozostawić co najmniej 20% 

powierzchni działki biologicznie czynnej, 
niezabudowanej i nieutwardzonej oraz 
zachowanie istniej>cej zieleniś  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych – teren objCty planem 
połocony jest poza terenami zagroconymiś  

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 
– zgodnie z propozycj> na rysunku planu  
i potrzebami inwestorówś  

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ  
a) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 

na samochody osobowe w granicach działek 
licz>c co najmniej 3 miejsca postojowe na  
100 m2 powierzchni usługowej,  

b) zakazuje siC wprowadzania funkcji sprzecznych 
z ustaleniami planu,  

c) prowadzona na terenie działalnoWć musi być 
zgodna z przepisami ustaw, w szczególnoWciŚ 
prawo ochrony Wrodowiska, prawo budowlane 
obowi>zuj>cymi na dzieM realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego;  

 10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej:  
a) obsługa komunikacyjna wył>cznie z gminnych 

dróg lokalnych na warunkach zarz>dcy drogi,  
b) zaopatrzenie w wodC, odprowadzenie Wcieków 

sanitarnych i wód opadowych i roztopowych 
oraz zaopatrzenie w energiC elektryczn> zgodnie 
z § 7 pkt. 10, według opracowanych zasad 
obsługi i na warunkach gestorów urz>dzeM,  

c) ogrzewanie z sieci ciepłowniczej miejskiej lub  
z własnych aródeł nieuci>cliwych dla 
Wrodowiska,  

d) gospodarka odpadami stałymi – wywóz odpadów 
do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych wskazanego w gminnym 
planie gospodarki odpadami, po ich wstCpnej 
segregacji;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania 
urz>dzenia i ucytkowania terenów – do chwili 
zainwestowania zgodnie z planem, teren winien być 
ucytkowany w sposób dotychczasowyś  

 12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysokoWci 30%.  
3. 3 ZD – ogrody działkowe oznaczone na rysunku 

planu liniami rozgraniczaj>cymiŚ  
1) przeznaczenie terenu – ogrody działkowe oraz 

niezbCdne obiekty, urz>dzenia i instalacje 
zewnCtrzneś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  
a) istniej>cy teren przeznaczony pod ogrody 

działkowe, ich adaptacjC i zagospodarowanie 
zgodnie z przeznaczeniem,  

b) wielkoWć poszczególnych działek oraz wielkoWć  
i forma lokalizowanych altan zgodna  
z przepisami szczególnymi, w tym  
z regulaminem zwi>zku działkowców,  

c) w ramach istniej>cego terenu istnieje mocliwoWć 
budowy, rozbudowy i przebudowy niezbCdnych 
urz>dzeM i instalacji pod warunkiem 
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niewprowadzania uci>cliwoWci dla podstawowej 
funkcji i otoczenia;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) obowi>zuje zachowanie co najmniej 60% 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, 
niezabudowanego i nieutwardzonego, oraz 
maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu,  

b) obowi>zuje adaptacja zieleni istniej>cej oraz jej 
rozwój we wszystkich formachś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – w przypadku 
natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty 
zabytkowe, prace nalecy wstrzymać i o zaistniałym 
fakcie powiadomić właWciwy organ ochrony 
zabytków,  

5) wymagania wynikaj>ce z kształtowania przestrzeni 
publicznych – nie ustala siCś  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ  
a) intensywnoWć zabudowy do 0,20,  
b) wysokoWć zabudowy i niezbCdnych urz>dzeM 

technologicznych do 6,0 m nad poziomem terenu 
liczona do najwycszego punktu dachu,  

c) dachy płaskie, jedno i wielospadowe  
o nachyleniu połaci do 90%,  

d) szerokoWć elewacji frontowej budynku - nie 
ustala siC, a odległoWć budynku od granicy 
działki zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami,  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych – teren połocony jest 
poza terenami zagroconymiś  

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 
– zgodnie z aktualnymi potrzebami;  

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu:  
a) zakazuje siC wprowadzania funkcji mieszkalnej,  
b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć szkodliwych dla 

zdrowia i Wrodowiska,  
c) zakazuje siC wprowadzenia funkcji sprzecznych 

z ustaleniami przeznaczenia terenu,  
d) prowadzona na terenie działalnoWć musi być 

zgodna z przepisami ustaw, w szczególnoWciŚ 
prawo ochrony Wrodowiska, prawo budowlane 
obowi>zuj>cymi na dzieM realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego;  

 10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej:  
a) obsługa komunikacyjna z dróg lokalnych 

gminnych oraz drogi krajowej (ul. PoznaMska) 
poprzez istniej>cy zjazd – zakazuje siC budowy 
nowych wjazdów z ul. PoznaMskiej,  

b) zasady obsługi infrastruktur> techniczn> według 
opracowanych zasad obsługi i na warunkach 
gestorów urz>dzeM,  

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej 
sieci elektroenergetycznej według opracowanych 
zasad i na warunkach gestora sieci,  

d) gospodarka odpadami stałymi – wywóz odpadów 
do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych wskazanego w gminnym 
planie gospodarki odpadami, po ich wstCpnej 
segregacji;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania 
urz>dzenia i ucytkowania terenów – do chwili 
zainwestowania zgodnie z planem teren winien być 
ucytkowany w sposób dotychczasowyś  

 12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysokoWci 30%.  
4. 3a ZD – ogrody działkowe oznaczone na 

rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiŚ  
1) przeznaczenie terenu – ogrody działkowe oraz 

niezbCdne obiekty, urz>dzenia i instalacje;  
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoŚ  

a) istniej>cy teren przeznaczony pod ogrody 
działkowe, ich adaptacjC i zagospodarowanie 
zgodnie z przeznaczeniem,  

b) wielkoWć poszczególnych działek oraz wielkoWć  
i forma lokalizowanych altan zgodna  
z przepisami szczególnymi, w tym  
z regulaminem zwi>zku działkowców,  

c) w ramach istniej>cego terenu istnieje mocliwoWć 
budowy, rozbudowy i przebudowy niezbCdnych 
urz>dzeM i instalacji pod warunkiem 
niewprowadzania uci>cliwoWci dla podstawowej 
funkcji i otoczenia;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
a) obowi>zuje zachowanie co najmniej 60% 

powierzchni terenu biologicznie czynnego, 
niezabudowanego i nieutwardzonego, oraz 
maksymalna ochrona istniej>cego drzewostanu,  

b) obowi>zuje adaptacja zieleni istniej>cej oraz jej 
rozwój we wszystkich formachś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – w przypadku 
natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty 
zabytkowe, prace nalecy wstrzymać i o zaistniałym 
fakcie powiadomić właWciwy organ ochrony 
zabytków,  

5) wymagania wynikaj>ce z kształtowania przestrzeni 
publicznych – nie ustala siCś  

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ  
a) intensywnoWć zabudowy do 0,20,  
b) wysokoWć zabudowy niezbCdnych urz>dzeM 

technologicznych do 6,0 m nad poziomem terenu 
liczona do najwycszego punktu obiektu,  

c) dachy płaskie, jedno i wielospadowe  
o nachyleniu połaci do 90%,  

d) szerokoWć elewacji frontowej budynku - nie 
ustala siC, a odległoWć budynku od granicy 
działki zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisamiś  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych – teren połocony jest 
poza terenami zagroconymiś  
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8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 

– zgodnie z aktualnymi potrzebami;  
9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ  
a) zakazuje siC wprowadzania funkcji mieszkalnej,  
b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć szkodliwych dla 

zdrowia i Wrodowiska,  
c) zakazuje siC wprowadzenia funkcji sprzecznych 

z ustaleniami przeznaczenia terenu,  
d) prowadzona na terenie działalnoWć musi być 

zgodna z przepisami ustaw, w szczególnoWciŚ 
prawo ochrony Wrodowiska, prawo budowlane 
obowi>zuj>cymi na dzieM realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego,  

e) dopuszcza siC mocliwoWć wł>czenia terenu 
oznaczonego symbolem „3a ZŹ” do s>siednich 
terenów handlowych o powierzchni sprzedacy 
powycej 2000 m 2 według warunków dla terenu 
oznaczonego symbolem „2 UC”, w celu 
umocliwienia poł>czenia komunikacyjnego z ul. 
PoznaMsk>, na warunkach zarz>dcy drogi;  

 10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej:  
a) obsługa komunikacyjna z drogi krajowej  

(ul. PoznaMska) istniej>cym zjazdem – zakazuje 
siC budowy nowych zjazdów z ul. PoznaMskiej,  

b) zasady obsługi infrastruktur> techniczn> według 
opracowanych zasad obsługi i na warunkach 
gestorów urz>dzeM,  

c) zaopatrzenie w energiC elektryczn> ogrodów 
działkowych z istniej>cej sieci 
elektroenergetycznej,  

d) zaopatrzenie w energiC elektryczn> terenu usług 
komercyjnych, po likwidacji ogrodów 
działkowych, zgodnie z zasadami okreWlonymi  
w niniejszym punkcie dla terenu „2 UC” lit. c;  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania 
urz>dzenia i ucytkowania terenów – do chwili 
zainwestowania zgodnie z planem teren winien być 
ucytkowany w sposób dotychczasowy;  

 12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysokoWci 30%.  
5. 4 C – teren ciepłoci>gu napowietrznego 

oznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiŚ  
1) przeznaczenie terenów – teren ciepłoci>gu 

napowietrznego oraz niezbCdnych urz>dzeM  
i instalacji;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– ciepłoci>g na wydzielonej działce szerokoWci 
około 3,0 – 8,0 m. dostCpny z terenu oznaczonego 
symbolem „2 UC”ś  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – obowi>zuje spełnienie warunków 
bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – tereny poza stref> 
ochrony archeologicznej – w przypadku natrafienia 
w trakcie prac ziemnych na obiekty zabytkowe, 
prace nalecy wstrzymać a o zaistniałym fakcie 
powiadomić właWciwy organ ochrony zabytkówś  

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ  
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,20,  
b) nakazuje siC pozostawić co najmniej 50% 

powierzchni działki biologicznie czynnej, 
niezabudowanej i nieutwardzonej oraz 
zachowanie istniej>cej zieleni,  

c) wysokoWć zabudowy do 4,5 m,  
d) geometria dachu – nie dotyczy;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych – teren objCty planem 
połocony jest poza terenami zagroconymiś  

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 
– nie ustala siC ustaleM szczegółowych;  

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu – zakazuje siC 
wprowadzanie funkcji sprzecznych z ustaleniami 
planu;  

 10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej:  
a) wjazd na działkC z terenu oznaczonego 

symbolem „2 UC”,  
b) zasady obsługi infrastruktur> techniczn> – na 

warunkach gestorów urz>dzeMś  
 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzenia i zagospodarowania terenów – do czasu 
zainwestowania zgodnie z planem teren nalecy 
ucytkować w sposób dotychczasowyś  

 12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysokoWci 30%.  
6. 5 E – teren urz>dzeM elektroenergetycznych – 

projektowane zł>cze kablowe Wredniego napiCciaś  
1) przeznaczenie terenów – teren zł>cza kablowego 

Wredniego napiCcia, ograniczony liniami 
rozgraniczaj>cymiś  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– obiekt kontenerowy;  

3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego – obowi>zuje spełnienie warunków 
bezpieczeMstwa i ochrony zdrowia zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisamiś  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej – w przypadku 
natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty 
zabytkowe, prace nalecy wstrzymać a o zaistniałym 
fakcie powiadomić właWciwy organ ochrony 
zabytkówś  

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

6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  
a) intensywnoWć zabudowy – do 0,40,  
b) wysokoWć zabudowy – do 2,0 m,  
c) geometria dachu – dach płaski lub stromy  

o spadku połaci dachowej do 90%,  
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d) nakazuje siC pozostawić co najmniej 40% 
powierzchni działki biologicznie czynnej, 
niezabudowanej i nieutwardzonej oraz 
zachowanie istniej>cej zieleniś  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych 
osuwaniem siC mas ziemnych – tereny objCte 
planem połocone s> poza terenami zagroconymiś  

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 
– nie ustala siCś  

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:  
a) zakazuje siC wprowadzania funkcji sprzecznych 

z ustaleniami planu,  
b) prowadzona na terenie działalnoWć musi być 

zgodna z przepisami ustaw, w szczególnoWci: 
prawo ochrony Wrodowiska, prawo budowlane, 
obowi>zuj>cymi na dzieM realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego;  

 10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej:  
a) obsługa komunikacyjna – dostCp z przyległej 

drogi,  
b) zasady obsługi infrastruktur> techniczn> – 

budowa przył>czy na warunkach gestorów 
urz>dzeMś  

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzenia i ucytkowania terenów – do czasu 
zainwestowania zgodnie z planem teren nalecy 
ucytkować w sposób dotychczasowyś  

 12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy, w wysokoWci 30%.  
 
§ 9. Zł>cze kablowe Wredniego napiCcia oznaczone 

symbolem „5 ź” oraz pas techniczny zlokalizowany na 
terenie oznaczonym symbolem „1 MN” stanowi 
inwestycjC celu publicznego.  

 
§ 10. RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu w trakcie wyłocenia projektu planu do 
publicznego wgl>du stanowi zał>cznik nr 2 do uchwały.  

 
§ 11. 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 uchwały.  

 
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Źzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
i publikacji na stronie internetowej Miasta.  

 

§ 13. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
Przewodnicz>cy  
Rady Miejskiej  

Tomasz Marcinkowski 
 
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Źz. U. z 2004 r. 
Nr 6 poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413.  
2. Zmiany wymienionego rozporz>dzenia zostały ogłoszone w Źz. U. 
z 2005 r. Nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1105  
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XXXVI/515/2009 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 30 wrzeWnia 2009 r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocław dla terenu połoconego w obszarze ulic: 
Solna, PoznaMska i Szymborska oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXXVI/515/2009 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 30 wrzeWnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłoconych do publicznego wgl>du 
projektów zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Inowrocław dla terenu połoconego w obszarze ulic: 
Solna, PoznaMska, Szymborska oraz zmian 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

 
W trakcie wyłocenia projektów zmian planów do 

publicznego wgl>du, które nast>piło w terminie od  
30 czerwca do 29 lipca 2009 r. oraz w trakcie publicznej 
dyskusji nad przyjCtymi rozwi>zaniami zmian planów  
w dniu 9 lipca 2009 r. i w okresie 14 dni po wyłoceniu, 
tj. do dnia 30 lipca 2009 r. wniesiono dziewiCć uwag do 
wyłoconych projektów zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

1. W dniu 10 lipca 2008 r. wniesiona została uwaga 
w sprawie dopuszczenia mocliwoWci wł>czenia działki 
1/6 (ogrody działkowe o symbolu „3 ZŹ”) do 
s>siednich terenów handlowych o symbolu „2 UC”. Ze 
wzglCdu na dotychczasowe uzgodnienie z Ministrem 
Zdrowia oraz protesty w tej sprawie członków 
Rodzinnego Ogrodu Źziałkowego im. Waltera, nie ma 
mocliwoWci na wprowadzenie wnioskowanych zmian.  

Źodać przy tym nalecy, ce w projekcie planu 
miejscowego zostanie wprowadzony zapis o mocliwoWci 
wł>czenia działki nr 1/5 o symbolu „3a ZŹ” do 
s>siednich terenów handlowych o symbolu „2 UC” 
wył>cznie w celu poprawy warunków technicznych 
poł>czenia komunikacyjnego z ul. PoznaMsk> na 
warunkach zarz>dcy drogi.  

W zwi>zku z powycszym uwaga nie została 
uwzglCdniona.  

2. W dniu 16 lipca 2009 r. wniesiono 5 uwag do 
projektu ww. planu miejscowego w sprawie:  
a) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 

równiec ul. żronow>,  
b) zwiCkszenia intensywnoWci zabudowy do 0,70,  
c) zmniejszenia obszaru terenów biologicznie 

czynnych do 10% powierzchni,  
d) zmniejszenia wskaanika miejsc parkingowych do 

1,5 na 100 m2 powierzchni ucytkowej,  
e) wł>czenia terenu „3a ZŹ” do terenu „2 UC”  

i dopuszczenie obsługi komunikacyjnej 
bezpoWrednio z ul. PoznaMsk>,  
Ad. a. Sprawa odprowadzenia wód opadowych  

i roztopowych jest w gestii PrzedsiCbiorstwa 
Wodoci>gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu. 
W ustaleniach projektu planu przyjCto, ic 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu 
„2 UC” nast>pi przez działkC nr 75/9 do ul. Morelowej  
z wł>czeniem do sieci miejskiej.  

W zwi>zku z powycszym uwagi nie uwzglCdnia siC.  
Ad. b. Proponowane zwiCkszenie intensywnoWci 

zabudowy do 0,70 uniemocliwi zachowanie pozostałych 

parametrów okreWlonych w planie oraz w przepisach 
szczególnych w zakresie miejsc parkingowych, dróg 
wewnCtrznych, terenu biologicznie czynnego, jak  
i odległoWci od granic działki. Z dokonanego bilansu 
terenu, uwzglCdniaj>cego ww. parametry wynika ce 
maksymalna intensywnoWć zabudowy moce wynosić 
60% i w tym zakresie mocna przychylić siC do 
wniesionej uwagi.  

W zwi>zku z powycszym uwaga zostaje 
uwzglCdniona w czCWci.  

Ad. c. Zmniejszenie do 10% powierzchni biologicznie 
czynnej uniemocliwi wykonanie odpowiedniej 
szerokoWci pasów zieleni izolacyjnej od strony istniej>cej 
zabudowy mieszkaniowej i ogrodów działkowych, 
chroni>cych przed skutkami oddziaływania obiektów 
wielkopowierzchniowych oraz utrudni wchłanianie wód 
opadowych i roztopowych do gruntu.  

W zwi>zku z powycszym uwaga zostaje oddalona.  
Ad. d. Ustalenia zawarte w zmianie studium 

uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocław, przyjCtej uchwał> 
nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
29 paadziernika 2008 r. na nowoprojektowanych 
terenach usługowych z obiektami handlowymi  
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2 wyznaczaj> 
3 miejsca parkingowe na kacde 100 m2 powierzchni 
usług. Z tego tec powodu nie ma mocliwoWci wyracenia 
zgody na zmniejszenie wskaanika miejsc postojowych.  

W zwi>zku z powycszym uwaga zostaje oddalona.  
Ad. e. W czCWci opisowej planu oznaczonej 

symbolem „3a ZŹ” pkt. 9 lit. e zostanie wprowadzony 
zapis okreWlaj>cy mocliwoWć alternatywnego 
zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem „3a 
ZŹ” przeznaczaj>c go wył>cznie na skomunikowanie 
terenu „2 UC”, z ul. PoznaMsk> na warunkach zarz>dcy drogi.  

W zwi>zku z powycszym uwaga zostaje uwzglCdniona.  
3. W dniu 16 lipca 2009 r. wniesiono 2 uwagi do 

projektu ww. planu miejscowego w sprawie:  
a) niewyracenia zgody na wł>czenie terenu ogrodów 

działkowych połoconego wzdłuc ul. PoznaMskiej do 
terenów przeznaczonych na działalnoWć handlow>,  

b) niewyracenia zgody na budowC kanalizacji przez 
teren ogrodów działkowych,  
Ad. a. W zwi>zku z mocliwoWci> budowy poł>czenia 

komunikacyjnego terenów handlowych z ul. PoznaMsk> 
moce zaistnieć koniecznoWć zajCcia na ten cel czCWci 
działki nr 1/5, oznaczonej w planie symbolem „3a ZŹ”. 
ŹecyzjC o ewentualnej zmianie sposobu 
zagospodarowania terenu tej działki podejmie Zarz>d 
Rodzinnego Ogrodu Źziałkowego im. Waltera.  

W zwi>zku z powycszym uwaga zostaje oddalona.  
Ad. b. Odst>piono od projektu budowy kanalizacji 

przez ogrody działkowe. Odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z terenu „2 UC” nast>pi poprzez działkC 
nr 75/9 do ul. Morelowej z wł>czeniem do sieci miejskiej.  

W zwi>zku z powycszym uwaga zostaje uwzglCdniona.  
4. W dniu 10 sierpnia 2009 r. wniesiono uwagC do 

projektu ww. planu miejscowego w sprawie mocliwoWci 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu 
oznaczonego symbolem „2 UC”. Zgodnie z sugesti> 
wnosz>cego uwagC, wyznaczono w planie miejscowym  
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pas techniczny szer. 10,0 m na działce nr 75/9, który 
umocliwi poł>czenie kanalizacji z sieci> miejsk>  
w ul. Morelowej w celu odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych  

W zwi>zku z powycszym uwaga zostaje uwzglCdniona. 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXXVI/515/2009 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 30 wrzeWnia 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 
 

1. Sposób realizacji inwestycji 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

słuc>ce zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
stanowi>, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.), zadania własne gminy.  

Źo zadaM własnych gminy nalecy realizacjaŚ  
a) gminnych dróg publicznychś  
b) wodoci>gówś  
c) kanalizacji sanitarnej.  

Zamierzenia inwestycyjne nalec>ce do zadaM 
własnych gminy zostały okreWlone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego.  

W ramach wieloletniego planu inwestycyjnego 
przewiduje siC dozbrajanie istniej>cych dróg (wodoci>gi 
i oWwietlenie). Budowa nowych dróg moce być 
przewidziana w przyszłych planach inwestycyjnych  
w miarC potrzeb oraz w miarC powstawania przy tych 
drogach nowych inwestycji okreWlonych planem.  

2. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w planach miejscowych podlega przepisom 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Źz.U. Nr 249, poz. 2104, z póan. zm.) 
przy czym:  
a) wydatki inwestycyjne finansowane bCd> z budcetu 

Miasta,  
b) zadania w zakresie poszerzenia dróg finansowane 

bCd> przez budcet Miasta lub realizowane na 
podstawie porozumieM z innymi podmiotami,  

c) zadania w zakresie budowy wodoci>gów  
i kanalizacji bCd> finansowane na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Źz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z póan. 
zm.) ze Wrodków budcetu Miasta lub poprzez 
dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.  
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UCHWAŁA Nr XXXIII/217/09 
 RADY żMINY RACI=bEK 

z dnia 4 listopada 2009 r. 
 

o nadaniu Statutu żminnemu OWrodkowi Pomocy Społecznej w Raci>cku. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi>zku  
z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 
Nr 115, poz. 728 ze zm.) uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1 Nadaje siC Statut żminnemu OWrodkowi 
Pomocy Społecznej w Raci>cku stanowi>cy zał>cznik 
do uchwały. 

 
§ 2. Trac> moc uchwały Rady żminy Raci>cek  

nr VIII/45/2003 z dnia 30 wrzeWnia 2003 r.,  
nr XVII/94/2004 z dnia 3 wrzeWnia 2004 r. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Ignacy Rewers 
 

zał>cznik 
do uchwały nr XXXIII/217/09 

Rady żminy Raci>cek 
z dnia 4 listopada 2009 r. 

 
Statut 

żminnego OWrodka Pomocy Społecznej w Raci>cku 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. żminny OWrodek Pomocy Społecznej  

w Raci>cku zwany dalej, OWrodkiem” działa na 
podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.); 
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zm.); 
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Wwiadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zm.); 
4) ustawy z dnia 26 paadziernika 1982 r.  

o wychowaniu w trzeawoWci i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze 
zm.); 


