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1) wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała Rady 

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

ustala siC w uchwale budcetowej. 
 

§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach 
wykazanych w § 2 bCd> finansowane na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym 
odprowadzeniu Wcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze 
Wrodków budcetu gminy lub poprzez partnerstwo 
publiczno-prawne. 

 
 

2. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych 
bCd> finansowane na podstawie art. 7 ustawy Prawo 
energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348). 
 

§ 6. prognozowane aródła finansowania przez 
gminCŚ 
1) dochody własneś 
2) dotacje; 
3) pocyczki preferencyjneś 
4) fundusze Unii Europejskiej; 
5) udział podmiotów gospodarczych. 
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UCHWAŁA Nr XXXVI/204/2009 
RADY MIASTA CHEŁMNA 

z dnia 26 maja 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta 
Chełmno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, 
Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. 
Nr 214, poz. 1806, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. 
Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. 
Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, 
Dz.U. Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Dz.U. Nr 172, 
poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Dz.U. 
Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Dz.U. 
Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, 
poz. 1218, 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. 
Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Dz.U. Nr 141, 
poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Dz.U. 
Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Dz.U. Nr 225, poz. 1635, Dz.U. Nr 127, poz. 880, Dz.U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Dz.U. Nr 201, poz. 1237, 
Dz.U. Nr 220, poz. 1413), oraz na podstawie uchwały 
nr XIX/115/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 
2008 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzania zmiany 
fragmentów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chełmna, uchwala siC, co 
nastCpujeŚ 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chełmno, przyjCtego uchwał> 
nr XXV/151/2008 z dnia 28 paadziernika 2008 r., 
uchwala siC zmiany fragmentów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmno, 
zwane dalej „planem” w zakresie nastCpuj>cych 
jednostek strukturalnych: 
1) jednostka strukturalna A 1/1 UKs, UZ, MZk; 
2) jednostka strukturalna A 22/1 MWU; 
3) jednostka strukturalna A 29/1 MW; 

4) jednostka strukturalna C 22 US, ZP; 
5) jednostki strukturalne G 1 KDL, G48 ZL, G46 PU, 

G 47 PU, G 49 PU; 
6) jednostka strukturalna A 27/1 MW; 
7) jednostka strukturalna C 53 UO, UT US. 

2. żranice obszaru objCtego planem zostały 
okreWlone na zał>cznikach graficznych 1-7 do uchwały 
nr XIX/115/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 
2008 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzania zmiany 
fragmentów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chełmna. 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 2.1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte 
w treWci uchwały, stanowi>ce tekst planu. 

2. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 
1) czCWć graficzna planu, obejmuj>ca rysunek planu 

w skali 1:1000 - bCd>cy ustaleniami planu, 
stanowi>cy zał>czniki nr 1-7 do uchwałyś 

2) rozstrzygniCcia, nie bCd>ce ustaleniami planuŚ 
a) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, 
stanowi>ce zał>cznik nr 8 do uchwały. 

3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia 
terenów oraz sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy tych terenów, okreWlone s> w postaci: 
1) ustaleM ogólnych, zawartych w Rozdziale II 

uchwały, odnosz>cych siC do całego obszaru 
objCtego planem; 

2) ustaleM szczegółowych, zawartych w Rozdziale III 
uchwały, odnosz>cych siC do poszczególnych 
terenów wyznaczonych na Rysunku planuś 
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3) rysunku planu, obowi>zuj>cego w zakresie ustaleM 

ujCtych w tym rysunku oraz w jego legendzie. 
4. Ustalenia okreWlone w ust. 3 obowi>zuj> ł>cznie. 
 
§ 3.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 

1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia tekstowe 
i graficzne zawarte w niniejszej uchwale; 

2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 
uchwałC, o ile z jej treWci nie wynika inaczejś 

3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć ustalenia 
graficzne, oznaczone na rysunkach o których mowa 
w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały, bCd>cych 
integralnymi zał>cznikami nr 1-7 do niniejszej 
uchwałyś 

4) terenie - nalecy przez to rozumieć najmniejsz> 
wydzielon> jednostkC ustaleM planu, oznaczon> 
numerem i symbolem literowym, dla której ustalono 
w planie szczegółowe zasady zagospodarowaniaś 

5) wyodrCbnione tereny na rysunku planu oznacza siC 
wg nastCpuj>cej zasadyŚ 
a) w jednostce strukturalnej A: 
 

Jednostka 
strukturalna 

Numer 
wyodrCbnionego 

kwartału 

Numer 
wyodrCbnionego 

terenu 

Przeznaczenie 
podstawowe 

A 11 11/2 MWU 
 

b) w jednostkach C, G 
 

Jednostka 
strukturalna 

Numer obszaru 
Numer 

wyodrCbnionego 
terenu 

Przeznaczenie 
podstawowe 

C 53 53/1 MN 

 
c) pierwsza w zapisie duca litera okreWla 

poszczególne jednostki strukturalneŚ 
A - Stare Miasto, 
C - Rybaki, 
G - żrudzi>dzka, 

d) pierwsza cyfra arabska okreWlaŚ 
- kolejny numer kwartału w jednostce A „Stare 

Miasto”, 
- kolejny numer wyodrCbnionego terenu, 

w jednostkach strukturalnych C, G dla 
którego sformułowano szczegółowe warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
zawarte w Rozdziale III, 

e) druga po ukoWniku cyfra arabska okreWla kolejny 
numer wyodrCbnionego terenu, wewn>trz 
poszczególnego kwartału w jednostce A „Stare 
Miasto”, dla którego sformułowano szczegółowe 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
zawarte w Rozdziale III, 

f) duce litery okreWlaj> przeznaczenie podstawowe 
terenów wg ustaleM zawartych w Rozdziale IIś 

6) działce budowlanej - nalecy przez to rozumieć 
nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, której 
wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi 
publicznej oraz wyposacenie w urz>dzenia 
infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi 
realizacji obiektów budowlanych, wynikaj>ce 
z odrCbnych przepisówś 

7) przeznaczeniu lub przeznaczeniu podstawowym – 
nalecy przez to rozumieć okreWlony w planie rodzaj 
przeznaczenia, które obejmuje dominuj>c> 
powierzchniC ogóln> budynków zlokalizowanych 
w danym terenie; 

8) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniaj>cym - 
nalecy przez to rozumieć okreWlone rodzaje 
przeznaczenia, inne nic podstawowe, które obejmuje 
mniejsz> powierzchniC ogóln> budynków 
zlokalizowanych w danym terenie; 

9) obiektach i urz>dzeniach towarzysz>cych – nalecy 
przez to rozumieć elementy wyposacenia zabudowy 
i urz>dzenia terenu, które wzbogacaj> i nierozł>cznie 
towarzysz> przeznaczeniu podstawowemu 
i uzupełniaj>cemu jakŚ ci>gi komunikacyjne 
i dojazdy, zieleM i elementy małej architektury, 
budynki gospodarcze i garace oraz urz>dzenia 
infrastruktury dla potrzeb lokalnych, w tym stacje 
transformatorowe, o ile przepisy szczegółowe nie 
mówi> inaczejś 

 10) adaptacji - nalecy przez to rozumieć budynki 
istniej>ce dopuszczone do zachowaniaś 

 11) adaptacji przestrzennej - nalecy przez to rozumieć 
obowi>zkowe zachowanie zabudowy i/lub 
elementów zagospodarowania podlegaj>cych 
ochronie na podstawie obowi>zuj>cych przepisów 
o ochronie dóbr kulturyś 

 12) wymianie – nalecy przez to rozumieć realizacjC 
nowego budynku w lokalizacji, która jest identyczna 
jak budynku wyburzanego; 

 13) modernizacji – nalecy przez to rozumieć działania 
usprawniaj>ce funkcjonowanie infrastruktury 
technicznej i układu komunikacyjnegoś 

 14) uci>cliwoWci obiektów i urz>dzeM - nalecy przez to 
rozumieć takie oddziaływanie na Wrodowisko, które 
w jakikolwiek niekorzystny sposób wpływa na 
zasoby Wrodowiska i jego podstawowe elementy 
tj. wodC, powietrze, powierzchniC ziemi, glebC 
i zasoby wód powierzchniowych, szatC roWlinn>, 
klimat akustyczny itp. a poWrednio na standardy 
przebywania w Wrodowisku ludzi i zwierz>tś 

 15) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, której nie moce przekroczyć obrys 
budynku, dopuszcza siC aby balkony, loggie, 
werandy, wykusze itp. mogły wystawać poza obrys 
budynku nie wiCcej nic 1 m, w terenach zabudowy 
produkcyjno-usługowej stacje transformatorowe 
i budynki portierni przy bramach wjazdowych mog> 
być realizowane poza nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy; 

 16) pierzejowej linii zabudowy – przestrzeganie zasad 
wynikaj>cych z ustalenia tej linii uwaca siC za 
spełnione jeceli budynki o funkcji podstawowej na 
działce budowlanej bCd> lokalizowane w tej linii, 
tzn. w wyznaczonej linii znajdzie siC płaszczyzna 
lica budynkuś ustalenia planu dotycz>ce 
obowi>zuj>cej linii zabudowy uznaje siC za 
spełnione jeceli co najmniej 90% powierzchni 
frontowej elewacji budynku znajduje siC przy linii 
zabudowy i lecy w płaszczyanie pionowej 
wyznaczonej przez tC liniC oraz tworzy wraz 
z budynkami na działkach s>siednich zwart> WcianC 
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architektoniczn> z przejazdami bramnymiś dla 
pozostałych obiektów kubaturowych 
lokalizowanych na działce linia ta spełnia rolC 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

 17) intensywnoWci zabudowy - nalecy przez to rozumieć 
stosunek powierzchni ogólnej kondygnacji 
nadziemnych budynków zlokalizowanych na działce 
do powierzchni działki. 
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. Wyznacza siC na rysunku planu, którym 
mowa w § 2, ust. 2 pkt 1 nastCpuj>ce elementyŚ 
1) obowi>zuj>ce elementy ustaleM planuŚ 

a) granice planu, 
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 

przeznaczeniu, 
c) linie rozgraniczaj>ce sektory o rócnym sposobie 

zagospodarowania, 
d) linie zabudowy nieprzekraczalne, 
e) linie zabudowy pierzejowej, 
f) obiekty dopuszczone do likwidacji, 
g) skarpy do zachowania, 
h) drzewa o walorach pomnikowych do 

zachowania, 
i) przejazdy bramne, 
j) szpalery drzew do zachowania, 
k) zadrzewienia do zachowania, 
l) granica obszaru objCtego opłat> planistyczn>ś 

2) elementy uwzglCdnione w rysunku planu ustalone na 
mocy przepisów odrCbnychŚ 
a) obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
b) obszary wpisane do rejestru zabytków, 
c) obiekty wpisane do ewidencji zabytków, 
d) pomniki przyrody. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 

wymienione w ust. 1 maj> charakter informacyjny. 
 
§ 5.1. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie 

terenówŚ 
1) tereny zabudowy usługowej z zakresu sakralnego - 

UKs; 
2) tereny usług zdrowia i opieki społecznej - UZ; 
3) tereny usług oWwiaty - UO; 
4) tereny usług turystyki - UT; 
5) tereny usług sportu i rekreacji - US; 
6) tereny mieszkalnictwa zbiorowego - MZk; 
7) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej - MWU; 
8) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 

MW; 
9) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

MN; 
.10) tereny zieleni urz>dzonej - ZP; 
 11) tereny zadrzewieM - ZL; 
 12) tereny zabudowy do prowadzenia działalnoWci 

produkcyjno-usługowej - PU; 
 13) tereny ulic lokalnych - KDL; 

 14) tereny dróg wewnCtrznych - KDW; 
 15) tereny Wciecek rowerowych - KDX; 
 16) tereny wód powierzchniowych - WS. 

2. Plan przeznacza na cele publiczne nastCpuj>ce 
tereny: 
1) tereny usług sportu - US; 
2) tereny usług oWwiaty - UO; 
3) tereny usług zdrowia i opieki społecznej - UZ; 
4) tereny ulic lokalnych i Wciecek rowerowych - KDL, 

KDX. 
 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

 
§ 6. Plan ustala nastCpuj>ce warunki w zakresie 

ochrony Wrodowiska przyrodniczegoŚ 
1. Obszar objCty planem połocony jest 

w granicach ChełmiMskiego Parku Krajobrazowego 
i podlega w całoWci ochronie na mocy przepisów 
odrCbnych. Sposób zagospodarowania i ucytkowania 
obszaru parku okreWlony został w rozporz>dzeniu 
nr 19/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
8 wrzeWnia 2005 r. w sprawie ChełmiMskiego Parku 
Krajobrazowego. 

2. Plan ustala zakaz: 
1) lokalizowania obiektów nowych i rozbudowywanych 

ogrzewanych z innych aródeł nic przy zastosowaniu 
technologii i paliw ekologicznych; 

2) lokalizowania nowych obiektów budowlanych na 
terenach przeznaczonych do zabudowy, a nie 
wyposaconych w podstawow> sieć infrastruktury 
(wodoci>g, energia elektryczna), przed wykonaniem 
tej infrastruktury; 

3) wprowadzania nieoczyszczonych Wcieków do wód 
powierzchniowych lub do ziemi oraz tworzenia 
i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników 
Wciekowychś 

4) emisji do powietrza zanieczyszczeM ponad 
dopuszczalne normy; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeceli 
słuc> one innym celom nic ochrona przyrody 
i zrównowacone wykorzystanie ucytków rolnych 
i leWnychś 

6) prowadzenia działalnoWci gospodarczej 
o uci>cliwoWci wykraczaj>cej poza granice działki 
lub zespołu działek do których inwestor posiada 
tytuł prawnyś 

7) likwidacji istniej>cych rowów otwartych, bez 
uzgodnienia z odpowiednimi słucbami i organami 
właWciwymi ds. gospodarki wodnej i bez 
zapewnienia odpływu wód opadowych z terenów. 
3. Na terenie Parku w przypadku realizacji nowych 

przedsiCwziCć lub przedsiCwziCć polegaj>cych na 
przebudowie lub rozbudowie istniej>cego 
zagospodarowania, dla których wymagane bCdzie 
wykonanie raportu oddziaływania na Wrodowisko, plan 
ustala obowi>zek eliminowania wskazanego w raporcie 
ujemnego wpływu na Wrodowisko metodami 
technicznymi lub technologicznymi, a jeceli to jest 
niemocliwe, obowi>zek odst>pienia od inwestycji. 

4. Zakazy okreWlone w ust. 3 nie dotycz> zadaM 
realizowanych na rzecz obronnoWci i bezpieczeMstwa 
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paMstwa oraz inwestycji realizuj>cych cele publiczne 
z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej. 

5. Dla pomników przyrody okreWlonych w sposób 
graficzny na rysunkach planu stanowi>cych zał>czniki 
nr 1 i 7, podlegaj>cych ochronie na podstawie 
obowi>zuj>cych przepisów odrCbnych o ochronie 
przyrody, plan ustala bezwzglCdn> ochronC, zgodnie 
z zasadami wskazanymi w obowi>zuj>cych przepisach 
odrCbnych. 

6. Plan dopuszcza wszelk> nieuci>cliw> działalnoWć 
gospodarcz> o charakterze usługowo-rzemieWlniczym, o 
takich rozwi>zaniach technicznych 
i technologicznych, które gwarantuj> eliminowanie 
ponadnormatywnego oddziaływania (emisje 
zanieczyszczeM powietrza, hałasu) na Wrodowisko poza 
teren, do którego jednostka ma tytuł prawny. 

7. Plan ustala obowi>zekŚ 
1) sukcesywnego usprawnienia funkcjonowania 

kotłowni lokalnych i palenisk domowych jako 
głównych przyczyn powacnego zanieczyszczenia 
powietrza na obszarze objCtym planemś 

2) sukcesywnego zastCpowania paliwa stałego innymi, 
bezemisyjnymi lub niskoemisyjnymi noWnikami 
energii (np. elektrycznoWć, gaz, olej opałowy 
o niskiej zawartoWci siarki i inne), a w przypadku 
nowych inwestycji zastosowanie jedynie 
ekologicznych noWników energiiś 

3) selekcji i gromadzenia odpadów na posesjach 
w urz>dzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia oraz odbiór i usuwanie odpadów 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjCtym 
w gospodarce komunalnej miasta. 
8. Plan ustala zapewnienie odpowiedniego 

standardu akustycznego jak: 
1) dla terenów domów opieki społecznej i zabudowy 

zwi>zanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodziecy w myWl ustawy Prawo ochrony 
Wrodowiska dla nastCpuj>cych przeznaczeMŚ UZ, UOś 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej w myWl 
ustawy Prawo ochrony Wrodowiska dla 
nastCpuj>cych przeznaczeMŚ MN, MW, MWU 
i MZk; 

3) dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w myWl 
ustawy Prawo ochrony Wrodowiska dla 
nastCpuj>cych przeznaczeMŚ US, ZP. 
9. Plan ustala zapewnienie poziomu pola 

elektromagnetycznego jak: 
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej w myWl 

ustawy Prawo ochrony Wrodowiska dla 
nastCpuj>cych przeznaczeMŚ MW, MN, MWU 
i MZk; 

2) dla terenów dostCpnych dla ludnoWci w myWl ustawy 
Prawo ochrony Wrodowiska dla nastCpuj>cych 
przeznaczeMŚ UO, UZ, US, UT, UKs. 

 
§ 7. Plan ustala nastCpuj>ce warunki w zakresie 

ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowegoŚ 
1. Obiekty o wartoWciach kulturowych, wpisane do 

rejestru zabytków WKZ i gminnej ewidencji zabytków, 
zaznaczone graficznie na Rysunkach planu 
stanowi>cych zał>czniki nr 1, 2, 3 i 6 podlegaj> 

nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
i wymagaj>Ś 
1) uzyskania wytycznych WKZ przed planowanymi 

pracami konserwatorskimi, remontowymi, 
adaptacyjnymi i modernizacyjnymi; 

2) uzgodnienia z WKZ remontów, przebudowy oraz 
wszelkich zmian na zewn>trz i wewn>trz 
w strukturze budynków wpisanych do rejestru 
zabytkówś 

3) uzgodnienia z WKZ remontów, przebudowy oraz 
wszelkich zmian na zewn>trz budynków wpisanych 
do gminnej ewidencji zabytków. 
2. Utrzymuje siC nastCpuj>ce strefy ochrony 

konserwatorskiej wyznaczone w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chełmna stanowi>cego uchwałC 
nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 
5 wrzeWnia 2006 r.Ś 
1) strefa „A” - pełnej ochrony konserwatorskiej 

historycznej struktury przestrzennej zespołu 
staromiejskiego, wpisanego do rejestru zabytków 
jako dzielnicy Starego Miasta w obrCbie dawnych 
murów miejskich wraz z ich otoczeniemś 

2) strefa „B2” - ochrony konserwatorskiej 
historycznych struktur przestrzennych i zabudowy 
przedmiejskiej o wartoWciach kulturowych - poza 
zespołami zabudowy miejskiejś 

3) strefa „OW” - obserwacji archeologicznej. 
3. W granicach stref, o których mowa w ust. 2, 

znajduj> siC nastCpuj>ce tereny objCte ustaleniami 
niniejszego planu: 
1) A 1/1 UKs, UZ, MZk – strefy A i OW; 
2) A 22/1 MWU – strefy A i OW; 
3) A 29/2 MW – strefy A i OW; 
4) A 27/2 MW – strefy A i OW; 
5) C 22 US, ZP oraz C 23 MN – strefa B2 i OW. 

4. Na terenie Wredniowiecznego zespołu starego 
miasta w strefie „A” i strefie „OW” obowi>zujeŚ 
1) utrzymanie: 

a) historycznego układu ulic i placów, 
b) historycznego rozplanowania zabudowy, 
c) historycznej (-ych) linii zabudowy, 
d) historycznych podziałów terenu na działki 

budowlane lub nawi>zanie do dawnych 
podziałów poprzez zaznaczenie ich 
architektonicznymi podziałami brył lub elewacji, 
b>da za pomoc> ukształtowania terenu wnCtrz 
blokowych i małej architektury, 

e) drobnej skali załocenia urbanistycznego 
i zabudowy, 

f) dotychczasowego gabarytu zabudowy oraz 
charakteru wystroju zewnCtrznego elewacji 
zabudowy historycznej, 

g) istniej>cej zabudowy historycznej poprzez jej 
konserwacjC, modernizacje techniczn> 
z maksymalnym zachowaniem struktury budowli 
oraz restauracjC zniszczonych elementów detalu 
architektonicznego, 

h) charakteru historycznej sylwety miasta poprzez 
zakaz realizacji w otoczeniu istniej>cej 
zabudowy wiCkszych kubatur, przekraczaj>cych 
skal> jej charakter, 
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i) historycznych obiektów klasztornych 
i poklasztornych ł>cznie z tradycyjnym 
zagospodarowaniem terenu, 

j) wszystkich elementów Wredniowiecznego 
systemu obronnego (mury, fosy, relikty 
umocnieM murowanych i ziemnych)ś 

2) stopniowe porz>dkowanie zapleczy zabudowy 
z systematycznym usuwaniem obiektów 
dopuszczonych do likwidacji, oznaczonych na 
Rysunku planu; 

3) stopniowa wymiana zabudowy nie posiadaj>cej 
wartoWci historyczno-architektonicznej i technicznej 
oraz realizacja nowej zabudowy dostosowanej 
charakterem do otoczenia wył>cznie w uzgodnieniu 
z WKZ; 

4) sukcesywne uzupełnianie wolnych terenów 
w historycznym ci>gu ulic zabudow> plombow> 
o wysokich walorach architektonicznych, 
dostosowan> do historycznej kompozycji 
urbanistycznej w zakresie sytuacji, skali, bryły, 
artykulacji oraz nawi>zaniu form współczesnych do 
lokalnej tradycji architektonicznej, wył>cznie 
w uzgodnieniu z WKZ, w przypadku zachowanych 
materiałów ikonograficznych, rekonstrukcja 
historycznych elewacji z ucyciem współczesnych 
materiałówś 

5) sukcesywna eliminacja uci>cliwoWci 
komunikacyjnych z terenu historycznego 
zainwestowania; 

6) do czasu spełnienia ustaleM pkt 2, 3, 4 i 5 plan 
dopuszcza dotychczasowe zagospodarowanie 
i ucytkowanie terenuś 

7) montac skrzynek gazowych wg indywidualnego 
projektuś pozostałe urz>dzenia techniczne nalecy 
montować w miejscach niewidocznych, wył>cznie 
w uzgodnieniu z WKZ; 

8) umieszczanie na budynkach tablic, reklam, napisów 
oraz ustalenie kolorystyki elewacji wył>cznie 
w uzgodnieniu z WKZ; 

9) przywrócenie historycznej nawierzchni ulic oraz 
uzgodnienie projektów przebudowy ulic z WKZ; 

 10) nawi>zanie w projektach małej architektury do 
historycznej kompozycji architektonicznej 
z uwzglCdnieniem znamion współczesnychś 

 11) podporz>dkowanie warunków dla sieci uzbrojenia 
terenu wymogom wynikaj>cym z ochrony 
konserwatorskiej obszaruś przedsiCwziCcia zwi>zane 
z remontem, przebudow> istniej>cych sieci 
uzbrojenia terenu oraz budowa nowych wymagaj> 
uzgodnienia z WKZ; 

 12) dostCpnoWć terenu na cele inwestycyjne pod 
warunkiem przeprowadzenia niezbCdnego zakresu 
badaM archeologicznych (zalecnych od rodzaju 
i zakresu inwestycji), które mocna prowadzić 
w uzgodnieniu i za pozwoleniem WKZ; 

 13) dostosowanie współczesnych funkcji do wartoWci 
zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów, 
w przypadku obiektów o znacznej wartoWci 
kulturowej projekt adaptacji do współczesnych 
potrzeb nalecy poprzedzić badaniami 
architektonicznymi. 

5. Na terenie znajduj>cym siC w strefie „B2” 
ochrony konserwatorskiej i strefie „OW” obowi>zujeŚ 
1) utrzymanie: 

a) historycznego układu ulic i placów, 
b) historycznego rozplanowania zabudowy, 
c) drobnej skali załocenia urbanistycznego 

i dostosowanych do dotychczasowego gabarytu 
zabudowy, 

d) historycznego ukształtowania terenu ze 
znacznym ograniczeniem zmian w istniej>cej 
zieleni; 

2) zakaz realizacji w otoczeniu wiCkszych kubatur, 
przekraczaj>cych skalC charakter istniej>cej 
zabudowy i ochrona terenu jako przedpola 
ekspozycji sylwety miasta; 

3) zagospodarowanie terenu zieleni> przesłaniaj>c> 
dysonanse przestrzenne i scalaj>c> fragmenty 
krajobrazu kulturowego; 

4) dostCpnoWć terenu na cele inwestycyjne pod 
warunkiem prowadzenia prac ziemnych pod stałym 
nadzorem archeologicznym. 
6. Na obszarach stref, o których mowa w ust. 2, pkt 

1, działania zwi>zane z remontami elewacji frontowych 
i dachów od strony elewacji frontowej budynków, nie 
wymienionych w ust. 1, wymagaj> uzgodnienia z WKZ. 
Biec>c> konserwacja i remonty tych budynków nie 
wymagaj> uzgodnieM z WKZ. 

7. W granicach strefy obserwacji archeologicznej 
„OW”, o której mowa w ust. 2 pkt 3 plan ustalaŚ 
1) obowi>zek uzgadniania z WKZ, na etapie 

wydawania decyzji administracyjnych, wszelkich 
planowanych inwestycji w skład których wchodz> 
prace ziemne, naruszaj>ce strukturC gruntu ponicej 
mi>cszoWci warstwy ornejś 

2) realizacjC w uzgodnieniu i za pozwoleniem WKZ 
badaM archeologicznych (nadzór archeologiczny 
b>da badania wykopaliskowe) wynikaj>cych 
z uzgodnienia z WKZ okreWlonego w pkt 1. 

 
§ 8. Plan ustala nastCpuj>ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy komunikacji: 
1. Plan ustala fragmenty linii rozgraniczaj>cych 

nastCpuj>cych ulic publicznychŚ 
1) Biskupia - północnej linii rozgraniczaj>cejś 
2) Klasztorna - zachodniej linii rozgraniczaj>cejś 
3) DominikaMska - północnej linii rozgraniczaj>cejś 
4) żrudzi>dzka - południowej linii rozgraniczaj>cejś 
5) Wodna - wschodniej linii rozgraniczaj>cejś 
6) Poprzeczna - zachodniej linii rozgraniczaj>cejś 
7) Wałowa - północnej linii rozgraniczaj>cej; 
8) ToruMska - wschodniej linii rozgraniczaj>cejś 
9) Vw. Ducha - południowej linii rozgraniczaj>cejś 

 10) Ogrodowa - północnej linii rozgraniczaj>cejś 
 11) KiliMskiego - zachodniej linii rozgraniczaj>cejś 
 12) beglarska - południowej linii rozgraniczaj>cejś 
 13) 22 Stycznia - południowej linii rozgraniczaj>cejś 
 14) żen. JastrzCbskiego - południowo-zachodniej linii 

rozgraniczaj>cej. 
2. Plan ustala przebieg ulicy publicznej klasy 

lokalnej - G1 KDL. 
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3. Plan wyznacza linie rozgraniczaj>cej ulicy 
wymienionej w ust. 2 oraz okreWla jej szerokoWci na 
12 m. 

4. Plan wyklucza wł>czenie komunikacyjne drogi 
G1 KDL do drogi krajowej nr 1. 

5. Plan ustala przebieg i linie rozgraniczaj>ce drogi 
wewnCtrznej – C53/3 KDW oraz okreWla jej szerokoWć 
na 6 m. 

6. Plan ustala przebieg i linie rozgraniczaj>ce 
Wciecki rowerowej – C53/4 KDX. 

7. Plan nakazuje realizacjC nastCpuj>cej liczby 
miejsc postojowych i parkingowych: 
1) w strefie A, o której mowa w § 7Ś 

a) dla funkcji usług komercyjnych – 10 miejsc 
postojowych na 1000 m2 powierzchni ucytkowej, 

b) dla funkcji pozostałych usług – 5 miejsc 
postojowych na 100 ucytkowników, 

c) dla funkcji mieszkaniowej – 1 miejsce postojowe 
na 1 mieszkanie; 

2) w terenach połoconych poza stref> AŚ 
a) dla funkcji produkcyjnej i usługowej – 40 miejsc 

postojowych na 100 zatrudnionych, 
b) dla funkcji usług turystyki i sportu – 10 miejsc 

postojowych na 100 ucytkowników o ile 
ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 
III nie stanowi> inaczej, 

c) dla funkcji mieszkaniowej – 1 miejsce postojowe 
na 1 mieszkanie. 

8. Plan dopuszcza bilansowanie wymaganej liczby 
miejsc postojowych dla usług publicznych, 
w tym sportu w strefie A w ulicach publicznych. 

9. Plan dopuszcza w jednostce „A” w przypadku 
braku mocliwoWci wjazdu na posesjC parkowanie 
samochodów mieszkaMców w liniach rozgraniczaj>cych 
ulic, a w pozostałych przypadkach – parkowanie na 
posesji. 

10. Dla terenów w strefie A, w przypadku braku 
mocliwoWci zapewnienia wymaganej liczby miejsc 
parkingowych na terenie objCtym wnioskiem 
o pozwolenie na budowC, dopuszcza siC mocliwoWć ich 
realizacji poza obszarem objCtym wnioskiem, na terenie 
zamiennym, wskazanym przez Burmistrza Miasta 
Chełmna. 

11. Plan nakazuje realizacjC wymaganej dla 
pozostałych terenów (tj. poza stref> A) liczby miejsc 
postojowych w granicach obszaru objCtego wnioskiem 
pozwolenia na budowC. 
 

§ 9. Plan ustala nastCpuj>ce zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1. Zasady ogólneŚ 
1) utrzymuje siC przebiegi i lokalizacjC istniej>cych 

sieci, urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
zlokalizowanych w obszarze objCtym planem, w tym 
obsługuj>cych obszar nie objCty planem, 
zapewniaj>c mocliwoWć ich rozbudowy 
i przebudowy; 

2) prowadzenie nowych ci>gów uzbrojenia oraz 
lokalizowanie obiektów i urz>dzeM w obrCbie linii 
rozgraniczaj>cych istniej>cych i projektowanych 
ulic, w przypadkach uzasadnionych powodami 

technicznymi i/lub ekonomicznymi dopuszcza siC 
inne trasy infrastruktury technicznej pod warunkiem, 
ce nie bCd> naruszać pozostałych ustaleM planuś 

3) uWciWlenie lokalizacji urz>dzeM i sieci infrastruktury 
technicznej nastCpować bCdzie na etapie wydawania 
decyzji administracyjnych dla poszczególnych 
inwestycji; 

4) w przypadku kolizji istniej>cych sieci i urz>dzeM 
z planowanymi obiektami, dopuszcza siC ich 
przebudowC, zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez ucytkownika sieci. 
2. Zasady w podsystemie zaopatrzenia w wodCŚ 

1) ustala siC jako podstawowe aródło zaopatrzenia 
miasta w wodC ujCcie wodoci>gu komunalnego 
w rejonie osiedla Rybaki (połocone w północnej 
czCWci miasta Chełmna), dalej poprzez stacjC 
uzdatniania wody przy ul. KiliMskiego i układ sieci 
wodoci>gowej, magistralnej i rozbiorczej 
rozprowadzaj>cej wodC na obszarze miastaś 

2) jako uzupełnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodC 
plan dopuszcza, przejWciowo lub docelowo własne 
aródła wody w zakładach i obiektach produkcyjnych 
i usługowych. 
3. Zasady w podsystemie odprowadzania Wcieków 

sanitarnych: 
1) ustala siC, ce podstawowym miejscem 

odprowadzenia Wcieków sanitarnych bCdzie 
oczyszczalnia Wcieków sanitarnych przy ul. Nad 
żrobl> połocona w północno-wschodniej czCWci 
miasta Chełmnaś 

2) dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków jedynie 
poprzez rozbudowC istniej>cych lub budowC nowych 
układów sieciowych i przepompowni Wcieków, 
umocliwiaj>cych transport Wcieków sanitarnych do 
oczyszczalni Wcieków od wszystkich mieszkaMców 
miasta; 

3) nakazuje siC, aby Wcieki odprowadzane do 
kanalizacji komunalnej spełniały warunki 
obowi>zuj>cych w tym zakresie przepisówś Wcieki 
technologiczne musz> być podczyszczane 
z zanieczyszczeM przemysłowych w granicach 
własnych lokalizacji. 
4. Zasady w podsystemie odprowadzania Wcieków 

deszczowych: 
1) ustala siC odprowadzenie wód opadowych do 

istniej>cej kanalizacji deszczowej lub wód 
powierzchniowych; 

2) nakazuje siC ujmowanie wód opadowych 
z powierzchni i terenów, z których spływ stanowić 
moce zagrocenie dla Wrodowiska przyrodniczego 
(stacje paliw, parkingi, tereny przemysłowo-
magazynowe itp.) w lokalne systemy kanalizacji 
deszczowej i oczyszczanie ich z piasku, zawiesin 
i substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem 
do odbiornika; 

3) nakazuje siC, aby jakoWć wód opadowych 
odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do 
gruntu spełniała wymagania obowi>zuj>cych w tym 
zakresie przepisów. 
5. Zasady w podsystemie zaopatrzenia w energiC 

elektryczn>Ś 
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1) ustala siC jako podstawowe aródło zasilania 

w energiC elektryczn> główn> stacjC zasilaj>c> - 
żPZ 110/15 kV „Chełmno”ś 

2) jako rezerwowe aródło zasilania w energiC 
elektryczn> ustala siC żPZ 110/15 kV „Lisewo”ś 

3) jako zasadC zasilania w energiC elektryczn> - 
zasilanie z istniej>cej i projektowanej sieci 
napowietrzno-kablowej Wredniego napiCcia 15 kV 
i niskiego napiCcia 0,4 kVś 

4) ustala siC bezpoWredni dosył energii elektrycznej do 
poszczególnych odbiorców poprzez przył>cza 
elektroenergetyczne niskiego napiCcia oraz poprzez 
przył>cza elektroenergetyczne Wredniego napiCcia 
w przypadkach, gdy pojedynczy odbiorca (podmiot 
gospodarczy) wymaga zapotrzebowania mocy 
i energii elektrycznej uzasadniaj>cego budowC stacji 
transformatorowo – rozdzielczej 15/0,4 kV 
wył>cznie dla własnych potrzebś 

5) budowC, przebudowC i modernizacjC sieci oraz 
budowC urz>dzeM elektroenergetycznych nalecy 
prowadzić w uzgodnieniu z właWciwym zakładem 
energetycznym; 

6) budowC liniowych odcinków sieci Wredniego 
i niskiego napiCcia nalecy realizować w liniach 
rozgraniczaj>cych drógś 

7) plan dopuszcza: 
a) mocliwoWć przebiegu napowietrznych sieci 

Wredniego i niskiego napiCcia poza liniami 
rozgraniczaj>cymi dróg, pod warunkiem 
zapewnienia słucebnoWci gruntowej dla tej sieci, 
za wyj>tkiem obszarów połoconych w strefie A, 
lokalizowanie stacji transformatorowo-
rozdzielczych słupowych 15/0,4 kV w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg, 

b) lokalizowanie nowych stacji transformatorowo - 
rozdzielczych 15/0,4 kV wnCtrzowych, 
kontenerowych i słupowych nalecy realizować 
poza liniami rozgraniczaj>cymi dróg (ulic)ś 
dopuszcza siC mocliwoWć realizacji stacji 
transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV 
wbudowanych w obiekty kubaturowe. 

6. Zasady w podsystemie zaopatrzenia w gaz: 
1) ustala siC zaopatrzenie w gaz ziemny dla miasta 

Chełmna do celów gospodarczych i grzewczych 
z przewodu gazowego wysokiego ciWnienia 
DN 100 mm PN 2.5 MPa poprzez stacjC redukcyjno-
pomiarow> SRP I-stopnia przy ul. Podgórnejś 

2) ustala siC doprowadzenie gazu do odbiorców sieci> 
gazow> Wredniego ciWnienia oraz sieci> gazow> 
niskiego ciWnienia zasilan> poprzez stacje 
redukcyjno-pomiarowe II-stopnia połocone 
w poszczególnych osiedlach miasta Chełmnaś 

3) ustala siC zasady lokalizacji gazoci>gów w ulicach 
zgodnie z aktualnie obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi okreWlaj>cym warunki techniczne jakim 
powinny odpowiadać sieci gazoweś 

4) na terenach mieszkaniowych zabudowy 
jednorodzinnej, szafkC gazow> nalecy umieWcić 
w linii parkanu otwieran> w kierunku ulicyś 

5) podstawowe odległoWci bezpieczne dla sieci gazowej 
wysokiego ciWnienia istniej>cej i projektowanej – 

zgodnie z aktualnie obowi>zuj>cymi przepisami 
odrCbnymi dotycz>cymi sieci gazowych. 
7. Zasady w podsystemie zaopatrzenia w ciepłoŚ 

1) plan ustala zasadC zaopatrzenia w ciepło z lokalnych 
aródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi 
tj. gazem przewodowym, gazem płynnym, olejem 
opałowym o niskiej zawartoWci siarki, energi> 
elektryczn> lub innymi (drewno, słoma, pochodne). 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 10. Dla terenu A 1/1 UKs, UZ, MZk plan ustala: 
1. PrzeznaczenieŚ teren zabudowy usług 

sakralnych, usług zdrowia oraz mieszkalnictwa 
zbiorowego wraz z ogrodami. 

2. Rodzaj działaM: 
1) przestrzenna adaptacja w zakresie okreWlonym 

w § 7, ust. 1 i 4 obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków WKZ, oznaczonych na rysunku planu 
stanowi>cym zał>cznik nr 1, tj.Ś 
a) KoWciół p.w. WW. Janów Chrzciciela i źwangelisty, 
b) zabudowania klasztorne, 
c) Dom Ww. Józefa, 
d) Dom Ww. Wincentego, 
e) Dom Pomocy Społecznej z budynkiem 

gospodarczym, 
f) Budynek oddziału zakaanego szpitala (tzw. Dom 

ogrodowy), obecnie Dom Pomocy Społecznej, 
g) Pralnia z ł>cznikiem, 
h) Dom ogrodowy z cieplarni>, obecnie mieszkalny 

tzw. ora et labora, 
i) Budynek gospodarczy z piekarni>, 

ob. Archiwum z sal> pamiCci i pokoje 
mieszkalne sióstr, 

j) Kostnica, 
k) Ogrodzenie zewnCtrzne, 
l) Żragmenty murów miejskich z basztami 

i wiecamiś 
2) przystosowanie obiektów o charakterze zabytkowym 

do standardów techniczno-ucytkowych okreWlonych 
w przepisach szczegółowych i odrCbnychś 

3) realizacja nowych obiektów budowlanych. 
3. Warunki urbanistyczne: 

1) wyznacza siC sektory o rócnych sposobach 
zagospodarowania: 
a) sektor zabudowy oznaczony na rysunku planu 

nr 1 symbolem Z, 
b) sektor ogrodu oznaczony na rysunku planu nr 1 

symbolem O; 
2) w sektorze zabudowy: 

a) dopuszcza siC zachowanie i realizacjC nowych 
obiektów budowlanych, 

b) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 1, 

c) maksymalna wysokoWć zabudowy 3 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, 

d) dopuszcza siC realizacjC kondygnacji 
podziemnych, 

e) dopuszcza siC likwidacjC obiektów wskazanych 
na rysunku planu nr 1 lub ich przebudowC, 
w tym rozbudowCś 
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3) w sektorze ogrodu: 

a) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej 
architektury, 

b) ustala siC minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej - 70%. 

4. Architektura planowanej zabudowy: realizacja 
nowej zabudowy zgodnie z § 7 ust. 4. 

5. Nakazy i zakazy: 
1) nakazuje siC zachowanie istniej>cych wejWć 

i wjazdów na teren objCty planem, 
2) zakazuje siC realizacji nowych wjazdów na teren 

objCty planem. 
 

§ 11. Dla terenu A 22/1 MWU plan ustala: 
1. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowo-

usługowej, z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi. 
2. Rodzaj działaM: 

1) przestrzenna adaptacja w zakresie okreWlonym w § 7 
ust. 1 i 4, obiektów wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków przy ul. żrudzi>dzkiej 10 (z oficyn>), 
12 (z oficynami), 14 (z oficyn>), 16 (z oficyn> 
i budynkiem tylnym), 18 (z oficyn> i budynkiem 
tylnym) 20, 22, ul. Wodnej 29 (z oficyn>)ś 

2) adaptacja pozostałej zabudowy o funkcji 
podstawowej, z mocliwoWci> przebudowy 
i wymiany, zgodnie z § 7 ust. 4ś 

3) realizacja budynków mieszkalnych lub usługowych, 
zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu, 
stanowi>cym zał>cznik nr 2, zgodnie z § 7 ust. 4. 
3. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy pierzejowa i nieprzekraczalna, 
zgodnie z rysunkiem planu, stanowi>cym zał>cznik 
nr 2; 

2) usługi z zakresu turystyki, kultury, administracji, 
handlu, gastronomii i rzemiosła nieuci>cliwego, jako 
wolnostoj>ce lub wbudowaneś 

3) maksymalna wysokoWć zabudowy - 4 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, nie wycej 
nic 12,0 m do okapu dachuś 

4) nakazuje siC realizacjC przejazdów bramnych, 
zgodnie z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik 
nr 2; 

5) nakazuje siC zachowanie istniej>cych wjazdów na 
teren; 

6) dopuszcza siC realizacjC kondygnacji podziemnychś 
7) dopuszcza siC likwidacjC obiektów wskazanych na 

rysunku planu, stanowi>cym zał>cznik nr 2. 
4. Architektura planowanej zabudowy: 

1) dachy jednospadowe lub dwuspadowe o k>cie 
nachylenia połaci 26 do 45  z pokryciem dachówk> 
ceramiczn>, jednakowe dla całego szeregu 
budynkówś 

2) elewacje z materiałów naturalnych z ucyciem nie 
wiCcej nic dwóch materiałów wykoMczeniowych lub 
dwóch kolorów pastelowych. 
5. Nakazy i zakazy: 

1) powierzchnia ogólna usług w terenie nie wiCksza nic 
50% powierzchni ogólnej zabudowy terenuś 

2) uci>cliwoWć usług nie wykraczaj>ca poza granice 
działki lub lokaluś 

3) przy realizacji budynków plombowych obowi>zuj> 
ustalenia § 7 ust. 4. 

§ 12. Dla terenu A 29/2 MW, wydzielonego z terenu 
A 29/1 MW, plan ustala: 

1. Przeznaczenie: teren zabudowy o funkcji 
mieszkaniowej wielorodzinnej, z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymi. 

2. Rodzaj działaM: 
1) przestrzenna adaptacja budynków zgodnie z § 7 

ust. 1wpisanych do gminnej ewidencji zabytków 
przy ulicy ToruMskiej 17 i 19 oznaczonych na 
rysunku planu, stanowi>cego zał>cznik nr 3 do 
uchwałyś 

2) realizacja nowej zabudowy zgodnie z § 7 ust 4 i 7 
z uwzglCdnieniem zachowanych przekazów 
ikonograficznych. 
3. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy pierzejowa oraz nieprzekraczalna, 
zgodnie z rysunkiem planu, stanowi>cym zał>cznik 
nr 3 do uchwałyś 

2) maksymalna wysokoWć zabudowy mieszkaniowejŚ 
a) istniej>cej 3 kondygnacje, w tym poddasze 

ucytkowe, nie wycej nic 8,0 m do okapu dachuś 
b) nowej zabudowy od ul. Wałowej 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, nie wycej 
nic 5,0 m do okapu dachuś 

3) dopuszcza siC realizacjC kondygnacji podziemnych. 
4. Architektura planowanej zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe, symetryczne wzglCdem 
kalenicy, w skrajnych segmentach dachy 
naczółkoweś 

2) jednakowy k>t nachylenia wszystkich połaci 26-450; 
3) elewacje z materiałów naturalnych z ucyciem nie 

wiCcej nic dwóch materiałów wykoMczeniowych lub 
dwóch kolorów pastelowych. 
5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) dopuszcza siC likwidacjC obiektów, zgodnie 
z rysunkiem planu, stanowi>cym zał>cznik nr 3ś 

2) zakaz realizacji wolnostoj>cych obiektów 
gospodarczych i garacyś 

3) przy realizacji nowej zabudowy obowi>zuj> 
ustalenia § 7 ust. 4. 

 
§ 13. Dla terenów C23 MN plan ustalaŚ 
1. Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymi. 

2. Rodzaj działaM: 
1) realizacja nowej zabudowy zgodnie z § 7 ust. 5. 

3. Warunki urbanistyczne: 
1) dopuszcza siC realizacjC zabudowy mieszkaniowej 

w formie wolnostoj>cej; 
2) minimalna powierzchnia nowowydzielonych działek 

– 900 m2; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie 

z rysunkiem planu, stanowi>cym zał>cznik nr 4ś 
4) maksymalna intensywnoWć zabudowy do 0,6ś 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

- 50%; 
6) maksymalna wysokoWć zabudowyŚ 

a) mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, nie wycej 
nic 4 m do okapu dachu, 
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b) maksymalna wysokoWć zabudowy gospodarczej 
i garacyŚ 1 kondygnacja nadziemna, nie wycej 
nic 3,0 m do okapu dachu; 

7) obsługa komunikacyjna z ulicy beglarskiej 
i KiliMskiego. 
4. Architektura planowanej zabudowy: 

1) mieszkaniowej: 
a) dachy dwuspadowe, o jednakowym k>cie 

nachylenia odpowiadaj>cych sobie połaci 
w zakresie 26 do 45 , kryte dachówk> 
dla nowych realizacji oraz z pokryciem 
w kolorze naturalnych materiałów ceramicznych 
dla budynków przebudowywanych 
i rozbudowywanych, jednakowe dla wszystkich 
budynków na działce, 

b) elewacje w kolorach materiałów naturalnych, 
z ucyciem nie wiCcej nic dwóch rócnych 
materiałów wykoMczeniowych lub kolorów do 
malowania elewacji zewnCtrznej w jasnych 
pastelowych odcieniach; 

2) gospodarczej i garacy – dostosowana do zabudowy 
mieszkaniowej. 
5. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) w zagospodarowaniu własnej działki dla zabudowy 
mieszkaniowej nalecy projektować minimum 
2 miejsca postojowe; 

2) ogrodzenia frontowe działek o maksymalnej 
wysokoWci 1,6 mś 

3) zakaz stosowania ogrodzeM pełnych oraz z przCsłami 
betonowymi prefabrykowanymi, preferowane 
ogrodzenia acurowe oraz drewniane parkany. 

 
§ 14. Dla terenu C 22 US, ZP plan ustala: 
1. PrzeznaczenieŚ tereny usług sportu i rekreacji 

z zieleni> urz>dzon> oraz obiektami i urz>dzeniami 
towarzysz>cymi. 

2. Rodzaj działaMŚ urz>dzenie oWrodka zabaw 
i gier sportowych zgodnie z § 7 ust. 5. 

3. Warunki urbanistyczne: 
1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

- minimum 70%; 
2) dopuszcza siC zabudowC o funkcji podstawowej, dla 

której okreWla siC nastCpuj>ce parametryŚ 
a) maksymalna wysokoWć 1 kondygnacja 

nadziemna, 4 m do okapu dachu, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 100 m2, 
c) linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu 

stanowi>cym zał>cznik nr 4ś 
3) obsługa komunikacyjna z ulicy KiliMskiego. 

4. Architektura planowanej zabudowy: 
1) dachy płaskie lub jedno- lub wielospadowe i k>cie 

nachylenia połaci do 10  z pokryciem w kolorach 
materiałów ceramicznychś 

2) elewacje z materiałów naturalnych w kolorach 
pastelowych. 
5. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) zakaz podziału nieruchomoWciś 
2) obowi>zek nasadzeM zieleni izoluj>cej od strony 

ulicy Ogrodowej; 
3) ogrodzenie o maksymalnej wysokoWci 1,6 mś 
4) zakaz stosowania ogrodzeM pełnych oraz z przCsłami 

betonowymi, prefabrykowanymi. 
 

§ 15. Dla terenu G48 ZL plan ustala: 
1. Przeznaczenie: tereny zadrzewieM. 
2. Dopuszczalne obiekty i urz>dzenia 

towarzysz>ceŚ urz>dzenia liniowe uzbrojenia terenu, 
utwardzone ci>gi piesze i rowerowe. 

3. Rodzaj działaM: 
1) adaptacja i ochrona; 
2) realizacja Wciecki rowerowej. 

4. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 
1) zakaz nowych podziałów terenuś 
2) zakaz zmian ukształtowania terenuś 
3) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi. 
 

§ 16. Dla terenu G46 PU plan ustala: 
1. Przeznaczenie: tereny zabudowy do prowadzenia 

działalnoWci produkcyjno-usługowej (wielofunkcyjna 
strefa aktywnoWci gospodarczej) 
z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi, 
niezbCdnymi dla prawidłowego funkcjonowania funkcji 
podstawowej. 

2. Rodzaj działaM: 
1) adaptacja zabudowy o funkcji podstawowej, 

z mocliwoWci> przebudowy i wymianyś 
2) realizacja nowej zabudowy. 

3. Warunki urbanistyczne: 
1) wtórny podział nieruchomoWci na działki budowlane 

pod warunkiem: 
a) obsługi komunikacyjnej działek z wyznaczonych 

w planie drógś plan dopuszcza w granicach 
terenów przeznaczonych pod zabudowC 
wyznaczanie wewnCtrznych dróg dojazdowych 
dla obsługi dwóch i wiCcej działek o szerokoWci 
w liniach rozgraniczaj>cych nie mniejszej nic 
10 m, zapewnienia dostCpnoWci do dróg 
publicznych, w tym dróg i zjazdów 
ewakuacyjnych, 

b) wielkoWć działki nie moce być mniejsza nic 
2000 m2, a szerokoWci krótszego boku 
wydzielonych działek nie mniejsze nic 30,0 mś 

2) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie 
z rysunkiem planu, stanowi>cym zał>cznik nr 5ś 

3) maksymalna wysokoWć zabudowy – 2 kondygnacje 
nadziemne, nie wycej nic 9,0 m do okapu dachuś nie 
dotyczy masztów telekomunikacyjnych oraz innych 
urz>dzeM infrastruktury technicznej i obiektów 
technologicznych; 

4) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% 
powierzchni działkiś 

5) maksymalna intensywnoWć zabudowy – do 0,7. 
4. Architektura planowanej zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym k>cie nachylenia 
odpowiadaj>cych sobie połaci minimum 10o, 
z pokryciem w kolorze naturalnych materiałów 
ceramicznych jednolita kolorystyka dachów dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanychś 

2) elewacja z ucyciem nie wiCcej nic dwóch rócnych 
materiałów wykoMczeniowych lub kolorów do 
malowania elewacji zewnCtrznej w jasnych, 
pastelowych odcieniach. 
5. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 
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1) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci gospodarczej 

nie moce wykraczać poza granice nieruchomoWciś 
2) zakaz stosowania ogrodzeM z betonowych 

prefabrykatów od strony dróg publicznych 
i wewnCtrznych. 

 
§ 17. Dla terenów G47 PU, G49 PU plan ustala: 
1. Przeznaczenie: tereny zabudowy do prowadzenia 

działalnoWci produkcyjno-usługowej (wielofunkcyjna 
strefa aktywnoWci gospodarczej) 
z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi, 
niezbCdnymi dla prawidłowego funkcjonowania funkcji 
podstawowej. 

2. Rodzaj działaM: realizacja nowej zabudowy. 
3. Warunki urbanistyczne: 

1) mocliwoWć nowych podziałów własnoWciowych pod 
warunkiem: 
a) obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek 

tylko z wyznaczonych w planie dróg 
publicznych, 

b) granice działek zgodnie z liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym 
przeznaczeniu wg rysunku planu stanowi>cego 
zał>cznik nr 5ś 

2) linia zabudowy nieprzekraczalna, zgodnie 
z rysunkiem planu, stanowi>cym zał>cznik nr 5ś 

3) maksymalna wysokoWć zabudowy – 2 kondygnacje 
nadziemne, nie wycej nic 7,0 m do okapu dachuś nie 
dotyczy masztów telekomunikacyjnych oraz innych 
urz>dzeM infrastruktury technicznej oraz obiektów 
technologicznych; 

4) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% 
powierzchni działkiś 

5) maksymalna intensywnoWć zabudowy – do 0,7. 
5. Architektura zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe o równym k>cie nachylenia 
odpowiadaj>cych sobie połaci minimum 10o, 
z pokryciem w kolorze naturalnych materiałów 
ceramicznych jednolita kolorystyka dachów dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanychś 

2) elewacja w kolorach materiałów naturalnych, 
z ucyciem nie wiCcej nic dwóch rócnych materiałów 
wykoMczeniowych lub kolorów do malowania 
elewacji zewnCtrznej w jasnych, pastelowych 
odcieniach. 
6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci gospodarczej 
nie moce wykraczać poza granice nieruchomoWciś 

2) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usług 
oWwiaty, zdrowia i opieki społecznejś 

3) obowi>zek wyposacenia terenów w podstawow> sieć 
infrastruktury technicznej (woda, elektroenergetyka) 
przed lub jednoczeWnie z przyst>pieniem do 
realizacji docelowych inwestycji; 

4) zakaz stosowania ogrodzeM z pełnych 
i z betonowych prefabrykatów od strony dróg 
publicznych. 

 
§ 18. Dla terenów G 1 KDL plan ustala: 
1. Przeznaczenie: teren ulicy lokalnej. 
2. W liniach rozgraniczaj>cych ulicy: 

1) nakazuje siC realizacjC jezdniś 
2) nakazuje siC realizacjC chodnikaś 
3) nakazuje siC realizacjC Wciecki rowerowejś 
4) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej. 
3. Zakazuje siC wł>czenie drogi ż1 KDL do drogi 

krajowej Nr 1. 
 
§ 19. Dla terenów A 27/2 MW, wydzielonego 

z terenu 27/1 MW, plan ustala: 
1. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymi. 

2. Przeznaczenie dopuszczalneŚ usługi. 
3. Rodzaj działaM: 

1) przestrzenna adaptacja w zakresie okreWlonym w § 7 
ust. 1 i ust. 4, obiektów wpisanych do gminnej 
ewidencji zabytków przy ul. 22 Stycznia 30 
(z oficyn>)ś 

2) adaptacja pozostałej zabudowy o funkcji 
podstawowej z mocliwoWci> przebudowy i wymiany 
zgodnie z § 7 ust. 4ś 

3) realizacja nowej zabudowy, zgodnie z § 7 ust. 4ś 
4) likwidacja lub remont obiektów dopuszczonych do 

likwidacji. 
4. Warunki urbanistyczne: 

1) linia zabudowy pierzejowa oraz nieprzekraczalna, 
zgodnie z rysunkiem planu, stanowi>cym zał>cznik 
nr 6; 

2) usługi nalecy realizować jako wbudowane w partery 
budynków mieszkalnych w pierzei ulicy 
22 Stycznia, zgodnie z § 7 ust. 4 oraz jako 
wbudowane i wolnostoj>ce w pozostałej czCWci 
nieruchomoWciś 

3) maksymalna wysokoWć zabudowyŚ 
a) mieszkaniowej i usługowej 3 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkowe, nie wycej 
nic 10,0 m do okapu dachu, 

b) gospodarczej i garacy – 1 kondygnacja, nie 
wycej nic 3,0 m do okapu dachuś 

4) poziom parteru budynków projektowanych – maks. 
0,70 m od poziomu jezdni. 
5. Architektura planowanej zabudowy: 

1) dachy dwuspadowe, symetryczne wzglCdem 
kalenicy, jednakowy k>t nachylenia wszystkich 
połaci 26-450; 

2) pokrycie z naturalnych materiałów ceramicznych, 
jednakowe dla całego szeregu budynkówś 

3) elewacje w kolorach materiałów naturalnych, 
z ucyciem nie wiCcej nic dwóch rócnych materiałów 
wykoMczeniowych lub kolorów do malowania 
elewacji zewnCtrznej w jasnych pastelowych 
odcieniach. 
6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) dopuszcza siC likwidacjC budynków zgodnie 
z rysunkiem planu nr 6. 

 
§ 20. Dla terenu C53/1 UO, UT, US plan ustala: 
1. Przeznaczenie: tereny usług oWwiatowo-

wychowawczych, turystyki, sportu i rekreacji. 
2. Dopuszczalne obiekty i urz>dzenia 

towarzysz>ceŚ budynki gospodarcze, garace, inne 
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budynki i urz>dzenia niezbCdne dla prawidłowego 
wypełniania funkcji podstawowej. 

3. Charakter działaM: 
1) adaptacja istniej>cej zabudowy, budowli i urz>dzeM 

oWwiatowych, turystycznych oraz sportowo-
rekreacyjnych z mocliwoWci> przebudowy, 
rozbudowy i wymiany budynków i urz>dzeMś 

2) realizacja nowej zabudowy. 
4. Warunki urbanistyczne: 

1) wyznacza siC nastCpuj>ce sektory o rócnych 
sposobach zagospodarowania: 
a) sektor rekreacji wodnej i przywodnej oznaczony 

rysunku planu nr 7 symbolem R, 
b) sektor kempingowo-karawaningowy oznaczony 

na rysunku planu nr 7 symbolem K, 
c) sektor parkingów oznaczony na rysunku planu 

nr 7 symbolem P, 
d) sektor oWrodka wypoczynkowego oznaczony na 

rysunku planu nr 7 symbolem O, 
e) sektor rekreacji indywidualnej oznaczony na 

rysunku planu nr 7 symbolem I, 
f) sektor hotelowy oznaczony na rysunku planu 

nr 7 symbolem H, 
g) sektor sportowy oznaczony na rysunku planu 

nr 7 symbolem S, 
h) sektor widowiskowy oznaczony na rysunku 

planu nr 7 symbolem W, 
i) sektor ceglarsko-kajakowy oznaczony na 

rysunku planu nr 7 symbolem - Z; 
2) w sektorze rekreacji wodnej i przywodnej - R: 

a) dopuszcza siC wymianC i realizacjC nowej 
zabudowy kubaturowej o funkcji zwi>zanej 
z obsług> sportów wodnych oraz gastronomii, 
handlu i turystyki, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury, 

c) dopuszcza siC realizacjC innych obiektów 
budowlanych i lokalizacjC urz>dzeM zwi>zanych 
z obsług> sportów wodnych, 

d) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7, 

e) maksymalna wysokoWć zabudowyŚ 
- 2 kondygnacje nadziemne dla budynków 

usług turystyki – 8 m do okapu dachu, 
- 1 kondygnacja nadziemna dla pozostałych 

budynków, 
f) maksymalna intensywnoWć zabudowy – 0,4, 
g) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 50%, 
h) dopuszcza siC wydzielenie obszaru oznaczonego 

liniami zabudowy wraz z niezbCdnym 
otoczeniem, 

i) wyklucza siC tymczasowe zagospodarowanie 
terenu i realizacjC obiektów substandardowych, 

j) wyklucza siC realizacjC ogrodzeM wewn>trz 
sektora, 

k) dopuszcza siC realizacjC pasa roWlinnoWci zwartej 
w celu izolacji od drogi wewnCtrznej C 53/3 
KDW, 

l) wyklucza siC realizacjC miejsc parkingowych 
i postojowych, 

m) nakazuje siC obsługC terenu poprzez istniej>ce 
wjazdy od drogi wewnCtrznej C 53/3 KDWś 

3) w sektorze kempingowo-karawaningowym – K: 
a) dopuszcza siC nasadzenia drzew, 
b) dopuszcza siC adaptacjC zagospodarowania 

terenu sektora w tym realizacjC urz>dzeM 
infrastruktury i małej architektury dla spełnienia 
wymogów techniczno-ucytkowych wynikaj>cych 
z przepisów szczegółowych i odrCbnych, 

c) dopuszcza siC przebudowC obiektów sanitarnych 
zgodnie z rysunkiem planu nr 7, 

d) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie 
z rysunkiem planu nr 7, 

e) wysokoWć zabudowy maksymalnie – 1 kondygnacja 
nadziemna – 4 m do okapu dachu, 

f) dopuszcza siC urz>dzenie placu zabaw dla dzieci 
i terenowych urz>dzeM sportowych, 

g) dopuszcza siC ogrodzenie terenu o maksymalnej 
wysokoWci 1,8 m, 

h) dopuszcza siC jedynie ogrodzenia acurowe 
i wyklucza siC realizacje ogrodzeM betonowych, 

i) nakazuje siC obsługC komunikacyjn> od strony 
drogi wewnCtrznej C 53/3 KDWś 

4) w sektorze parkingów - P: 
a) dopuszcza siC realizacjC miejsc parkingowych, 
b) dopuszcza siC ogrodzenie z cywopłotu, 
c) dopuszcza siC przebudowC lub wymianC 

obiektów kubaturowych zwi>zanych z obsług> 
sektora, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy 40 m2, 
e) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie 

z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7, 
f) dopuszcza siC realizacjC 1 kondygnacji 

nadziemnej – maksymalnie 3,5 m do okapu 
dachu, 

g) nakazuje siC realizacjC wjazdów od strony drogi 
wewnCtrznej C 53/3 KDW, 

h) nakazuje siC zachowanie przejazdów do 
sektorów O i Sś 

5) w sektorze oWrodka wypoczynkowego - O: 
a) dopuszcza siC realizacjC zabudowy kubaturowej 

o funkcji usług turystyki i usług oWwiatowo-
wychowawczych, 

b) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7, 

c) maksymalna wysokoWć zabudowy 2 kondygnacje 
nadziemne – 7 m do okapu dachu, 

d) maksymalna intensywnoWć zabudowy – 0,6, 
e) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 40%, 
f) wyklucza siC podział terenu na działki 

budowlane, 
g) wyklucza siC tymczasowe zagospodarowanie 

terenu i realizacjC obiektów substandardowych, 
h) wyklucza siC realizacjC ogrodzeM wewn>trz 

sektora, 
i) nakazuje siC zachowanie obsługi komunikacyjnej 

od strony drogi wewnCtrznej C 53/3 KDW 
poprzez sektor parkingówś 

6) w sektorze rekreacji indywidualnej – I: 
a) dopuszcza siC realizacjC zabudowy kubaturowej 

o funkcji turystyki lub rekreacji indywidualnej, 
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b) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7, 

c) maksymalna wysokoWć zabudowy 1 kondygnacja 
nadziemna – 4 m do okapu dachu, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy 
pojedynczego obiektu – 50 m2, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 60%, 

f) dopuszcza siC podział terenu na działki 
budowlane, pod warunkiem: 
- minimalnej powierzchni działki 2000 m2, 
- zapewnienia dostCpnoWci do drogi 

wewnCtrznej C 53/3 KDW, 
g) wyklucza siC tymczasowe zagospodarowanie 

terenu i realizacjC obiektów substandardowych, 
h) wyklucza siC realizacjC ogrodzeM wewn>trz 

sektora za wyj>tkiem ogrodzeM z cywopłotów, 
i) zakazuje siC realizacji budynków gospodarczych 

w tym garacyś 
7) w sektorze sportowym - S: 

a) dopuszcza siC realizacjC terenowych urz>dzeM 
sportowych – boisk, 

b) dopuszcza siC realizacjC zabudowy kubaturowej 
o funkcji usług sportu, 

c) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7, 

d) maksymalna wysokoWć zabudowy – 
1 kondygnacja nadziemna, 4 m do okapu dachu, 

e) zakazuje siC realizacjC miejsc parkingowych 
i postojowych wewn>trz sektoraś 

8) w sektorze hotelowym H: 
a) dopuszcza siC realizacjC zabudowy kubaturowej 

o funkcji usług turystyki i usług oWwiatowo-
wychowawczych, 

b) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7, 

c) maksymalna wysokoWć zabudowy – 
3 kondygnacje nadziemne, 10 m do okapu, 

d) maksymalna intensywnoWć zabudowy – 1, 
e) nakazuje siC realizacjC miejsc parkingowych – 1 

miejsce na 4 ucytkowników, 
f) dopuszcza siC ogrodzenie terenu o maksymalnej 

wysokoWci 1,6 m, 
n) dopuszcza siC jedynie ogrodzenia acurowe 

i wyklucza siC realizacje ogrodzeM betonowych, 
g) obsługa komunikacyjna od strony drogi 

wewnCtrznej C 53/3 KDWś 
9) w sektorze widowiskowym – W: 

a) dopuszcza siC realizacjC amfiteatru wraz 
z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi, 

b) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7, 

c) ustala siC minimalny wskaanik powierzchni 
biologicznie czynnej – 50%, 

d) dopuszcza siC realizacjC mostu pieszego 
ł>cz>cego obie czCWci sektora, 

e) ustala siC zakaz realizacji miejsc parkingowych 
i postojowych, 

f) ustala siC obsługC komunikacyjn> od drogi 
wewnCtrznej C53/3 KDW oraz ulicy gen. 
JastrzCbskiegoś 

 10) w sektorze ceglarsko-kajakowym - Z: 

a) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej lub 
realizacjC nowej zabudowy, 

b) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie 
z rysunkiem planu nr 7, 

c) maksymalna wysokoWć zabudowy 2 kondygnacje 
nadziemne – 6 m; 

 11) dopuszcza siC podział nieruchomoWci według linii 
rozgraniczaj>cych sektory o rócnym sposobie 
zagospodarowania oraz linii rozgraniczaj>cych 
tereny o rócnym sposobie zagospodarowania. 
5. Architektura: 

1) dachy płaskie lub dwuspadowe o równym k>cie 
odpowiadaj>cych sobie połaci o nachyleniu od 0  do 
10 ; 

2) elewacja w kolorach materiałów naturalnych, 
z ucyciem nie wiCcej nic dwóch rócnych materiałów 
wykoMczeniowych lub kolorów do malowania 
elewacji zewnCtrznej w jasnych, pastelowych 
odcieniach. 
6. Warunki ochrony, nakazy i zakazy: 

1) nakazuje siC zachowanie szpalerów drzew zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7, 
w przypadku zagrocenia bezpieczeMstwa 
ucytkowników dopuszcza siC wymianC 
poszczególnych drzewś 

2) nakazuje siC zachowanie zadrzewieM zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7ś 

3) nakazuje siC zachowanie drzew o walorach 
pomnikowych zgodnie z rysunkiem planu 
stanowi>cym zał>cznik nr 7; 

4) nakazuje siC zachowanie skarpy Wisły zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7. 

 
§ 21. Dla terenu C53/2 WS plan ustala: 
1. PrzeznaczenieŚ tereny wód powierzchniowych. 
2. Rodzaj działaMŚ ochrona i rekultywacja. 
3. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 

1) obowi>zuj> ograniczenia wynikaj>ce z przepisów 
odrCbnychś 

2) dopuszcza siC realizacjC mostu pieszego ł>cz>cego 
obie czCWci sektora widowiskowego oznaczonego na 
rysunku planu nr 7 symbolem W. 

 
§ 22. Dla terenu C53/3 KDW plan ustala: 
1. Przeznaczenie: teren drogi wewnCtrznej. 
2. W liniach rozgraniczaj>cych drogiŚ 

1) nakazuje siC zachowanie szpalerów drzew zgodnie 
z rysunkiem planu stanowi>cym zał>cznik nr 7ś 

2) dopuszcza siC realizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej. 

 
§ 23. Dla terenu C53/4 KDX plan ustala: 
1. Przeznaczenie: teren Wciecki rowerowej. 
2. W liniach rozgraniczaj>cychŚ 

1) nakazuje siC realizacjC Wciecki rowerowejś 
2) dopuszcza siC realizacjC chodnika. 

 
Rozdział IV 

Przepisy koMcowe 
 

§ 24.1. Ustala siC 30% stawkC jednorazowej opłaty 
z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci dla terenu 
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C23 MN, zgodnie z rysunkiem planu stanowi>cym 
zał>cznik 4. 

2. Dla pozostałych obszarów objCtych planem 
ustala siC 0% stawki jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 

 
§ 25. Traci moc uchwała nr XLVIII/309/2006 Rady 

Miasta Chełmna z dnia 5 wrzeWnia 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Chełmna w obszarach wyznaczonych na 
rysunkach planu stanowi>cych zał>czniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 
6 i 7. 

 
§ 26. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Chełmno. 
 
§ 27. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Waldemar Piotrowski 
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zał>cznik nr 8 
do uchwały nr XXXVI/204/2009 

Rady Miasta Chełmno 
z dnia 26 maja 2009 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. 
zm.) okreWla siC nastCpuj>cy sposób realizacji oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy. 
 

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej słuc>ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców stanowi> – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – zadania własne 
gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej  
o których mowa w ust. 1 w niniejszym planie obejmuj>: 
1) realizacjC dróg gminnych w tym oWwietlenia, 

chodników itd.ś 
2) realizacjC Wciecki rowerowej. 
 

§ 2. Wykaz terenów, w których zapisane zostały 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalec>ce 
do zadaM własnych gminyŚ 
 

Lp. 
Oznaczenie 

terenu 

Zapisane w planie inwestycje 
z zakresu infrastruktury 

technicznej nalec>ce do zadaM 
własnych gminy 

1 C 53/4 KDX Realizacja Wciecki rowerowej 
2 G1 KDL Realizacja drogi lokalnej 

 
§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 

w § 2Ś 
1) realizacja inwestycji przebiegać siC bCdzie zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym m.in. ustaw> 
prawo budowlane, ustaw> o zamówieniach 
publicznych, samorz>dzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i o ochronie Wrodowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji okreWlonych w § 2 moce 
ulegać modyfikacji wraz z dokonuj>cym siC 
postCpem techniczno-technologicznym, zgodnie 
z zasad> stosowania najlepszej dostCpnej techniki 
(okreWlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska Dz.U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 ze zm.), o ile nie stanowi naruszenia 
ustaleM planu; 

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

 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
przy czym: 
1) wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała Rady 

Miasta w sprawie wieloletniego programu 
inwestycyjnego; 

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

 
§ 5. Zadania w zakresie budowy infrastruktury 

komunikacyjnej wymienionej w terenach elementarnych 
wskazanych w § 2 finansowane bCd> przez budcet 
miasta i gminy lub na podstawie porozumieM z innymi 
podmiotami. 
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