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UCHWAŁA Nr XXV/270/08 
RADY GMINY LUBICZA 
 z dnia 3 listopada 2008 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czCWci wsi Złotoria i czCWci wsi 
Grabowiec. 
 

Działaj>c na podstawie art. 20 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1558, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
Postanowienia ogólne 

 
Rozdział 1 

 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla czCWci wsi Złotoria i czCWci wsi 
żrabowiec (teren ograniczony od północy rzek> 
DrwCc>, od wschodu granic> administracyjn> wsi 
Złotoria z pominiCciem obszarów leWnych oraz czCWć 
wsi żrabowiec, od strony południowo-zachodniej 
pasem w odległoWci 20-50 m od drogi relacji Złotoria-
Grabowiec – ul. Pomorska) zwany dalej planem, 
składaj>cy siC zŚ 
1) czCWci graficznej, na któr> składa siC rysunek planu 

w skali 1Ś2000, bCd>cy integralnym zał>cznikiem 
graficznym nr 1 do uchwałyś 

2) rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzglCdnionych uwag do projektu planu, 
bCd>cego integralnym zał>cznikiem graficznym nr 2 
do uchwałyś 

3) rozstrzygniCcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, bCd>cego integralnym 
zał>cznikiem graficznym nr 3 do uchwały. 
2. żranice planu, o którym mowa w ust. 1, 

okreWlone uchwał> nr XI/177/03 Rady żminy Lubicz 
z dnia 29 wrzeWnia 2003 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj>cego czCWć wsi Złotoria i czCWć 
wsi żrabowiec i uchwał> nr XIV/128/07 Rady żminy 
Lubicz z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XI/177/03 Rady żminy Lubicz z dnia 
29 wrzeWnia 2003 r., oznaczone s> na rysunku planu. 

 
§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest podniesienie warunków cycia mieszkaMców poprzez: 
1) ustalenie zasad udostCpniania terenów pod zabudowC 

mieszkaniow> i usługow> umocliwiaj>cych przestrzenny 

rozwój wsi Złotoria i żrabowiec, z uwzglCdnieniem 
rozwoju zrównowaconegoś 

2) poprawC ładu przestrzennego poprzez Wwiadome 
kształtowanie przestrzeni terenów wiejskich, 
szczególnie wzdłuc ci>gów komunikacyjnych oraz 
uporz>dkowanie zagospodarowania przestrzennego 
i nadanie nowych form przestrzennych w strefach 
publicznych i niepublicznych przy minimalizacji 
sytuacji kolizyjnych, wynikaj>cych z przeznaczenia 
terenów dla rócnych funkcji. 

 
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa oŚ 

1) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi 
Złotoria i czCWci wsi żrabowiec, stanowi>ce 
przepisy gminne, obejmuj>ce obszar okreWlony 
w § 1 niniejszej uchwałyś 

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

3) rysunku planu - nalecy przez to rozumieć ustalenia 
graficzne, oznaczone na rysunku w skali 1:2000, 
bCd>cym zał>cznikiem nr 1 do niniejszej uchwałyś 

4) obszarze planu - nalecy przez to rozumieć obszar 
okreWlony granicami opracowania planu, 
uszczegółowionymi w § 1ś 

5) terenie - nalecy przez to rozumieć najmniejsz> 
wydzielon> jednostkC ustaleM planu, oznaczon> 
numerem i symbolem literowym, dla której ustalono 
przepisy szczegółoweś 

6) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć okreWlony w planie rodzaj przeznaczenia, 
które dominuje lub bCdzie dominować na danym 
terenie, a w przypadku terenów przeznaczonych pod 
zabudowC obejmuje nie mniej nic 70% powierzchni 
ucytkowej budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach w danym terenie, chyba 
ce przepisy szczegółowe dla poszczególnych 
terenów - okreWlone w Rozdziale 4 - „Przepisy 
szczegółowe dla poszczególnych terenów” - 
stanowi> inaczejś 

7) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniaj>cym - 
nalecy przez to rozumieć ci>gi komunikacyjne, 
dojazdy, zieleM 
i elementy małej architektury oraz okreWlone rodzaje 
przeznaczenia w zakresie ustalonym w Rozdziale 4 - 
„Przepisy szczegółowe dla poszczególnych 
terenów”ś 

8) nieuci>cliwe zakłady produkcyjne - nalecy przez to 
rozumieć zakłady produkcyjne, których uci>cliwoWć 
nie wykracza poza granice działki, nie s> one 
inwestycjami mog>cymi znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, dla których moce być wymagane 
opracowanie raportu oddziaływania na Wrodowisko 
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zgodnie z przepisami odrCbnymi w tym zakresie 
oraz s> to inwestycje, które w caden sposób nie 
wpływaj> 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 

9) powierzchni biologicznie czynnej - nalecy przez to 
rozumieć powierzchniC biologicznie czynn> 
okreWlon> w rozporz>dzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 
2002 r., poz. 690 wraz z póan. zm.)ś 

 10) usługach komercyjnych - nalecy przez to rozumieć 
usługi ogólnie dostCpne, słuc>ce zaspokajaniu 
popytu ludnoWci na wszelkiego rodzaju towary 
i usługi, nastawione na przynoszenie dochodu 
(nastawione na zysk) i nie finansowane w całoWci 
lub w czCWci z budcetu samorz>dowego lub budcetu 
paMstwa, s> to m.in. usługi z zakresu handlu 
(hurtowego i detalicznego), finansowe, gastronomii, 
komunikacyjne (np. stacje paliw, stacje obsługi 
pojazdów itp.) turystyczne (np. hotele, motele, 
zajazdy, oWrodki sportowe w tym np. korty tenisowe); 

 11) usługach publicznych - nalecy przez to rozumieć 
obiekty usługowe realizowane jako nastCpuj>ce 
inwestycje celu publicznegoŚ urzCdy organów 
władzy, administracji, s>dów i prokuratury, 
paMstwowych szkół wycszych, szkół publicznych, 
publicznych obiektów ochrony zdrowia, publicznych 
przedszkoli i domów opieki społecznej, placówek 
wychowawczo-opiekuMczych oraz obiekty realizowane 
jako zadania własne samorz>dów terytorialnychś 

 12) nieuci>cliwych usługach towarzysz>cych zabudowie 
mieszkaniowej - nalecy przez to rozumieć 
pomieszczenia w budynkach mieszkalnych i urz>dzenia 
słuc>ce działalnoWci usługowej, której celem jest 
zaspokajanie potrzeb ludnoWci, nie obejmuj>ce 
działalnoWci gospodarczej, która polega na 
wytwarzaniu dóbr materialnychś s> to m.in. usługi 
z zakresu ochrony zdrowia - np. gabinet 
stomatologiczny lub poradnictwa specjalistycznego 
– np. kancelaria adwokackaś uci>cliwoWć 
prowadzonej działalnoWci gospodarczej nie wykracza 
poza lokal i nie s> to przedsiCwziCcia mog>ce 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, wymienione 
w obowi>zuj>cych przepisach szczególnychś 

 13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy przez to 
rozumieć wyznaczone na działce linie, okreWlaj>ce 
najmniejsz> dopuszczaln> odległoWć zewnCtrznego 
lica budynku (za wyj>tkiem stacji transformatorowych 
wnCtrzowych) od ulicy, ci>gu pieszego, granicy 
działki lub innego obiektu zgodnie z rysunkiem 
planu, z pominiCciemŚ loggii, balkonów, wykuszy 
wysuniCtych poza obrys budynku oraz elementów 
wejWć do budynku (schodów, podestów, pochylni dla 
niepełnosprawnych i zadaszeM)ś 

 14) obowi>zuj>cej linii zabudowy dla budynków 
mieszkalnych i usługowych – nalecy przez to 
rozumieć liniC zabudowy, w której nalecy 

lokalizować budynki o funkcji podstawowej na 
działce budowlanej, ustalenia planu dotycz>ce 
obowi>zuj>cej linii zabudowy uznaje siC za 
spełnione jeceli co najmniej 60% powierzchni 
frontowej elewacji budynku znajduje siC przy linii 
zabudowy i lecy w płaszczyanie pionowej 
wyznaczonej przez tC liniC. Jeceli nie ma 
wyznaczonej dodatkowo nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, to dla pozostałych obiektów 
kubaturowych lokalizowanych na działce linia ta 
spełnia rolC nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

 15) wskaaniku intensywnoWci zabudowy - nalecy przez 
to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych 
wszystkich kondygnacji naziemnych wszystkich 
budynków o charakterze trwałym, połoconych w 
granicach nieruchomoWci, do całej powierzchni tej 
nieruchomoWciś 

 16) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej 
- nalecy przez to rozumieć zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> realizowan> na terenach, które do tej 
pory były terenami wykorzystywanymi rolniczo, 
tereny pod tC zabudowC wymagaj> wprowadzenia 
nowych układów komunikacyjnych i dokonania 
podziału na nowe działki budowlane, a zabudowa na 
tych działkach bCdzie lokalizowana jako wolno 
stoj>caś 

 17) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej 
- nalecy przez to rozumieć zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> realizowan> na terenach, które do tej 
pory były terenami wykorzystywanymi rolniczo, 
tereny pod tC zabudowC wymagaj> wprowadzenia 
nowych układów komunikacyjnych i dokonania 
podziału na nowe działki budowlane o minimalnej 
powierzchni 1400 m2, zabudowa na tych działkach 
bCdzie lokalizowana jako wolno stoj>ca a wskaanik 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej to 
70%, a w przypadku wydzielenia z terenów rolnych 
działki budowlanej, obowi>zek zapewnienia dojazdu 
do terenów przeznaczonych w planie pod uprawy 
rolne. 

 
Ustalenia planu 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 4.1. Dla obszaru, o którym mowa w § 1 plan 
okreWlaŚ 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 

tereny o rócnym przeznaczeniu i rócnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś  
3) zasady ochrony Wrodowiska i przyrodyś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci 
zabudowy; 

6) zasady zagospodarowania przestrzennego na 
terenach podlegaj>cych ochronie ustalonej na 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9 – 416 – Poz. 192 
 

podstawie przepisów odrCbnych, w tym terenów 
naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciś 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy; 

9) zasady dla obiektów i obszarów podlegaj>cych 
ochronie ze wzglCdu na wymagania bezpieczeMstwa 
i ochrony zdrowia ludzi; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz urz>dzeM infrastruktury 
technicznej. 
2. Plan nie okreWla granic terenów górniczych, 

granic terenów zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych, gdyc takie tereny i obiekty nie wystCpuj> 
w obszarze opracowania. Plan nie okreWla takce 
wymagaM wynikaj>cych z kształtowania przestrzeni 
publicznych, poniewac nie wystCpuj> one na terenie 
opracowania. Ponadto plan nie okreWla równiec 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania. 

3. Ustalenia planu okreWlone s> w treWci niniejszej 
uchwały oraz na rysunkach planu. 

 
§ 5.1. NastCpuj>ce oznaczenia, przedstawione graficznie 

na rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 1, s> 
ustaleniami obowi>zuj>cymiŚ 
1) granice obszaru objCtego ustaleniami planuś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach 

i rócnych zasadach zagospodarowania przestrzennegoś 
3) obowi>zuj>ca linia zabudowyś 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
5) działki które nie mog> bez poł>czenia z działk> 

s>siedni> stanowić niezalecnych nieruchomoWci 
budowlanych; 

6) istniej>ce rowy odwadniaj>ce – odkryte do zachowania; 
7) granice konserwatorskiej strefy obserwacji 

archeologicznych „OW”ś 
8) granice konserwatorskiej strefy ochrony układu 

ruralistycznego; 
9) obiekty pod ochron> konserwatorskaś 

 10) teren działki przeznaczony pod lokalizacjC zabudowy 
usługowej, obowi>zkowo w parterze budynkuś 

 11) obowi>zuj>ce podziały własnoWciowe działekś 
 12) optymalne podziały własnoWciowe działekś  
 13) strefa ochrony konserwatorskiej zabytkowych cmentarzy;  
 14) strefa ochrony sanitarnej od obecnych granic cmentarza; 
 15) maksymalna strefa rozbudowy cmentarza;  
 16) strefa ochrony sanitarnej od maksymalnej rozbudowy 

cmentarza; 
 17) przeznaczenie terenów. 

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, s> odzwierciedleniem ustaleM przepisów odrCbnych: 
1) granice strefy(obszaru) bezpoWredniego zagrocenia 

wodami powodziowymi rzek DrwCcy i Wisłyś 
2) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina 

Rzeki DrwCcy”ś 
3) granice 100,0 – metrowej strefy ochrony rzeki 

DrwCcy, wolnej od zabudowy (w granicach OChK 
„Dolina Rzeki DrwCcy”)ś 

4) granica rezerwatu ichtiofaunistycznego „Rzeka 
DrwCca”ś 

5) granica obszaru NATURA 2000 – dolina Wisłyś  
6) obiekt wpisany do rejestru zabytków pod 

nr A/114/1-3 (neogotycki koWciół parafialny z 1906 r. 
wraz z ogrodzeniem i kapliczk> na terenie cmentarza 
przykoWcielnego)ś 

7) pomnik przyrody; 
8) strefa ochrony konserwatorskiej zabytkowych cmentarzy.  

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, nie wymienione w ust. 1 i 2 maj> charakter 
postulowany lub informacyjny.  

 
§ 6. Na obszarze objCtym niniejsz> uchwał> plan 

wyodrCbnia tereny, bCd>ce przedmiotem przepisów 
ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku planu 
symbolami, dla których ustala siC nastCpuj>ce 
podstawowe przeznaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i/lub zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych – od 
1RM/MN do 4RM/MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami – od 1MN 
do 71MN; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
ekstensywnej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem – od 1MNe do 42MNe; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
rezydencjonalnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami – od 1MNr do 12MNr; 

5) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
pomieszczeM mieszkalnych na piCtrze, oznaczone na 
rysunku planu symbolami – 1Um, 2Um; 

6) tereny zabudowy usługowej i/lub zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami – od 1U/MN do 9U/MN; 

7) teren zabudowy usługowej komercyjnej, oznaczone 
na rysunku planu symbolami – od 1U do 6U; 

8) teren zabudowy usługowej oWwiaty, sportu 
i rekreacji, kultury oznaczone na rysunku planu 
symbolami – 1Uo, 2Uo; 

9) tereny zabudowy usługowej – usługi kultu 
religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolami 
– 1Uk; 

 10) teren zabudowy usługowej – usługi komercyjne, 
usługi publiczne, zieleM urz>dzona, oznaczony na 
rysunku planu symbolem – 1U/Up/ZP; 

 11) teren zabudowy usługowej – usługi publiczne – 
OSP, oznaczony na rysunku planu symbolem – Up; 

 12) tereny zabudowy usługowej – usługi komercyjne, 
usługi publiczne, oznaczone na rysunku planu 
symbolami – 1U/Up, 2U/Up; 

 13) tereny sportu i rekreacji z obiektami i urz>dzeniami 
towarzysz>cymi, oznaczony na rysunku planu 
symbolem – 1Us; 

 14) tereny zabudowy usługowej komercyjnej i/lub 
produkcyjnej, magazyny, składy, oznaczone na 
rysunku planu symbolami – od 1P/U do 3P/U; 

 15) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolami – od 1ZL do 18ZL; 

 16) tereny dolesieM, oznaczone na rysunku planu 
symbolami – od 1ZLD do 11ZLD; 
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 17) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 
symbolami – 1R, 2R; 

 18) tereny rolnicze – ł>ki i pastwiska, oznaczone na 
rysunku planu symbolami – 1Rz, 2Rz, 3Rz; 

 19) tereny zalewowe z dopuszczeniem wykorzystania 
rolniczego pod ł>ki i pastwiska, oznaczone na 
rysunku planu symbolami – 1ZZ/Rz, 2ZZ/Rz; 

 20) teren cmentarza i parkingu, oznaczony na rysunku 
planu symbolem – 1ZC/KS; 

 21) tereny zieleni parkowej – urz>dzonej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem – 1ZP; 

 22) tereny zalewowe, oznaczone na rysunku planu 
symbolami – od 1ZZ do 5ZZ; 

 23) teren zalewowe z dopuszczeniem usług turystyki, 
oznaczone na rysunku planu symbolem – 1ZZ/Ut; 

 24) tereny obsługi komunikacyjnej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami - 1KS, 2KS;  

 25) tereny przestrzeni dróg (ulic) publicznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ, 
2KDZ, od 1KDL do 11KDL, od 1KDD do 56KDD; 

 26) tereny dróg wewnCtrznych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1 KDW do 24KDW; 

 27) tereny ci>gów pieszych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1KP do 13KP; 

 28) teren Wciecki rowerowej oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1KPr. 
2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku 

planu, okreWlaj> przeznaczenie podstawowe poszczególnych 
terenów.  

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku 
planu, okreWlaj> numery poszczególnych terenów o tym 
samym przeznaczeniu podstawowym. 

 
§ 7. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, 

niezbCdne do wykonania projektu budowlanego, nalecy 
okreWlać według okreWleM ogólnych ustalonych dla 
całego obszaru objCtego planem (Rozdział 3) oraz 
przepisów szczegółowych ustalonych dla poszczególnych 
terenów w granicach obowi>zywania ustaleM planu 
(Rozdział 4) z uwzglCdnieniem przepisów dotycz>cych 
obsługi komunikacyjnej (Rozdział 5) oraz infrastruktury 
technicznej (Rozdział 6). 

 
Rozdział 3 

Przepisy ogólne dla całego obszaru 
 

§ 8.1. Plan ustala nastCpuj>ce warunki w zakresie 
ochrony Wrodowiska przyrodniczego w całym obszarze 
planu zakazuj>cŚ 
1) lokalizowania przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko, dla których sporz>dzanie 
raportu oddziaływania na Wrodowisko jest 
obowi>zkowe na podstawie przepisów odrCbnych, 
za wyj>tkiem inwestycji celu publicznegoś zakaz 
lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowejś 

2) wprowadzania nie oczyszczonych i oczyszczonych 
Wcieków sanitarnych i technologicznych do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorników 
Wciekowychś 

3) lokalizowania obiektów i urz>dzeM oraz 
prowadzenia działalnoWci usługowej i wytwórczej 
mog>cej powodowaćŚ 

- emisjC do powietrza zanieczyszczeM o charakterze 
odorowym, 

- wprowadzenia do powietrza atmosferycznego 
zanieczyszczeM w iloWciach powoduj>cych 
przekroczenia norm dopuszczalnych stCceMś 

4) prowadzenia działalnoWci usługowej i wytwórczej 
o uci>cliwoWci wykraczaj>cej poza granice działki 
lub zespołu działek, do których inwestor posiada 
tytuł prawny. 
2. Plan ustala: 

1) na terenach oznaczonych symbolami MN, MNe, 
MNr, Um zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, dla których 
sporz>dzanie raportu oddziaływania na Wrodowisko 
moce być wymagane na podstawie przepisów 
odrCbnych, z wyj>tkiem realizacji inwestycji celu 
publicznego;  

2) zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony 
Wrodowiska dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 
a) - RM/MN, MN, MNe, MNr, U/MN, Um nalecy 

przyj>ć klasyfikacjC akustyczn> jak dla 
zabudowy mieszkaniowej,  

b) - Uo jako tereny przeznaczone pod budynki 
zwi>zane ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodziecy,  

c) - ZZ/Ut jako tereny przeznaczone na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe;  

3) maksymaln> ochronC istniej>cych zadrzewieM 
(samosiejki), nie koliduj>cych z projektowanym 
zamierzeniem inwestycyjnym a spełniaj>cych szereg 
funkcji ekologicznych oraz maksymalne nasycanie 
terenów zieleni>ś 

4) maksymaln> ochronC istniej>cych terenów leWnych, 
w tym lasów prywatnychś 

5) selekcjC i gromadzenie odpadów na posesjach 
w urz>dzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie  
z systemem oczyszczania przyjCtym w gospodarce 
komunalnej gminy. 
3. W zakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje 

ogrzewanie budynków ze aródeł bezpiecznych 
ekologicznie - odpowiadaj>cym przepisom z zakresu 
ochrony Wrodowiska i energetycznym, z preferencj> do 
zastosowania takich czynników grzewczych, jak: olej 
opałowy lekki, elektrycznoWć czy odnawialne aródła 
ciepła - wiatrowe, pompy cieplne, baterie słoneczne itp. 
 

§ 9.1. Plan ustala nastCpuj>ce zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennegoŚ 
1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni 

ulic i chodników w sposób umocliwiaj>cy 
bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym 
ruchowo; 

2) mocliwoWć lokalizacji w przestrzeni ulic (wyznaczonych 
przez linie rozgraniczaj>ce) poza pasem jezdnym, 
obiektów o funkcji małej architektury (np. słupy 
ogłoszeniowe, reklamy o powierzchni nie wiCkszej 
nic 1,2 m x 1,5 m), zieleni urz>dzonej, przystanków 
komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, miejsc 
parkingowych ogólnodostCpnych, urz>dzeM zwi>zanych 
z utrzymaniem i eksploatacj> dróg oraz urz>dzeM 
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infrastruktury technicznej pod warunkiem nienaruszania 
wymagaM okreWlonych w odrCbnych przepisach 
dotycz>cych dróg publicznych, a takce uzyskania 
zgody zarz>dcy drógś 

3) zakaz lokalizacji w przestrzeni ulic wolnostoj>cych 
reklam wieloprzestrzennych (o powierzchni wiCkszej 
nic 3 m2); 

4) zakaz lokalizacji w przestrzeniach ulic tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych;  

5) obowi>zek lokalizacji ogrodzeM w liniach 
rozgraniczaj>cych ulic (wyznaczonych na rysunku 
planu) o maksymalnej wysokoWci 1,60 mś 

6) zakaz lokalizacji w granicy z przestrzeni> ulic 
ogrodzeM z wypełnieniem z prefabrykatów betonowych 
(pełnych i acurowych) oraz lokalizacji ogrodzeM 
pełnych za wyj>tkiem sytuacji okreWlonej w pkt 7ś 

7) mocliwoWć lokalizacji ogrodzeM pełnych w obrCbie 
terenu 1ZC/KS oraz 1Uk; 

8) na terenach 1ZC/KS, 1Uk, 1U/Up/ZP w przypadku 
wymiany istniej>cego ogrodzenia, lub realizacji 
nowego, wymagane jest szczegółowe opracowanie 
architektoniczne; 

9) na terenach 1ZZ/Ut, od 1ZZ do 4ZZ i 1ZP plan 
wprowadza całkowity zakaz grodzenia i wygradzania; 

 10) obowi>zek nasadzeM zieleni wysokiej i Wredniowysokiej 
(w tym zimozielonej) – izolacyjnej w terenach 1P/U, 
2P/U, 1Us, głównie w pasie o szerokoWci 5 m od 
granicy działki.  

 
§ 10.1. Plan uwzglCdniaj>c wartoWć dziedzictwa 

kulturowego oraz dóbr kultury obejmuje: 
1) ochron> konserwatorsk> obiekty architektoniczne 

o wartoWciach kulturowychŚ 
a) cmentarz przykoWcielny, katolicki, załocony 

w 1904 r. czynny,  
b) teren dawnego cmentarza ewangelickiego 

połoconego przy ul. Szkolnejś załoconego 
w 2 poł. XIX w oraz kapliczka z figurk> Matki 
Boskiej z Dzieci>tkiem, mur. z koMca XIX w. 
(obok posesji przy ul. ToruMskiej 61),  

c) budynek historycznej szkoły przy ul. Pomorskiej 11, 
wzniesionej ok. 1880 r.,  

d) budynek dawnej karczmy, ul. Warszawska 6 
wzniesiony ok. 1880 r.,  

e) dawna siedziba Zarz>du Dróg Wodnych z 1900 r. – 
ul. Szkolna 1, przebudowany w 1992 r.,  

f) dawna poczta – ul. ToruMska 36 – mur. 
z ok. 1910 r.,  

g) kapliczka – w formie drewnianego krzyca – 
ul. ToruMska 59,  

h) zabudowa mieszkalna drewniana i murowana 
z koMca XIX i pocz>tku XX wŚ 
- ul. Pomorska: 1, 2, 15, 21, 23, 26, 28, 
- ul. ToruMskaŚ 2, 5, 15, 25, 27, 34, 35, 38, 44, 

46, 60, 80, 82, 
- ul. Warszawska: 1, 3, 6; 

2) konserwatorsk> ochron> archeologiczn> tereny nie 
eksponowanych stanowisk archeologicznych i wyznacza 
granice konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej 
„OW” obejmuj>cej tereny zlokalizowanej w obrCbie 
terenów, oznaczone na rysunku planu symbolamiŚ 
1ZC/KS, 26MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 

39MN, 41MN, 42MN, 49MN, 55MN, 56MN, 
57MN, 59MN, 60MN, 64MN, 65MN, 66MN, 
67MN, 71MN, 1MNe, 2MNe, 3MNe, 4MNe, 5MNe, 
6MNe, 8MNe, 10MNe, 16MNe, 20MNe, 22MNe, 
23MNe, 33MNe, 35MNe, 39MNe, 6MNr, 8MNr, 
10MNr, 11MNr, 12MNr, 5DZL, 5ZL, 4RM/MN, 
1U/Up/ZP, 1Rz, 2ZZ/Rz, 2U/Up i fragmenty drógŚ 
1KDZ, 2KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 9KDL, 
10KDL, 9KDD, 11KDD, 13KDD, 14KDD, 16KDD, 
21KDD, 30KDD, 32KDD, 33KDD, 37KDD, 
44KDD, 46KDD, 49KDD, 53KDD, 54KDD, 
56KDD, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 7KDW, 16KDW, 
20KDW, 3KP, 13KP;  

3) wyznacza strefC ochrony konserwatorskiej układu 
ruralistycznego; 

4) wyznacza strefC ochrony konserwatorskiej zabytkowych 
cmentarzy – cmentarza przykoWcielnego z 1904 r. 
i dawnego cmentarza ewangelickiego połoconego 
przy ul. Szkolnej z poł. XIX w. 
2. W granicach konserwatorskiej strefy obserwacji 

archeologicznej „OW”, plan ustala: 
1) strefa obserwacji archeologicznej obejmuje obszary 

nie eksponowanych stanowisk archeologicznych  
z nawarstwieniami kulturowymi. Tereny zajmowane 
przez stanowiska archeologiczne s> dostCpne do 
celów inwestycyjnych ale kacdorazowo konieczne 
jest przeprowadzenie niezbCdnego zakresu prac 
archeologicznych zapewniaj>cych odpowiednie 
warunki ochrony konserwatorskiej. Zakres prac 
archeologicznych okreWla (w zalecnoWci od 
charakteru planowanych inwestycji) Kujawsko-
Pomorski Konserwator Zabytkówś 

2) w rejonie strefy wszelkie prace ziemne, zwi>zane 
z procesem budowlanym, mocna wykonać po 
uzgodnieniu i za pozwoleniem Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówś 

3) o pozwolenie nalecy wyst>pić nie póaniej nic na 
14 dni przed rozpoczCciem inwestycji; 

4) w sytuacji ujawniania nowego stanowiska 
archeologicznego w obszarze obserwacji archeologicznej 
nalecy postCpować zgodnie z przepisami odrCbnymi 
dotycz>cymi ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami.  
4. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

układu ruralistycznego, plan ustalaŚ 
1) zachowanie przebiegu historycznych dróg wraz 

z drzewostanem (z mocliwoWci> remontu dróg 
i wycinki drzew w sytuacjach niebezpiecznych);  

2) wszelkie prace budowlane przy obiektach wpisanych 
do rejestru zabytków (przy koWciele p.w. 
Vw. Wojciecha, ogrodzeniu cmentarza 
przykoWcielnego i kapliczce na terenie cmentarza 
przykoWcielnego) nalecy uzgodnić z Kujawsko-
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytkówś 

3) na terenie cmentarza przykoWcielnego obowi>zuje 
wymóg uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac 
pielCgnacyjnych drzewostanu i innych dotycz>cych 
zagospodarowania terenu; 

4) teren dawnego cmentarza ewangelickiego, jako 
miejsce kultu, powinien być wył>czone z zabudowy 
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i ucytkowania koliduj>cego z dawnym przeznaczeniem; 
koniecznoWć przestrzennego wyodrCbnienia z istniej>cego 
boiska szkolnegoś koniecznoWć zachowaniaŚ 
nagrobne tumby, starodrzew i ukształtowanie terenuś 
koniecznoWć wprowadzenia punktowej formy 
plastycznej upamiCtniaj>cej historyczne przeznaczenie 
(np. kamieM, tablica)ś 

5) zachować formy architektoniczne ww. zabudowy 
o wartoWciach historyczno-kulturowych zlokalizowanych 
w obrCbie strefy, w zakresie gabarytu, kształtu 
i pokrycia dachu, wystroju i kompozycji elewacji 
tzn. zachowanie detalu architektonicznego, 
rozmieszczenia, wielkoWci, kształtu oraz proporcji 
otworów okiennych i drzwiowych. źwentualna 
wymiana stolarki na drewnian> z zachowaniem 
historycznego podziału. W przypadku zmian 
wtórnych nalecy d>cyć do odtworzenia wygl>du 
historycznego. Remonty i modernizacje kacdorazowo 
uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytkówś 

6) wymiana zabudowy historycznej ze wzglCdu na zły 
stan techniczny jest dopuszczalna, lecz nowy obiekt 
powinien nawi>zywać sytuacj>, gabarytem kształtem 
i pokryciem dachu do poprzedniego budynku. Przed 
wymian> nalecy wykonać dokumentacjC fotograficzn> 
historycznego obiektu; 

7) zakaz stosowania wolno stoj>cych wielkogabarytowych 
noWników reklamy (np. typu billboard).  

8) w kształtowaniu nowej zabudowy nalecyŚ 
- nawi>zać do historycznej linii zabudowy, 
- zachować proporcje gabarytów i wysokoWci 

zabudowy, kształtuj>cej sylwetC załocenia 
przestrzennego wsi, 

- zakaz realizacji zabudowy wielorodzinnej typu 
„blokowego”, 

- obiekty sytuować kalenicowo w stosunku do 
ulicy, 

- nawi>zać do miejscowej tradycji budowlanej 
(rozwi>zanie architektoniczne elewacji powinno 
harmonizować z s>siaduj>c> zabudow> historyczn> 
– zabudowa historyczna musi stanowić inspiracjC 
dla projektów nowej zabudowy, 

- zakaz stosowania ogrodzeM z prefabrykatów 
betonowych. 

5. Dla zabudowy o wartoWciach historyczno-
kulturowych wystCpuj>cych poza obszarem strefy 
ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego plan 
ustala: 
1) zachować wygl>d architektoniczny zabudowy 

o wartoWciach historyczno-kulturowych (takce 
zabudowy gospodarczej) w zakresie gabarytu, 
kształtu i pokrycia dachu, wystroju, kompozycji 
elewacji tzn. zachowania detalu architektonicznego 
rozmieszczenia, wielkoWci, kształtu oraz proporcji 
otworów okiennych i drzwiowych. źwentualna 
wymiana stolarki – na drewnian> z zachowaniem 
historycznego podziału. W przypadku zmian 
wtórnych nalecy d>cyć do odtworzenia 
historycznego wygl>du. Remonty i modernizacje 
powinny być uzgodnione z Kujawsko-Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytkówś 

2) wymiana zabudowy historycznej ze wzglCdu na zły 
stan techniczny jest dopuszczalna, lecz nowy obiekt 
powinien nawi>zywać sytuacj>, gabarytem, kształtem 
i pokryciem dachu do pierwotnego budynku. Przed 
wymian> nalecy wykonać dokumentacjC fotograficzn> 
historycznego obiektu; 

3) nowa zabudowa w s>siedztwie zabudowy 
o wartoWciach historycznych powinna harmonizować 
z ni> pod wzglCdem usytuowania, gabarytu, kształt 
dachu oraz rozwi>zania architektonicznego elewacjiś 

4) zakaz stosowania przy obiektach o wartoWciach 
historyczno-kulturowej ogrodzeM z betonowych 
prefabrykatówś 

5) zachowanie przebiegu historycznych dróg wraz 
z drzewostanem (z mocliwoWci> remontu dróg 
i wycinki drzew w sytuacjach niebezpiecznych). 

 
§ 11.1. Plan ustala, szczegółowe zasady i warunki 

podziału nieruchomoWci objCtych planem oraz obszary 
wymagaj>ce przeprowadzenia wtórnych podziałów 
nieruchomoWci okreWlone w uchwale i w sposób 
graficzny na rysunku planu. Plan, zgodnie z ustaw> 
o gospodarce nieruchomoWciami, przewiduje 
dokonywanie podziałów okreWlonych w tej ustawie, 
w tym na wszystkich terenach wyznaczonych w planie, 
dokonywanie podziału działki, którego celem jest 
powiCkszenia s>siedniej nieruchomoWci lub regulacja 
istniej>cych granic działek. Warunkiem wykonania 
takiego podziału jest zachowanie parametrów działki 
dzielonej, umocliwiaj>cych lokalizacjC zabudowy  
i rozmieszczenie niezbCdnych elementów 
zagospodarowani zgodnie z przeznaczeniem i zasadami 
zagospodarowania okreWlonymi w planie. 

2. Plan wyznacza optymalny podział nieruchomoWci 
na działki budowlane (zgodnie z rysunkiem planu) jako 
najkorzystniejszy z punktu widzenia zagospodarowania 
terenów bez mocliwoWci dalszego dzielenia (podziałów 
wtórnych). Plan dopuszcza inny nic wskazany na 
rysunku planu, podział nieruchomoWci przy zachowaniu 
zasad zawartych w niniejszym paragrafie w ustCpach od 
ust. 3 do ust. 9.  

3. Na terenach 5U/MN, 6U/MN, 1P/U, 2P/U, 
1U/Up/ZP, 2U/Up, i od 1U do 6U plan dopuszcza 
mocliwoWć wtórnego podziału istniej>cych działek przy 
spełnieniu nastCpuj>cych warunkówŚ 
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 

1000 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej 

działki – 18,0 m; 
3) kacda nowo wydzielona działka musi mieć 

bezpoWredni dostCp do istniej>cej lub wyznaczonej 
w planie drogi publicznej; 

4) wtórnego podziału nalecy dokonywać tylko 
prostopadle i/lub równolegle do istniej>cych 
podziałów własnoWciowychś 

5) mocliwoWć wydzielenia działek pod stacje trafo 
i inne urz>dzenia infrastruktury technicznej, 
(podziału nalecy dokonać zgodnie z przepisami 
odrCbnymi). 
4. Na terenach od 1Um do 2Um plan dopuszcza 

mocliwoWć wtórnego podziału istniej>cych działek przy 
spełnieniu nastCpuj>cych warunkówŚ 
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 

900 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej 

działki – 15,0 m; 
3) kacda nowo wydzielona działka musi mieć 

bezpoWredni dostCp do istniej>cej lub wyznaczonej 
w planie drogi publicznej; 

4) wtórnego podziału nalecy dokonywać tylko 
prostopadle i/lub równolegle do istniej>cych 
podziałów własnoWciowychś 

5) mocliwoWć wydzielenia działek pod stacje trafo 
i inne urz>dzenia infrastruktury technicznej 
(podziału nalecy dokonać zgodnie z przepisami 
odrCbnymi). 
5. Na terenach od 1MN do 23MN, 25MN, 26MN, 

27MN, 30MN, 31MN, od 34MN do 42MN, od 44MN 
do 47MN, od 49MN do 67MN plan dopuszcza 
mocliwoWć wtórnego podziału istniej>cych działek przy 
spełnieniu nastCpuj>cych warunkówŚ 
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 

800 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej 

działki – 18,0 m; 
3) kacda nowo wydzielona działka musi mieć 

bezpoWredni dostCp do istniej>cej lub wyznaczonej 
w planie drogi publicznej; 

4) wtórnego podziału nalecy dokonywać tylko 
prostopadle i/lub równolegle do istniej>cych 
podziałów własnoWciowychś 

5) mocliwoWć wydzielenia działek pod stacje trafo 
i inne urz>dzenia infrastruktury technicznej 
(podziału nalecy dokonać zgodnie z przepisami 
odrCbnymi)ś 

6) na terenie 23 MN i na terenie 46MN działki 
nr 139/27 i 158/2 nalecy podzielić zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu. 
6. Na terenach 24MN, 28MN, 29MN, 32MN 

33MN, 43MN, 48MN, 68MN, 69MN, 70MN, 71MN 
plan dopuszcza mocliwoWć wtórnego podziału istniej>cych 
działek przy spełnieniu nastCpuj>cych warunkówŚ 
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 

1000 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej 

działki – 18,0 m (nie dotyczy działek zlokalizowanych 
na zakoMczeniach dróg placem manewrowym)ś 

3) kacda nowo wydzielona działka musi mieć 
bezpoWredni dostCp do istniej>cej lub wyznaczonej 
w planie drogi publicznej; 

4) wtórnego podziału nalecy dokonywać tylko 
prostopadle i/lub równolegle do istniej>cych 
podziałów własnoWciowychś 

5) mocliwoWć wydzielenia działek pod stacje trafo 
i inne urz>dzenia infrastruktury technicznej 
(podziału nalecy dokonać zgodnie z przepisami 
odrCbnymi). 
7. Na terenach od 1MNe do 42MNe plan dopuszcza 

mocliwoWć wtórnego podziału istniej>cych działek przy 
spełnieniu nastCpuj>cych warunkówŚ 
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 

1000 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej 

działki – 20,0 m; 

3) kacda nowo wydzielona działka musi mieć 
bezpoWredni dostCp do istniej>cej lub wyznaczonej 
w planie drogi publicznej; 

4) wtórnego podziału nalecy dokonywać tylko 
prostopadle i/lub równolegle do istniej>cych 
podziałów własnoWciowychś 

5) mocliwoWć wydzielenia działek pod stacje trafo 
i inne urz>dzenia infrastruktury technicznej 
(podziału nalecy dokonać zgodnie z przepisami 
odrCbnymi). 
8. Na terenach od 1MNr do 12MNr plan dopuszcza 

mocliwoWć wtórnego podziału istniej>cych działek przy 
spełnieniu nastCpuj>cych warunkówŚ 
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 

2000 m2; 
2) minimalna szerokoWć frontu nowo wydzielonej 

działki – 25,0 m; 
3) kacda nowo wydzielona działka musi mieć 

bezpoWredni dostCp do istniej>cej lub wyznaczonej 
w planie drogi publicznej; 

4) wtórnego podziału nalecy dokonywać tylko 
prostopadle i/lub równolegle do istniej>cych 
podziałów własnoWciowychś 

5) przy wydzielaniu działek budowlanych obowi>zek 
zapewnienia, na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych, dojazdu do działek rolniczych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem Rz lub 
działek leWnych, oznaczonych symbolem ZL lub 
ZLD; 

6) mocliwoWć wydzielenia działek pod stacje trafo 
i inne urz>dzenia infrastruktury technicznej 
(podziału nalecy dokonać zgodnie z przepisami 
odrCbnymi). 
9. Obsługa komunikacyjna wszystkich nowo 

wydzielonych działek moce odbywać siC tylko 
z wyznaczonych w planie i istniej>cych dróg 
publicznych oraz dróg wewnCtrznych. 

10. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1U/Up, 1Up, 1Us, 1U/MN, 2U/MN, 
3U/MN, 4U/MN, 7U/MN, 8U/MN, 9U/MN, 3U/P, 1Uk, 
od 1RM/MN do 4RM/MN, 1Uo, 2Uo, 1ZC/KS, 1ZZ/Ut 
plan nie przewiduje mocliwoWci dokonywania 
podziałów na nowe działki budowlane, za wyj>tkiem 
mocliwoWci wydzielenia działki pod stacjC trafo, inne 
urz>dzenia infrastruktury technicznej i sytuacji 
okreWlonych w ust. 1 oraz w przepisach odrCbnych.  

11. Działki nie posiadaj>ce parametrów technicznych 
działek budowlanych i/lub nie posiadaj>ce obsługi 
komunikacyjnej z drogi publicznej istniej>cej lub 
wyznaczonej w planie, lub z drogi wewnCtrznej 
(oznaczone w sposób graficzny na rysunku planu) nie 
mog> być zabudowane jako odrCbne samodzielne 
nieruchomoWci. Na ww. działkach plan dopuszcza 
realizacjC zabudowy zgodn> z przeznaczeniem 
okreWlonym w niniejszym planie pod warunkiem 
poł>czenia działek w jedn> nieruchomoWć z jedn> 
z działek s>siednich. Jako samodzielne nieruchomoWci 
działki te mog> być jedynie ucytkowane rolniczo. 
 

§ 12.1. Plan ustala zasady dla obiektów i obszarów 
podlegaj>cych ochronie ze wzglCdu na wymagania 
bezpieczeMstwa, ochrony zdrowia ludzi lub przepisy 
sanitarne w całym obszarze wprowadzaj>c szczególne 
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warunki dla inwestowania i zagospodarowania na 
terenach połoconych w zasiCgu stref bezpieczeMstwa od 
linii elektroenergetycznych Wredniego napiCcia. 

2. Plan wyznacza maksymaln> strefC bezpieczeMstwa 
z tytułu bezpiecznej pracy w poblicu czynnych linii 
elektroenergetycznych Wredniego napiCcia 15 kV, 
w odległoWci po 6,5 m od rzutu skrajnego przewodu na 
stronC (całkowita szerokoWć strefy 13,0 m). Wydzielony 
pas terenu ochronnego dla linii elektroenergetycznych 
0,4 kV wynosi 3 m od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu linii.  

3. Na terenach połoconych w zasiCgu stref 
bezpieczeMstwa od linii elektroenergetycznych, 
oznaczonych na rysunku planu, ustala siC zakaz 
realizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi (powycej 4 godzin na dobC)Ś 
1) zakazuj>c lokalizowania miejsc stałego przebywania 

ludzi w zwi>zku z prowadzon> działalnoWci> 
gospodarcz>ś 

2) zakazuj>c lokalizowania budynków mieszkalnych 
i wymagaj>cych szczególnej ochrony (np. szkoły, 
przedszkola, oWrodki zdrowia itp.). 
4. Powycsze strefy od linii elektroenergetycznych 

Wredniego napiCcia, mog> być weryfikowane 
w decyzjach o pozwoleniu na budowC w trybie i na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych, po 
uzgodnieniu z zarz>dc> sieci. 

5. Istnieje mocliwoWć lokalizowania innych 
obiektów budowlanych – gospodarczych, magazynowych, 
garacowych itp., w zasiCgu strefy bezpieczeMstwa linii 
pod warunkiem uzyskania, przed wydaniem pozwolenia 
na budowC, zgody Zakładu źnergetycznego. 

6. Pokazane i opisane w planie strefy przestaj> 
obowi>zywać w przypadku przebudowy linii. 

7. Plan ustala minimaln> odległoWć funkcjonuj>cego 
(czynnego) cmentarza od zabudowaM mieszkalnych  
i pomieszczeM przeznaczonych do magazynowanie 
produktów spocywczych na 150,0 m. OdległoWć ta moce 
zostać zmniejszona do 50,0 m pod warunkiem, ce teren 
w granicach 50,0 m do 150,0 m od cmentarza posiadać 
bCdzie sieć wodoci>gow> i wszystkie budynki 
mieszkalne(i magazyny produktów spocywczych) 
zostan> do niej podł>czone. Ponadto w odległoWci 
500,0 m od cmentarza (zarówno funkcjonuj>cego jak 
i zabytkowych cmentarzy) plan wprowadza zakaz 
realizacji ujCć wody pitnej oraz przeznaczonej na cele 
gospodarcze. 
 

§ 13.1. W granicach opracowania plan wyznacza 
tereny podlegaj>ce ochronie na podstawie odrCbnych 
przepisów okreWlaj>c na rysunku planu zasiCg 
wystCpowaniaŚ  
1) obszarów bezpoWredniego zagrocenia wodami 

powodziowymi rzek Wisły i DrwCcy, wyznaczonych 
na zlecenie RZżW żdaMsk w ramach Studium 
Ochrony Przeciwpowodziowej; 

2) terenu objCtego granicami obszaru specjalnej 
ochrony ptaków (OSO), powołanego w ramach 
systemu NATURA 2000; 

3) Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki 
DrwCcy”ś 

4) granic rezerwatu ichtiofaunistycznego „Rzeka 
DrwCca”ś 

5) obiektu wpisanego do rejestru zabytkówś 
6) pomnika przyrody. 

2. Zagrocenie wodami powodziowymiŚ 
1) na bezpoWrednie zagrocenie wodami powodziowymi 

naracone s> tereny połocne w dolinie rzek Wisły 
i DrwCcy i oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1ZZ/Rz, 2ZZ/Rz, 1ZZ, 2ZZ, 3ZZ, 4ZZ oraz 
fragmenty terenów 1MN, 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 
10MNr, 12MN, 14MN, 15MN, 68MN, 70MN, 
71MN, 1U/MN, 2U/MN, 7U/MN, 1ZZ/Ut, 1Uo, 
2Uo, 2RM/MN, 1R; 

2) plan adaptuje na obszarach bezpoWredniego 
zagrocenia wodami powodziowymi istniej>c> 
zabudowC z mocliwoWci> rozbudowy i przebudowy 
istniej>cych budynków lub adaptacji istniej>cych 
budynków dla nowych funkcji okreWlonych 
w ustaleniach planu, bez mocliwoWci wznoszenia 
nowych obiektów budowlanych. Rozbudowa lub 
przebudowa istniej>cych obiektów budowlanych 
oraz zmiana sposobu ich ucytkowania wymaga 
uzgodnienia z Regionalnym Zarz>dem żospodarki 
Wodnej w żdaMskuś 

3) na obszarach bezpoWredniego zagrocenia wodami 
powodziowymi rzek Wisły i DrwCcy w zagospodarowaniu 
terenów obowi>zuj> ograniczenia i zakazy zgodnie  
z aktualnie obowi>zuj>cym Prawem Wodnym.  
3. W granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków, 

powołanego w dolinie rzeki Wisły, w ramach systemu 
NATURA 2000 zlokalizowana s> tereny 1R. W terenie 
objCtym granicami obszaru specjalnej ochrony (OSO) 
obowi>zuje gospodarowanie terenem zgodnie z ustaw> 
o ochronie przyrody oraz innymi przepisami odrCbnymi, 
obowi>zuj>cymi w tym zakresie.  

4. W granicach obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Dolina Rzeki DrwCcy” (wyznaczonego Rozporz>dzeniem 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/05): 
1) zlokalizowane s> tereny (w całoWci lub we 

fragmencie): 1ZZ/Rz, 2ZZ/Rz, 1RM/MN, 1MN, 
3MN, 7MN, 23MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 
39MN, 40MN, 41MN, 42MN, 53MN, 54MN, 
68MN, 67MN, 69MN, 70MN, 71MN, 1U/MN, 
8U/MN, 9U/MN, 2U, 5U, 1ZZ, 2ZZ, 1Us, 1Uk, 
1ZZ/Ut; 

2) obowi>zuje zakazŚ 
a) realizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko, 
b) likwidowania i niszczenia zadrzewieM 

Wródpolnych, przydrocnych i nadwodnych jeceli 
nie wynikaj> one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeMstwa 
ruchu drogowego lub wodnego oraz budowy, 
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urz>dzeM wodnych, 

c) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcaj>cych rzeabC terenu z wyj>tkiem 
prac zwi>zanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urz>dzeM 
wodnych, 
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d) dokonywania zmian stosunków wodnych jeceli 
słuc> innym celom nic ochrona przyrody lub 
zrównowacone wykorzystanie ucytków rolnych 
i leWnych oraz racjonalnej gospodarce wodnej lub 
rybackiej, 

e) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych 
i starorzeczy i obszarów wodnobłotnych, 

f) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 
szerokoWci 100,0 m od linii brzegów rzeki 
(z wyj>tkiem urz>dzeM wodnych oraz obiektów 
słuc>cych prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
rolnej lub rybackiej; plan adaptuje obiekty 
istniej>ce, przewiduje mocliwoWć ich 
ucytkowania, remontu i nadbudowy, na 
warunkach okreWlonych w Rozdziale 4, 

g) zabijania dziko wystCpuj>cych zwierz>t, 
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieM 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoconej ikry, 
z wyj>tkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynnoWci zwi>zanych 
z racjonaln> gospodark> roln>, leWn>, ryback> 
i łowieck>, 

h) wydobywania do celów gospodarczych skał, 
w tym torfu, oraz skamieniałoWci (w tym 
kopalnych szcz>tków roWlin i zwierz>t a takce 
minerałów). 

5. W granicach rezerwatu ichtiofaunistycznego 
„Rzeka DrwCca” - obszaru specjalnej ochrony 
niektórych gatunków ryb, powołanego w dolinie rzeki 
DrwCcy zlokalizowana s> tereny w pasie o szerokoWci 
5,0 m od brzegów rzeki. W terenie objCtym granicami 
rezerwatu obowi>zuje gospodarowanie terenem zgodnie 
z ustaw> o ochronie przyrody oraz innymi przepisami 
odrCbnymi, obowi>zuj>cymi w tym zakresie.  

6. Do rejestru zabytków wpisany jest decyzj> 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 
3 wrzeWnia 2003 r., nr rejestru zabytków A/114/1-3 
(nr rejestru województwa kujawsko-pomorskiego) 
neogotycki koWciół parafialny rzymsko-katolicki p.w. 
Vw. Wojciecha (z 1906 r.) wraz z ogrodzeniem 
cmentarza przykoWcielnego i kapliczk> (z figur> Jezusa 
Chrystusa) na terenie cmentarza przykoWcielnego. 

7. Na terenie szkoły, przy ul. Pomorskiej wystCpuje 
okazały d>b - pomnik przyrody. Wszelkie prace 
w otoczeniu pomników, w tym konserwacyjno-
pielCgnacyjne musz> być uzgadniane z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody oraz zgodne z ustaw> 
o ochronie przyrody oraz innymi przepisami odrCbnymi, 
obowi>zuj>cymi w tym zakresie.  

 
Rozdział 4 

Przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów 
 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1Uk, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usługowej – usługi kultu religijnego z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymiś 

2) realizacjC funkcji terenu w oparciu o istniej>ce 
budynki i budowle;  

3) w terenie 1Uk wprowadza siC całkowity zakaz 
wznoszenia nowej zabudowy, w przypadkach 

szczególnych (pocar, zniszczenie obiektu) wprowadza 
siC obowi>zek odtworzenia obiektu w istniej>cym 
obrysie i istniej>cej formie, pod nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówś na terenie 
nadrzCdnie obowi>zuj> ustalenia § 10, ust. 4 pkt 2ś  

4) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 

5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów i dla potrzeb 
własnych, w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny zgodnie z § 40 ust. 8. Miejsca 
postojowe dla wiernych mocna bilansować 
w przestrzeni publicznej; 

6) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6, 7, 8ś 
7) dla terenu cmentarza przykoWcielnego obowi>zuj> 

ustalenia § 10, ust. 4 pkt 3. 
 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1RM/MN do 4RM/MN, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa 

w gospodarstwie rolnym, hodowlanym lub 
ogrodniczym i/lub zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z obiektami i urz>dzeniami 
towarzysz>cymiś  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – 
nieuci>cliwe usługi towarzysz>ce nie zakłócaj>ce 
funkcji mieszkaniowej obszaru lub zwi>zane 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
hodowlanego lub ogrodniczego, drogi dojazdowe, 
w tym dojazdy do pól, stacje transformatoroweś 

3) w terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1RM/MN, 2RM/MN, 4RM/MN 
wystCpuj> obiekty zabytkowe, objCte ochron> 
konserwatorsk>, dla których w sposób nadrzCdny 
obowi>zuj> ustalenia § 10ś 

4) zachowanie istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, 
usługowej, polegaj>ce na mocliwoWci przebudowy, 
rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniej>cych 
budynków na zasadach okreWlonych w niniejszym 
paragrafie. Przy rozbudowie lub przebudowie 
istniej>cych, na dzieM wejWcia w cycie planu 
miejscowego, budynków plan dopuszcza odstCpstwa 
od zasad i warunków okreWlony w pkt 6 
(w przypadku gdy forma budynku znacz>co odbiega 
od wytycznych zawartych w pkt 6) wynikaj>ce 
z obowi>zku zachowaniem jednorodnej całoWć 
architektonicznej bryły budynków 
przebudowywanych lub rozbudowywanych 
(dopuszcza siC stosownieŚ innej max. wysokoWć 
budynku przy zachowaniu iloWci kondygnacji, 
innego k>ta spadku połaci dachowych, iloWci połaci 
dachowych, dopuszcza siC równiec stosowanie 
dachów płaski, itp.)ś 

5) dopuszcza siC remonty, wymianC dachu istniej>cych 
budynków znajduj>cych siC pomiCdzy 
projektowanymi liniami rozgraniczaj>cymi 
wyznaczaj>cymi drogi a wyznaczon> lini> 
zabudowy nieprzekraczaln>, rozbudowa takich 
budynków moce siC odbywać tylko z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
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6) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 

podziały na działki budowlane, zgodnie z § 13ś 
7) zasady i warunki kształtowania zabudowyŚ 

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 
zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
wyznaczonej na rysunku planu,  

b) lokalizacji budynku o funkcji podstawowej jako 
wolno stoj>cy,  

c) lokalizacja budynku mieszkalnego na działce 
z kalenic> równoległ> do pasa drogowego 
z mocliwoWci> odchylenia wynikaj>cego 
z prostopadłoWci kalenicy do granic bocznych 
działki, na której bCdzie posadowiony budynek,  

d) wysokoWć zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
– maksimum dwie kondygnacje, rzCdna parteru 
maksimum 60 cm ponad terenem, drug> 
kondygnacjC w budynku mieszkalnym powinno 
stanowić poddasze ucytkowe, całkowita wysokoWć 
budynku do kalenicy maksimum 9,0 m,  

e) wysokoWć garacy i budynków gospodarczych 
1 kondygnacja ucytkowa nie wycej jednak nic 
7,0 m, dopuszcza siC w zabudowie zagrodowej 
lokalizacjC budynków inwentarsko-składowych 
lub gospodarczych z poddaszem ucytkowym 
o maksymalnej wysokoWci budynku - 10 m,  

f) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
realizacjC budynków gospodarczych i garacy 
jako wbudowanych w bryłC budynku mieszkalnego 
lub dobudowanych do tego budynku, dopuszcza 
siC równiec lokalizacjC budynków gospodarczych 
wolno stoj>cych lub przy granicy działki pod 
warunkiem, ce dach i elewacje budynku 
gospodarczego bCd> w tym samym kolorze, co 
dach i elewacje budynku mieszkalnego,  

g) w zabudowie zagrodowej realizacjC budynków 
gospodarczych, inwentarsko-składowych jako 
wolno stoj>ce lub zlokalizowane przy granicy 
działki, budynki inwentarsko-składowe mog> 
być równiec lokalizowane 1,5 m od granicy 
z s>siadem, 

h) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35% 
powierzchni działki budowlanej dla zabudowy 
mieszkaniowej i 60% powierzchni działki 
budowlanej dla zabudowy zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych,  

i) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,6,  
j) powierzchniC biologicznie czynn>Ś 

- dla działek przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow> – ustala siC na minimum 50% 
powierzchni działki budowlanej,  

- dla działek przeznaczonych pod zabudowC 
zagrodow> – ustala siC na minimum 30% 
powierzchni działki budowlanej, 

k) dachy budynków mieszkalnych nalecy 
projektować jako dwu lub czterospadowe 
o równym k>cie nachylenia symetrycznych 
połaci w zakresie 30°-45° a pozostałych budynków 
o równym k>cie nachylenia odpowiadaj>cych 
sobie połaci do 45° i z mocliwoWci> realizacji 
dachów jednospadowych przy granicy działki  
z działk> s>siedni>,  

l) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC 
w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

m) dopuszczalna kolorystyka elewacji budynku: 
szary, becowy, jasny cółty, jasna zieleM lub 
wykoMczenie z materiałów naturalnych takich 
jak kamieM, cegła, drewno, zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów, 

n) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

8) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci gospodarczej, 
w tym zwi>zanej z produkcj> roln>, musi być 
ograniczona do granic działki, do której inwestor 
posiada tytuł prawnyś 

9) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w, Rozdziale 6; 

 10) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 
ust. 8; 

 11) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6. 
 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1Us plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny sportu i rekreacji 

z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymiś  
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – 

parkingi, stacje transformatorowe;  
3) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 

podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 13; 

4) zasady i warunki kształtowania zabudowyŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
wyznaczonej na rysunku planu,  

b) budynki usługowe nalecy lokalizować jako 
wolno stoj>ce,  

c) wysokoWć zabudowy usługowej – maksimum 
dwie kondygnacje, maksymalna wysokoWć 
budynku do kalenicy 10,0 m, rzCdna parteru 
maksimum 45 cm,  

d) lokalizacjC pomieszczeM gospodarczych i garacy 
wbudowanych w bryłC budynku usługowego lub 
dobudowanych do budynku, tworz>cych zwart> 
bryłC architektoniczn>, 

e) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,3,  
f) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 30% powierzchni działki,  
g) powierzchniC biologicznie czynn> okreWla siC na 

minimum 30% powierzchni działek budowlanych, 
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h) dachy budynków nalecy projektować jednorodne 
dla całego terenu (płaskie lub spadziste – 
o symetrycznych połaciach) o k>cie nachylenia 
do 45°,  

i) kolorystyka elewacji ujednolicona na całym 
terenie, kolorystyka Wcian jasna, pastelowa 
(becowa, kremowa, jasny zielony, jasny niebieski 
itp.) z dopuszczeniem akcentów kolorystycznych 
(w tymŚ z wykorzystaniem materiałów 
o innej strukturze (drewno, cegła elewacyjna lub 
akcentów barwnych, których ogólny udział 
procentowy w powierzchni elewacji nie moce 
przekroczyć 30%) Pokrycia dachowe niepalne, 
ujednolicone kolorystycznie dla całego terenu,  

j) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 

6) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
7) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1Uo i 2Uo plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa 

nauki, oWwiaty i kultury z obiektami i urz>dzeniami 
towarzysz>cymiś 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – usługi 
komercyjne, parkingi; 

3) w terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolamiŚ 1Uo i 2Uo wystCpuj> obiekty zabytkowe, 
objCte ochron> konserwatorsk>, dla których 
w sposób nadrzCdny obowi>zuj> ustalenia § 10ś 

4) przewiduje siC zachowanie istniej>cej zabudowy 
polegaj>ce na mocliwoWci rozbudowy i przebudowy 
istniej>cych budynków oraz budowy nowych 
obiektów na zasadach okreWlonych w niniejszym 
paragrafie; 

5) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane, zgodnie z § 13ś 

6) zasady i warunki kształtowania zabudowyŚ  
a) przy lokalizacji nowej zabudowy na terenie 

obowi>zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy okreWlonej na rysunku planu,  

b) maksymalna wysokoWć zabudowy to trzy 
kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokoWci 
od poziomu gruntu do najwycszego punktu 
przekrycia dachu 15,0 m,  

c) garace i budynki gospodarcze nalecy lokalizować 
jako wolnostoj>ce lub przy granicy z działk> 
s>siedni>, z dachem o spadku do 45° i maksymalnej 
wysokoWci budynku do kalenicy 7,0 m,  

d) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 1,0, 
e) powierzchniC biologicznie czynn> na minimum 

30% powierzchni terenu,  
f) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 

i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeM, 

g) kolorystyka elewacji ujednolicona na terenie 
całego terenu, kolorystyka Wcian jasna, pastelowa 
(becowa, kremowa, jasny zielony, jasny 
niebieski itp.) z dopuszczeniem akcentów 
kolorystycznych (w tym: z wykorzystaniem 
materiałów o innej strukturze (drewno, cegła 
elewacyjna) lub akcenty barwne), których ogólny 
udział procentowy w powierzchni elewacji nie 
moce przekroczyć 15%. Pokrycia dachowe 
niepalne, ujednolicone kolorystycznie dla całego 
terenu; 

7) dla terenu dawnego cmentarza ewangelickiego 
obowi>zuj> ustalenia § 10 ust. 4 pkt 4ś 

8) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6, 
obowi>zek podł>czenia wszystkich budynków 
o funkcji podstawowej do sieci kanalizacji sanitarnej 
zaraz po jej wybudowaniu; 

9) lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej 
takich jak stacje transformatorowe, podziemne 
przepompownie Wcieków czy kontenerowe stacje 
telekomunikacyjne na podstawie opracowaM 
technicznych, pod warunkiem, ce uci>cliwoWć tych 
urz>dzeM nie bCdzie wykraczać poza granice terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawnyś 

 10) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
 11) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1U/Up, 2U/Up plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usługowej usług komercyjnych i/lub usługi publiczne 
z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymiś 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – 
parkingi na wydzielonych działkach(nie wiCcej nic 
20% powierzchni kacdego z terenów), stacje 
transformatorowe, przepompownie; 

3) mocliwoWć realizacji garacy, budynków gospodarczych, 
usługowych na zasadach okreWlonych ponicejŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
okreWlonej na rysunku planu,  

b) maksymalna wysokoWć zabudowy to dwie 
kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokoWci 
od poziomu gruntu do najwycszego punktu 
przekrycia dachu 9,0 m (nie dotyczy obiektów 
wiecowych, dla których maksymalna wysokoWć 
to 15 m),  

c) budynki nalecy lokalizować jako wolno stoj>ce 
lub dobudowane do bryły istniej>cych obiektów, 
dopuszcza siC lokalizacjC przy granicy pod 
warunkiem realizacji zabudowy na obydwu 
s>siaduj>cych ze sob> działkach), 

d) dachy budynków nalecy projektować jako, dwu 
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lub czterospadowe o k>cie nachylenia połaci 
w zakresie do 45° (w przypadku budynków 
lokalizowanych w granicy dopuszcza siC dachy 
jednospadowe – tak by z dachem s>siednim 
tworzyły układ dwuspadowy, połacie dachów 
musz> być symetryczne o równym k>cie 
nachylenia i równej wysokoWci kalenicy oraz 
okapu o zbliconej kolorystyce),  

e) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,6,  
f) maksymalna powierzchnia zabudowy to 50% 

powierzchni działki budowlanej,  
g) powierzchniC biologicznie czynn> na minimum 

25% powierzchni terenu,  
h) pokrycie dachowe budynków powinno być 

wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
terenie, kolorystyka pokrycia dachowego wpisuj>ca 
siC w krajobrazś dopuszczalna kolorystyka to 
grafit, br>z, czerM, kolor naturalnej cegły,  

i) kolorystyka Wcian jasna, pastelowa (becowa, 
kremowa, jasny zielony, jasny niebieski itp.) 
z dopuszczeniem akcentów kolorystycznych 
(w tymŚ z wykorzystaniem materiałów o innej 
strukturze (drewno, cegła elewacyjna lub akcenty 
barwne), Pokrycia dachowe niepalne, ujednolicone 
kolorystycznie dla całego terenu,  

j) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

4) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6, 
obowi>zek podł>czenia wszystkich budynków 
o funkcji podstawowej do sieci kanalizacji sanitarnej 
zaraz po jej wybudowaniu; 

5) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
6) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1Up plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usług 

publicznych – (OSP) Ochotnicza Strac Pocarnaś 
2) mocliwoWć realizacji garacy, budynków gospodarczych, 

usługowych na zasadach okreWlonych ponicejŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
okreWlonej na rysunku planu,  

b) maksymalna wysokoWć zabudowy to dwie 
kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokoWci 
od poziomu gruntu do najwycszego punktu 
przekrycia dachu 9,0 m (nie dotyczy obiektów 
wiecowych, dla których maksymalna wysokoWć 
to 15 m),  

c) budynki nalecy lokalizować jako wolno stoj>ce 
lub dobudowane do bryły istniej>cych obiektów, 
dopuszcza siC lokalizacjC przy granicy pod 
warunkiem realizacji zabudowy na obydwu 

s>siaduj>cych ze sob> działkach), 
d) dachy budynków nalecy projektować jako, dwu 

lub czterospadowe o k>cie nachylenia połaci 
w zakresie do 45° (w przypadku budynków 
lokalizowanych w granicy dopuszcza siC dachy 
jednospadowe – tak by z dachem s>siednim 
tworzyły układ dwuspadowy, połacie dachów 
musz> być symetryczne o równym k>cie 
nachylenia i równej wysokoWci kalenicy oraz 
okapu o zbliconej kolorystyce),  

e) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,6,  
f) maksymalna powierzchnia zabudowy to 50% 

powierzchni działki budowlanej,  
g) powierzchniC biologicznie czynn> na minimum 

25% powierzchni terenu,  
h) pokrycie dachowe budynków powinno być 

wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
terenie, kolorystyka pokrycia dachowego wpisuj>ca 
siC w krajobrazś dopuszczalna kolorystyka to 
grafit, br>z, czerM, kolor naturalnej cegły,  

i) kolorystyka Wcian jasna, pastelowa (becowa, 
kremowa, jasny zielony, jasny niebieski itp.) 
z dopuszczeniem akcentów kolorystycznych 
(w tymŚ z wykorzystaniem materiałów o innej 
strukturze (drewno, cegła elewacyjna lub akcenty 
barwne), Pokrycia dachowe niepalne, ujednolicone 
kolorystycznie dla całego terenu,  

j) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

3) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6, 
obowi>zek podł>czenia wszystkich budynków 
o funkcji podstawowej do sieci kanalizacji sanitarnej 
zaraz po jej wybudowaniu; 

4) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
5) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1U/Up/ZP plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usługowej usług komercyjnych i/lub usługi publiczne 
i zieleM urz>dzona z obiektami i urz>dzeniami 
towarzysz>cymiś 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – 
parkingi na wydzielonych działkach (nie wiCcej nic 
20% powierzchni terenu), stacje transformatorowe, 
przepompownie; 

3) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 11ś 

4) realizacjC i kształtowanie nowej zabudowy na 
zasadach okreWlonych w niniejszym paragrafieś 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9 – 426 – Poz. 192 
 
5) zasady i warunki kształtowania zabudowy usługowej 

– usługi komercyjneŚ  
a) przy lokalizacji zabudowy usługowej na terenie 

obowi>zuje zachowanie strefy lokalizacji zabudowy 
usługowej, oznacza to, ce budynki usługowe 
z funkcj> usługi komercyjne mog> być 
lokalizowane tylko w tej strefie (pozostały teren, 
po wydzieleniu, niezbCdnych dla obsługi 
zabudowy usług komercyjnych, działek jest 
przeznaczony pod lokalizacjC usług publicznych 
i zieleni urz>dzonej),  

b) pod działki przeznaczone pod zabudowC usług 
komercyjnych moce być przeznaczone maksimum 
30% terenu 1U/Up/ZP od strony ulicy 
oznaczonej symbolem 7KDL,  

c) nowe budynki usługowe nalecy lokalizować jako 
blianiacze z zachowaniem wjazdów (szerokoWci 
4 m) na teren posesji lub jako zwart> zabudowC 
szeregow> z zachowaniem przejazdów bramnych 
(na teren posesji), plan dopuszcza wykonanie 
drogi wewnCtrznej z jednym lub dwoma 
wjazdami/wyjazdami dla wszystkich budynków, 

d) lokalizacja budynku usługowego na działce 
z kalenic> równoległ> do pasa drogowego 
z mocliwoWci> odchylenia wynikaj>cego 
z prostopadłoWci kalenicy do granic bocznych 
działki na której bCdzie posadowiony budynek, 

e) wysokoWć zabudowy usługowej dwie 
kondygnacje przy czym druga kondygnacja 
stanowić powinno poddasze ucytkowe, rzCdna 
parteru do 45 cm ponad terenem, maksymalna 
całkowita wysokoWć budynku 9,0 m,  

f) lokalizacja pomieszczeM gospodarczych i garacy 
jako wbudowane w budynki o funkcji usługowej,  

g) maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 
90% powierzchni strefy przeznaczonej pod 
zabudowC usługow> wyznaczonej w sposób 
graficzny na rysunku planu,  

h) dopuszcza siC brak powierzchni biologicznie 
czynnej w obrCbie strefy przeznaczonej pod 
zabudowC usługow>, powierzchniC biologicznie 
czynn> dla całej działki plan ustala na minimum 
20% powierzchni działki budowlanej,  

i) dachy budynków nalecy projektować jako 
o równym k>cie nachylenia symetrycznych 
połaci w zakresie od 30° do 45°,  

j) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych 
w obrCbie strefy przeznaczonej pod zabudowC 
usługow>, kolorystyka pokrycia dachowego 
neutralna, wpisuj>ca siC w krajobrazś dopuszczalna 
kolorystyka to grafit, br>z, czerwieM, kolor 
naturalnej cegły,  

k) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno itp.ś 

6) zasady i warunki kształtowania zabudowy usługowej 
– usługi publiczneŚ  
a) przy lokalizacji zabudowy usługowej – usługi 

publiczne na terenie plan ustala wykorzystanie 
całego terenu pod tC funkcjC lub realizacjC tej 
funkcji tylko na czCWci terenu pozostałej po 
wydzieleniu działek dla zabudowy usług 
komercyjnych,  

b) budynki usługowe nalecy lokalizować jako 
wolnostoj>ce,  

c) wysokoWć zabudowy usługowej maksimum trzy 
kondygnacje przy czym trzeci> kondygnacjC 
stanowić powinno poddasze ucytkowe, rzCdna 
parteru do 45 cm ponad terenem, całkowita 
wysokoWć budynku maksimum 12,0 m,  

d) zabudowa gospodarcza i garacowa lokalizowana 
jako pomieszczenie wbudowana w obiekcie 
o funkcji usługowej lub jako budynki wolnostoj>ce,  

e) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,8, 
f) powierzchniC biologicznie czynn> dla całej 

działki plan ustala na min – 50% działki 
budowlanej, przy czym w tych terenach znajd> 
siC tereny zieleni urz>dzonej - parkowej,  

g) dachy budynków usługowych nalecy projektować 
jako dwu lub czterospadowe o równym k>cie 
nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 
25° do 45°,  

h) dachy garacy i budynków gospodarczych 
lokalizowanych jako wolnostoj>ce, dwu lub 
cztero spadowe o k>cie nachylenia 
odpowiadaj>cych sobie połaci od 25° do 45°, 
maksymalna wysokoWć tych budynków do 
kalenicy to 7,0 m,  

i) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych 
w granicach działki budowlanej, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC 
w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

j) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno itp.ś 

7) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

8) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6, 
obowi>zek podł>czenia wszystkich budynków 
o funkcji podstawowej do sieci kanalizacji sanitarnej 
zaraz po jej wybudowaniu; 

9) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6 i 8ś 
 10) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1Um, 2Um plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa 

o charakterze komercyjnym z obiektami 
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i urz>dzeniami towarzysz>cymi z dopuszczeniem 
pomieszczeM mieszkalnych zlokalizowanych na piCtrze; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – na 
wydzielonych działkach – stacje transformatorowe, 
przepompownie; 

3) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 13ś 

4) zasady i warunki kształtowania zabudowy usługowej: 
a) przy lokalizacji zabudowy usługowej na działce 

obowi>zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, 

b) budynki usługowe nalecy lokalizować jako 
blianiacze z zachowaniem wjazdów (szerokoWci 
4 m) na teren posesji lub jako zwart> zabudowC 
szeregow> z zachowaniem przejazdów bramnych 
(na teren posesji); plan dopuszcza wykonanie 
drogi wewnCtrznej z jednym lub dwoma 
wjazdami/wyjazdami dla wszystkich budynków,  

c) wysokoWć zabudowy usługowej dwie kondygnacje 
przy czym druga kondygnacja stanowić powinno 
poddasze ucytkowe, rzCdna parteru do 45 cm 
ponad terenem, maksymalna całkowita wysokoWć 
budynku 9,0 m,  

d) lokalizacja pomieszczeM gospodarczych i garacy 
jako wbudowane w budynki o funkcji usługowej,  

e) maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 
60% powierzchni strefy przeznaczonej pod 
zabudowC usługow> wyznaczonej w sposób 
graficzny na rysunku planu,  

f) dopuszcza siC brak powierzchni biologicznie 
czynnej w obrCbie strefy przeznaczonej pod 
zabudowC usługow>, powierzchniC biologicznie 
czynn> dla całej działki plan ustala na minimum 
10% powierzchni działki budowlanej,  

g) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 1,5,  
h) dachy budynków nalecy projektować jako 

o równym k>cie nachylenia symetrycznych 
połaci w zakresie od 30° do 45°,  

i) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC 
w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

j) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno itp., 

k) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

5) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci gospodarczej 
ograniczona do granic działki lub zespołu działek, 
do których inwestor posiada tytuł prawnyś 

6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 

zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 
7) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6; 
8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1U do 6U plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa 

o charakterze komercyjnym z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymiś  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – stacje 
transformatorowe, przepompownie;  

3) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 11ś 

4) zasady i warunki kształtowania nowej zabudowyŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy,  
b) nowe budynki usługowe nalecy lokalizować jako 

wolno stoj>ce, 
c) wysokoWć zabudowy usługowej maksimum dwie 

kondygnacje bez podpiwniczenia, rzCdna parteru 
do 60 cm ponad terenem, maksymalna wysokoWć 
budynku 9,0 m,  

d) zabudowa gospodarcza i garacowa lokalizowana 
jako wbudowana lub dobudowana do obiektu 
o funkcji podstawowej,  

e) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,8,  
f) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 50% powierzchni działki,  
g) powierzchniC biologicznie czynn> okreWla siC na 

minimum 20% powierzchni działek budowlanych,  
h) dachy budynków nalecy projektować o k>cie 

nachylenia połaci do 40°,  
i) pokrycie dachowe budynków powinno być 

wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC 
w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

j) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno itp., 

k) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

6) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci gospodarczej 
ograniczona do granic działki lub zespołu działek, 
do których inwestor posiada tytuł prawnyś 

7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 

8) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6; 
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9) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1P/U, 2P/U i 3P/U plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – produkcyjna, 

składowo-magazynowa i/lub zabudowa usługowa 
z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymiś  

2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – stacje transformatorowe, 
przepompownie; 

3) zachowanie istniej>cej zabudowy w tym zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, polegaj>ce na 
mocliwoWci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
i odbudowy istniej>cych budynków na zasadach 
okreWlonych w niniejszym paragrafie. Przy 
rozbudowie lub przebudowie istniej>cych, na dzieM 
wejWcia w cycie planu miejscowego, budynków plan 
dopuszcza odstCpstwa od zasad i warunków 
okreWlony w pkt 5 (w przypadku gdy forma budynku 
znacz>co odbiega od wytycznych zawartych 
w pkt 5) wynikaj>ce z obowi>zku zachowaniem 
jednorodnej całoWć architektonicznej bryły budynków 
przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza 
siC stosownieŚ innej max wysokoWć budynku przy 
zachowaniu iloWci kondygnacji, innego k>ta spadku 
połaci dachowych, iloWci połaci dachowych, dopuszcza 
siC równiec stosowanie dachów płaski, itp.)ś 

4) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 11ś 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowyŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) lokalizacjC nowej zabudowy jako wolno stoj>ca 

lub dowi>zan> do zabudowy istniej>cej,  
c) maksymalna wysokoWć zabudowy to dwie 

kondygnacje naziemne, o maksymalnej wysokoWci 
do kalenicy (lub górnej krawCdzi attyki) 10 m,  

d) wysokoWć garacy i budynków gospodarczych 
1 kondygnacja ucytkowa nie wycsza jednak nic 
7 m do kalenicy lub górnej krawCdzi attyki,  

e) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 1,0,  
f) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 60% powierzchni tej działki,  
g) powierzchniC biologicznie czynn> na min. 15% 

powierzchni terenu,  
h) dachy budynków nalecy projektować o k>cie 

nachylenia do 45°, z zachowaniem symetrii 
odpowiadaj>cych sobie połaci,  

i) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno itp., 

j) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 

kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

6) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci gospodarczej 
musi być ograniczona do granic działki, do których 
inwestor posiada tytuł prawnyś 

7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6, 
obowi>zek podł>czenia wszystkich budynków 
o funkcji podstawowej do sieci kanalizacji sanitarnej 
zaraz po jej wybudowaniu; 

8) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
9) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 
 
§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem od 1U/MN do 4U/MN, 7U/MN, 8U/MN, 
9MN/U plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa 

o charakterze komercyjnym z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymi i/lub zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – stacje 
transformatorowe, przepompownie; 

3) w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
1U/MN i 8U/MN wystCpuj> obiekty zabytkowe, 
objCte ochron> konserwatorsk>, dla których 
w sposób nadrzCdny obowi>zuj> ustalenia § 10ś 

4) plan dopuszcza zachowanie istniej>cych w terenach 
nieuci>cliwych zakładów produkcyjnych (w tym nie 
generuj>ce nadmiernego ruchu samochodowego 
i zatrudniaj>ce mniej nic 20 osób) z mocliwoWci> ich 
rozbudowy i przebudowy. Rozbudowa i przebudowa 
nie moce zwiCkszać uci>cliwoWci zakładuś 

5) zachowanie istniej>cej zabudowy polegaj>ce na 
mocliwoWć rozbudowy i przebudowy istniej>cych 
budynków oraz lokalizacjC nowej zabudowy na 
zasadach okreWlonych w niniejszym paragrafie 
(dopuszcza siC adaptacjC, rozbudowC i przebudowC 
istniej>cych obiektów przy zachowaniu istniej>cej 
formy architektonicznej, jeWli ta wyraanie odbiega 
od warunków okreWlonych w niniejszym paragrafie)ś  

6) dla budynków istniej>cych, które s> połocone 
miCdzy lini> nieprzekraczaln> i lini> rozgraniczaj>c> 
drogi, mocliwoWć remontu budynku oraz wymiany 
dachu, rozbudowC takiego budynku nalecy wykonać 
z zachowaniem wyznaczonej, nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

7) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 11ś 

8) zasady i warunki kształtowania zabudowyŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 

zachowanie: 
- nieprzekraczalnych linii zabudowy,  
- obowi>zuj>cej linii zabudowy dla zabudowy 

usługowej (lub mieszkaniowej), która dla 
pozostałych budynków lokalizowanych na 
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działce stanowi nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy, 

b) nowe budynki usługowe (lub mieszkaniowe) nalecy 
lokalizować jako wolno stoj>ce, plan dopuszcza 
zabudowC blianiacz> lub zabudowC przy granicy, 
jeWli parametry działki budowlanej nie pozwalaj> 
na realizacjC budynku wolnostoj>cego,  

c) lokalizacja budynku usługowego (lub mieszkalnego) 
na działce z kalenic> równoległ> do pasa 
drogowego z mocliwoWci> odchylenia wynikaj>cego 
z prostopadłoWci kalenicy do granic bocznych 
działki na której bCdzie posadowiony budynek,  

d) wysokoWć zabudowy usługowej dwie kondygnacje 
bez podpiwniczenia, rzCdna parteru do 60 cm 
ponad terenem, maksymalna całkowita wysokoWć 
budynku 9,0 m,  

e) zabudowa gospodarcza i garacowa lokalizowana 
jako wbudowana lub dobudowana do obiektu 
o funkcji podstawowej, plan dopuszcza realizacjC 
budynków wolnostoj>cych lub przy granicy 
działki pod warunkiem zachowania jednorodnoWci 
kolorystycznej elewacji i pokryć dachowych,  

f) wysokoWć garacy i budynków gospodarczych – 1 
kondygnacja, nie wycej jednak nic 6,0 m,  

g) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,8,  
h) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 50% powierzchni działki,  
i) powierzchniC biologicznie czynn> okreWla siC na 

minimum 30% powierzchni działek budowlanych,  
j) dachy budynków nalecy projektować o k>cie 

nachylenia połaci do 40°,  
k) pokrycie dachowe budynków powinno być wykonane 

z materiałów jednorodnych kolorystycznie dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC 
w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

l) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno itp., 

m) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

8) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci gospodarczej 
ograniczona do granic działki lub zespołu działek, 
do których inwestor posiada tytuł prawnyś 

9) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6; 

 10) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
 11) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 5U/MN, 6U/MN plan ustala:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa 
o charakterze komercyjnym i/lub zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymiś  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – 
przepompownie, stacje transformatorowe;  

3) zachowanie istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej, usługowej, 
polegaj>ce na mocliwoWci przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy istniej>cych budynków na 
zasadach okreWlonych w niniejszym paragrafie. Przy 
rozbudowie lub przebudowie istniej>cych, na dzieM 
wejWcia w cycie planu miejscowego, budynków plan 
dopuszcza odstCpstwa od zasad i warunków 
okreWlony w pkt 6 (w przypadku gdy forma budynku 
znacz>co odbiega od wytycznych zawartych 
w pkt 6) wynikaj>ce z obowi>zku zachowaniem 
jednorodnej całoWć architektonicznej bryły budynków 
przebudowywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza 
siC stosownieŚ innej max wysokoWć budynku przy 
zachowaniu iloWci kondygnacji, innego k>ta spadku 
połaci dachowych, iloWci połaci dachowych, dopuszcza 
siC równiec stosowanie dachów płaski, itp.)ś 

4) dla budynków istniej>cych, które s> połocone 
miCdzy lini> nieprzekraczaln> i lini> rozgraniczaj>c> 
drogi, mocliwoWć remontu budynku oraz wymiany 
dachu, rozbudowC takiego budynku nalecy wykonać 
z zachowaniem wyznaczonej, nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

5) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 11ś 

6) zasady i warunki kształtowania zabudowyŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 

zachowanie: 
- nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
- obowi>zuj>cej linii zabudowy dla zabudowy 

mieszkaniowej (lub usługowej), która dla 
pozostałych budynków lokalizowanych na 
działce stanowi nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy, 

b) nowe budynki mieszkalne(lub usługowe) nalecy 
lokalizować jako wolno stoj>ce,  

c) wysokoWć zabudowy mieszkaniowej (lub 
usługowej) – max dwie kondygnacje przy czym 
druga kondygnacja stanowić powinna poddasze 
ucytkowe, rzCdna parteru do 60 cm ponad 
terenem, maksymalna wysokoWć budynku do 
kalenicy 9,0 m,  

d) lokalizacja budynku mieszkalnego (lub 
usługowego) na działce z kalenic> równoległ> do 
pasa drogowego z mocliwoWci> odchylenia 
wynikaj>cego z prostopadłoWci kalenicy do 
granic bocznych działki na której bCdzie 
posadowiony budynek,  

e) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,6,  
f) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 40% powierzchni działki,  
g) powierzchniC biologicznie czynn> okreWla siC na 

minimum 50% powierzchni działek budowlanych, 
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h) dachy budynków mieszkalnych (lub usługowych) 
nalecy projektować jako dwu- lub czterospadowe 
o równym k>cie nachylenia symetrycznych 
połaci w zakresie 30°-45°,  

i) plan nakazuje lokalizacjC garacy i pomieszczeM 
gospodarczych jako wbudowane lub dobudowane 
do bryły budynku, tworz>c z ni> zwart> całoWć 
architektoniczn>, plan dopuszcza realizacjC 
wolno stoj>cych garacy i budynków gospodarczych, 
gdy wykonane s> one z tego samego materiału co 
budynek mieszkalny, z dachem o k>cie 
nachylenia dachu od 25°-40°,  

j) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC 
w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

k) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno 
itp., zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

l) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

7) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci gospodarczej 
ograniczona do granic działki lub zespołu działek, 
do których inwestor posiada tytuł prawnyś 

8) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 

9) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
 10) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 
 
§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1MN do 23MN, od25MN do 27MN, 
30MN, 32MN, od 34MN do 39MN, 41MN, 43MN, 
44MN, 45MN, 47MN, od 49MN do 67MN plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z obiektami i urz>dzeniami 
towarzysz>cymiś  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – 
nieuci>cliwe usługi towarzysz>ce zabudowie 
mieszkaniowej, drogi wewnCtrzne, przepompownie, 
stacje transformatorowe; 

3) w terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 2MN, 3MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
10MN, 11MN, 15MN, 19MN, 34MN wystCpuj> 
obiekty zabytkowe, objCte ochron> konserwatorsk>, 
dla których w sposób nadrzCdny obowi>zuj> 
ustalenia § 10ś 

4) zachowanie istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, gospodarczej i usługowej, polegaj>ce 
na mocliwoWci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy istniej>cych budynków oraz realizacjC 
nowej zabudowy na zasadach okreWlonych 
w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub 
przebudowie istniej>cych, na dzieM wejWcia w cycie 
planu miejscowego, budynków plan dopuszcza 
odstCpstwa od zasad i warunków okreWlony w pkt 6 
(w przypadku gdy forma budynku znacz>co odbiega 
od wytycznych zawartych w pkt 6) wynikaj>ce 
z obowi>zku zachowaniem jednorodnej całoWć 
architektonicznej bryły budynków przebudowywanych 
lub rozbudowywanych (dopuszcza siC stosownieŚ 
innej max wysokoWć budynku przy zachowaniu 
iloWci kondygnacji, innego k>ta spadku połaci 
dachowych, iloWci połaci dachowych, dopuszcza siC 
równiec stosowanie dachów płaski, itp.)ś 

5) dopuszcza siC remonty, wymianC dachu istniej>cych 
budynków znajduj>cych siC pomiCdzy projektowanymi 
liniami rozgraniczaj>cymi wyznaczaj>cymi drogi 
a wyznaczon> lini> zabudowy nieprzekraczaln>, 
rozbudowa takich budynków moce siC odbywać 
tylko z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

6) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 11ś 

7) zasady i warunki kształtowania zabudowyŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
b) budynki mieszkalne nalecy lokalizować jako 

wolno stoj>ce, (w przypadku działki istniej>cej, 
o szerokoWci frontu ponicej 18,0 plan dopuszcza 
mocliwoWć realizacji budynków mieszkalnych 
jako blianiacze, lub przy granicy z działk> 
s>siedni>),  

c) wysokoWć zabudowy mieszkaniowej – dwie 
kondygnacje przy czym druga kondygnacja 
stanowić powinna poddasze ucytkowe, rzCdna 
parteru do 60 cm ponad terenem, maksymalna 
wysokoWć budynku 9,0 m,  

d) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,6,  
e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 40% powierzchni działki,  
f) powierzchniC biologicznie czynn> okreWla siC na 

minimum 30% powierzchni działki budowlanej, 
g) dachy budynków mieszkalnych nalecy projektować 

o k>cie nachylenia do 45°,  
h) plan nakazuje lokalizacjC garacy i pomieszczeM 

usługowych i gospodarczych jako wbudowane 
lub dobudowane do bryły budynku, tworz>c z ni> 
zwart> całoWć architektoniczn>, plan dopuszcza 
realizacjC garacy i budynków gospodarczych 
wolno stoj>cych i przy granicy działki z działk> 
s>siedni>, z dachem o k>cie nachylenia dachu od 
25°-40° przy zachowaniu jednorodnoWci 
kolorystycznej elewacji i pokrycia dachowego 
z budynkiem mieszkalnym,  

i) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9 – 431 – Poz. 192 
 

w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

j) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno 
itp., zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

k) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

8) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 

9) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
 10) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 28MN, 29MN, 31MN, 33MN, 40MN, 
42MN, 46MN plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z obiektami i urz>dzeniami 
towarzysz>cymiś  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – 
nieuci>cliwe usługi towarzysz>ce zabudowie 
mieszkaniowej, drogi wewnCtrzne, przepompownie, 
stacje transformatorowe;  

3) zachowanie istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, gospodarczej i usługowej, polegaj>ce 
na mocliwoWci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
i odbudowy istniej>cych budynków oraz realizacjC 
nowej zabudowy na zasadach okreWlonych 
w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub 
przebudowie istniej>cych, na dzieM wejWcia 
w cycie planu miejscowego, budynków plan 
dopuszcza odstCpstwa od zasad i warunków 
okreWlony w pkt 5 (w przypadku gdy forma budynku 
znacz>co odbiega od wytycznych zawartych 
w pkt 5) wynikaj>ce z obowi>zku zachowaniem 
jednorodnej całoWć architektonicznej bryły budynków 
przebudowywanych lub rozbudowywanych 
(dopuszcza siC stosownieŚ innej max wysokoWć 
budynku przy zachowaniu iloWci kondygnacji, 
innego k>ta spadku połaci dachowych, iloWci połaci 
dachowych, dopuszcza siC równiec stosowanie 
dachów płaski, itp.)ś 

4) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 11ś 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowyŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
b) budynki mieszkalne nalecy lokalizować jako 

wolno stoj>ce, (w przypadku działki istniej>cej, 
o szerokoWci frontu ponicej 18,0 plan dopuszcza 

mocliwoWć realizacji budynków mieszkalnych 
jako blianiacze, lub w granicy z działk> 
s>siedni>),  

c) wysokoWć zabudowy mieszkalnej – dwie 
kondygnacje przy czym druga kondygnacja 
stanowić powinna poddasze ucytkowe, rzCdna 
parteru do 60 cm ponad terenem, maksymalna 
wysokoWć budynku 9,0 m,  

d) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,45,  
e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 30% powierzchni działki,  
f) powierzchniC biologicznie czynn> okreWla siC na 

minimum 50% powierzchni działki budowlanejś 
g) dachy budynków mieszkalnych nalecy projektować 

jako dwu lub czterospadowe o równym k>cie 
symetrycznych połaci o k>cie nachylenia od 35° 
do 45°,  

h) plan nakazuje lokalizacjC garacy i pomieszczeM 
usługowych i gospodarczych jako wbudowane 
lub dobudowane do bryły budynku, tworz>c z ni> 
zwart> całoWć architektoniczn>, plan dopuszcza 
realizacjC garacy i budynków gospodarczych 
wolno stoj>cych i przy granicy działki z działk> 
s>siedni>, z dachem o k>cie nachylenia dachu od 
20°-40° przy zachowaniu jednorodnoWci 
kolorystycznej elewacji i pokrycia dachowego 
z budynkiem mieszkalnym, (budynki przy 
granicy nalecy lokalizować, tak by dachy 
obiektów ze sob> s>siaduj>cych miały ten sam 
k>t nachylenia połaci), 

i) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC 
w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

j) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno 
itp., zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

k) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 

7) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 24MN, 48MN i od 68MN do 71MN plan 
ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z obiektami i urz>dzeniami 
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towarzysz>cymiś  
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – 

nieuci>cliwe usługi towarzysz>ce zabudowie 
mieszkaniowej, stacje transformatorowe, przepompownie;  

3) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 11ś 

4) zasady i warunki kształtowania nowej zabudowyŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 

zachowanie obowi>zuj>cej linii zabudowy, która 
dla pozostałych obiektów lokalizowanych na 
działce stanowić bCdzie nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy, 

b) budynki mieszkalne nalecy lokalizować jako 
wolno stoj>ce,  

c) wysokoWć zabudowy mieszkaniowej – dwie 
kondygnacje przy czym druga kondygnacja 
stanowić powinna poddasze ucytkowe, rzCdna 
parteru do 45 cm ponad terenem, maksymalna 
wysokoWć budynku 9,0 m,  

d) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,5,  
e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 30% powierzchni działki,  
f) powierzchniC biologicznie czynn> okreWla siC na 

minimum 50% powierzchni działki budowlanej, 
g) dachy budynków mieszkalnych nalecy projektować 

jako dwu lub czterospadowe o równym k>cie 
symetrycznych połaci w zakresie od 35° do 45°,  

h) plan nakazuje lokalizacjC garacy i pomieszczeM 
usługowych i gospodarczych jako wbudowane 
lub dobudowane do bryły budynku, tworz>c z ni> 
zwart> całoWć architektoniczn>, plan dopuszcza 
realizacjC garacy i budynków gospodarczych 
wolno stoj>cych i przy granicy działki z działk> 
s>siedni>, z dachem o k>cie nachylenia od 20°-
40° przy zachowaniu jednorodnoWci kolorystycznej 
elewacji i pokrycia dachowego z budynkiem 
mieszkalnym, (budynki przy granicy nalecy 
lokalizować, tak by dachy obiektów ze sob> 
s>siaduj>cych miały ten sam k>t nachylenia 
połaci), 

i) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC 
w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

j) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno 
itp., zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

k) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 

zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 
6) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
7) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1MNe do 42MNe plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna ekstensywna z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymiś 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – 
nieuci>cliwe usługi towarzysz>ce zabudowie 
mieszkaniowej, stacje transformatorowe, przepompownie;  

3) zachowanie istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej polegaj>ce na mocliwoWci 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy 
istniej>cych budynków oraz realizacjC nowej zabudowy 
na zasadach okreWlonych w niniejszym paragrafieś 

4) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 11ś 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowyŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
b) budynki mieszkalne nalecy lokalizować jako 

wolno stoj>ce,  
c) wysokoWć zabudowy mieszkalnej – dwie 

kondygnacje przy czym druga kondygnacja 
stanowić powinna poddasze ucytkowe, rzCdna 
parteru do 45 cm ponad terenem, maksymalna 
wysokoWć budynku 9,0 m,  

d) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,3,  
e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 30% powierzchni działki,  
f) powierzchniC biologicznie czynn> okreWla siC na 

minimum 55% powierzchni działki budowlanej, 
g) dachy budynków mieszkalnych nalecy projektować 

jako dwu lub czterospadowe o równym k>cie 
nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 
35° do 45°,  

h) plan nakazuje lokalizacjC garacy i pomieszczeM 
usługowych i gospodarczych jako wbudowane 
lub dobudowane do bryły budynku, tworz>c z ni> 
zwart> całoWć architektoniczn>, plan dopuszcza 
realizacjC garacy i budynków gospodarczych 
wolno stoj>cych i przy granicy działki z działk> 
s>siedni>, z dachem o k>cie nachylenia dachu od 
20°-40° przy zachowaniu jednorodnoWci 
kolorystycznej elewacji i pokrycia dachowego 
z budynkiem mieszkalnym, (budynki przy 
granicy nalecy lokalizować, tak by dachy 
obiektów ze sob> s>siaduj>cych miały ten sam 
k>t nachylenia połaci),  

i) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC 
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w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

j) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno 
itp., zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

k) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 

7) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1MNr do 12MNr plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna rezydencjonalna z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymiś 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce – 
nieuci>cliwe usługi towarzysz>ce zabudowie 
mieszkaniowej, stacje transformatorowe, przepompownie;  

3) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały na działki budowlane lub na nowych 
działkach wydzielonych na podstawie zasad 
i warunków podziału i scalania nieruchomoWci 
okreWlonych w § 11ś 

4) realizacjC i kształtowanie nowej zabudowy na 
zasadach okreWlonych w niniejszym paragrafieś 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowyŚ 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
b) budynki mieszkalne nalecy lokalizować jako 

wolno stoj>ce,  
c) wysokoWć zabudowy mieszkalnej – dwie 

kondygnacje przy czym druga kondygnacja 
stanowić powinna poddasze ucytkowe, rzCdna 
parteru do 45 cm ponad terenem, maksymalna 
wysokoWć budynku 9,0 m,  

d) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,2,  
e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 20% powierzchni działki,  
f) powierzchniC biologicznie czynn> okreWla siC na 

minimum 70% powierzchni działki budowlanej, 
g) obowi>zek nasadzeM zieleni wysokiej 

i Wredniowysokiej na obszarze obejmuj>cym min. 
10% powierzchni działki budowlanej, 

h) dachy budynków mieszkalnych nalecy projektować 
jako dwu lub czterospadowe, z dopuszczeniem 
dachów mansardowych, o równym k>cie 
nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 
35° do 45° – dla mansardy w zalecnoWci od 
potrzeb, 

i) lokalizacjC budynków garacowych i budynków 

gospodarczych jako wolno stoj>ce lub przy 
granicy działki z działk> s>siedni>, z dachem 
o k>cie nachylenia dachu od 20°-40° przy 
zachowaniu jednorodnoWci kolorystycznej elewacji 
i pokrycia dachowego z budynkiem mieszkalnym, 
(budynki przy granicy nalecy lokalizować, tak by 
dachy obiektów ze sob> s>siaduj>cych miały ten 
sam k>t nachylenia połaci i były utrzymane w tej 
samej kolorystyce), plan dopuszcza lokalizacjC 
pomieszczeM gospodarczych i usługowych oraz 
garacy w bryle budynku mieszkalnego,  

j) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie 
dla wszystkich budynków zlokalizowanych na 
poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka 
pokrycia dachowego neutralna, wpisuj>ca siC 
w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to grafit, 
br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

k) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno 
itp., zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

l) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeMś 

6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 

7) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6ś 
8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8. 

 
§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1ZZ/Rz, 2ZZ/Rz plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zagrocone 

powodzi> z mocliwoWci> ucytkowania jako ł>ki 
i pastwiska; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – realizacja sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) zakaz lokalizowania zabudowy; 
4) zakaz grodzenia. 
 

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1Rz do 3Rz plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – ł>ki 

i pastwiska; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – realizacja sieci 

i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 
3) całkowity zakaz lokalizowania zabudowy. 
 

§ 33. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1 ZZ do 5ZZ plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny naracone na 

niebezpieczeMstwo powodziś 
2) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych, 

utrzymanie istniej>cego ucytkowania terenu (zieleM 
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naturalna); 
3) obowi>zuj> ustalenia § 13 ust. 2. 
 

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1ZP plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleM parkowa 

z urz>dzeniami towarzysz>cymiś 
2) realizacja funkcji podstawowej w oparciu 

o istniej>c> i projektowan> zieleM i projektowane 
ci>gi spaceroweś 

3) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniaj>ce - 
realizacja sieci infrastruktury technicznej, oczek 
wodnych, elementów małej architektury itp.; 

4) zakaz lokalizowania budynków trwale zwi>zanych 
z gruntem; 

5) zakaz lokalizowania na terenie wiec telefonii 
komórkowej, masztów, słupów, wiec wolno 
stoj>cych i/lub dobudowanych do budynków oraz 
reklam wieloprzestrzennych oraz innych elementów 
wysokoWciowychś 

6) uzbrojenie terenu zgodnie z ustaleniami okreWlonymi 
w Rozdziale 6;  

7) lokalizacjC ewentualnych ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 10. 
 

§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1ZZ/Ut plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren naracony na 

niebezpieczeMstwo powodzi z dopuszczeniem 
lokalizacji usług turystyki wraz z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymiś 

2) realizacja funkcji podstawowej w oparciu 
o istniej>c> i projektowan> zieleM oraz 
o projektowane obiekty obsługi turystycznej; 

3) realizacjC nowej zabudowy w oparciu o istniej>ce 
podziały, na podstawie § 11ś 

4) realizacja nowej zabudowy tylko poza stref> 
zagrocenia wodami powodziowymi rzeki DrwCcy, 
wyznaczonej na rysunku planu; 

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowi>zuje 

zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
b) obiekty budowlane nalecy lokalizować jako 

wolno stoj>ce,  
c) wysokoWć zabudowy – max dwie kondygnacje 

przy czym druga kondygnacja stanowić powinna 
poddasze ucytkowe, rzCdna parteru – 60 cm 
ponad terenem, maksymalna wysokoWć budynku 
9,0 m,  

d) wskaanik intensywnoWci zabudowy do 0,2,  
e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

wynosi 70% powierzchni obszaru przeznaczonego 
pod zabudowC (nie zalewanego),  

f) powierzchniC biologicznie czynn> okreWla siC na 
minimum 10% powierzchni obszaru przeznaczonego 
pod zabudowC(nie zalewanego), 

g) obowi>zek nasadzeM zieleni wysokiej 
i Wredniowysokiej na obszarze obejmuj>cym 
min. 10% powierzchni terenu, 

h) dachy budynków nalecy projektować jako dwu 
lub czterospadowe, o równym k>cie nachylenia 
symetrycznych połaci w zakresie od 35° do 45°, 

i) plan nakazuje lokalizacjC garacy i pomieszczeM 

gospodarczych jako wbudowane w bryłC obiektu 
o funkcji podstawowej i stanowi>ce z nim zwart> 
całoWć architektoniczn>, 

j) pokrycie dachowe powinno być wykonane 
z materiałów jednorodnych kolorystycznie dla 
wszystkich budynków zlokalizowanych w terenie, 
kolorystyka pokrycia dachowego neutralna, 
wpisuj>ca siC w krajobrazś dopuszczalna kolorystyka 
to grafit, br>z, czerwieM, kolor naturalnej cegły,  

k) kolorystyka elewacji naturalna, pastelowa – 
dopuszczalne koloryŚ becowy, kremowy, jasny 
cółty lub jasna zieleM, biały, z dopuszczeniem 
akcentów i elementów wykonanych z materiałów 
naturalnych – kamieM, cegła elewacyjna, drewno itp., 

l) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
i powlekanych paneli metalowych jako materiału 
wykoMczeniowego wszelkich obiektów i elementów 
kubaturowych znajduj>cych siC na działce jak 
i ogrodzeM, 

m) wszystkie obiekty pomocnicze lokalizowane 
w terenie (w tym wiaty, altany, itp. musz> być 
opracowane architektonicznie w projekcie 
budowlanym); 

6) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 

7) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 9ś 
8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 

działek nalecy przewidzieć odpowiedni> iloWć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny przy 
uwzglCdnieniu wskaaników okreWlonych w § 41 ust. 8; 

9) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci gospodarczej 
musi być ograniczona do granic działki, do których 
inwestor posiada tytuł prawnyś 

 10) zakaz lokalizowania na terenie wiec telefonii 
komórkowej, masztów, słupów, wiec wolno 
stoj>cych i/lub dobudowanych do budynków oraz 
reklam wieloprzestrzennych oraz innych elementów 
wysokoWciowychś 

 11) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 10. 
 

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem od 1ZL do 18ZL plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny leWneś 
2) mocliwoWć przebudowy istniej>cej sieci infrastruktury 

technicznej oraz zwi>zanych z ni> urz>dzeMś 
3) zachowanie istniej>cych duktów leWnych i dróg, 

z mocliwoWci> wykorzystania na ci>gi pieszo-
rowerowe i szlaki turystyczne;  

4) obowi>zek gospodarowania na prywatnych terenach 
leWnych zgodnie z „Uproszczonymi planami 
urz>dzenia lasów”ś 

5) zakaz wznoszenia budynków nie zwi>zanych 
z produkcj> leWn>, w tym tymczasowychś 

6) całkowity zakaz grodzenia i wygradzania. 
 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem od 1DZL do 11DZL plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny dolesieMś 
2) przeznaczenie dopuszczalne – mocliwoWć realizacji 

lub przebudowy istniej>cych sieci infrastruktury 
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technicznej oraz zwi>zanych z nimi urz>dzeM a takce 
realizacji dróg dojazdowychś 

3) całkowity zakaz wznoszenia budynkówś 
4) zakaz zalesiania terenów wokół ci>gów 

projektowanej i istniej>cej sieci infrastrukturalnej, 
wielkoWć strefy wolnej od zalesienia nalecy 
uzgodnić z zarz>dc> sieciś 

5) obowi>zek zagospodarowania prywatnych terenów 
dolesieM zgodnie z „Uproszczonymi planami 
urz>dzenia lasów”ś 

6) całkowity zakaz grodzenia i wygradzania. 
 

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1ZC/KS plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz czynny 

z obiektami i urz>dzeniami towarzysz>cymi i tereny 
obsługi komunikacyjnej – parkingi, obsługa 
komunikacji publicznej; 

2) plan dopuszcza mocliwoWć powiCkszenia cmentarza, 
tak by strefa sanitarna (50 m) nie obejmowała 
swoim zasiCgiem budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w s>siedztwie cmentarzaś 

3) obowi>zek nasadzeM zieleni Wredniowysokiej 
i wysokiej w obrCbie cmentarza i oraz terenów 
obsługi komunikacyjnej (w tym parkingu)ś 

4) w zagospodarowaniu terenu nalecy przewidzieć 
odpowiedni> iloWć miejsc postojowych dla 
samochodów, jednak nie mniej nic 20; 

5) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowC 
zgodnie z ustaleniami okreWlonymi w Rozdziale 6ś 

6) lokalizacjC ogrodzeM zgodnie z § 9 pkt 5, 6, 7, 8. 
 
§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1KS, 2KS plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 

komunikacyjnej - urz>dzenia komunikacji publicznej 
(przystanek autobusowy) i parkingi z obiektami 
i urz>dzeniami towarzysz>cymiś 

2) lokalizacja obiektów i urz>dzeM towarzysz>cych 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 

 
§ 40. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1R, 2R plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren rolnicze; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – realizacja sieci 

i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 
3) dla terenów przewiduje siC całkowity zakaz zabudowy; 
4) mocliwoWć docelowego zalesienia terenu 2Rś 
5) zakaz grodzenia. 

 
Rozdział 5 

Przepisy szczegółowe w zakresie obsługi 
komunikacyjnej 

 
§ 41.1. Plan ustala nastCpuj>ce zasady rozbudowy 

i budowy systemów komunikacyjnych w obszarze 
obowi>zywania ustaleM planu zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami zawartymi w Rozporz>dzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Parametry techniczne poszczególnych klas dróg (ulic) 

powinny spełniać wymogi zawarte w ww. 
rozporz>dzeniu. 

2. Plan wyznacza system ulic ogólnodostCpnych, 
obsługuj>cych komunikacyjnie obszar planu, w skład 
których wchodz> drogi publiczne podzielone ze 
wzglCdów funkcjonalno-technicznych na klasy: 
- KDZ – zbiorcza, 
- KDL – lokalna, 
- KDD – dojazdowa. 

3. Plan wyznacza nastCpuj>ce drogi (ulice) publiczne: 
1) drogC wojewódzka nr 654 (Silno – Złotoria – 

Kaszczorek – droga nr 80) - ulicC zbiorcz> 
oznaczon> na rysunku planu symbolem 1KDZ – 
ul. Pomorsk>, o zmiennej szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, o przekroju poprzecznym 
jednojezdniowym, dwupasowym; 

2) drogC wojewódzk> nr 657 (Złotoria-Lubicz - droga 
nr 10) – ulicC zbiorcz> oznaczon> na rysunku planu 
symbolem 2KDZ – ul. ToruMsk>, o zmiennej 
szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, o przekroju 
poprzecznym jednojezdniowym, dwupasowym; 

3) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolami 1KDL - ul. Warszawska, 
o szerokoWci 15,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
o przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

4) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolem 2KDL – ul. Sportowa o szerokoWci 
12,0 m w liniach rozgraniczaj>cych, o przekroju 
poprzecznym jednojezdniowym, dwupasowym; 

5) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolem 3KDL – ul. Projektowan> 
o szerokoWci min. 12,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, i przekroju poprzecznym 
jednojezdniowym, dwupasowym; 

6) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolem 4KDL – ul. Lipowa o szerokoWci 
15,0 m w liniach rozgraniczaj>cych i przekroju 
poprzecznym jednojezniowym, dwupasowym; 

7) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolem 5KDL – czCWciowo ul. 8-go Marca 
czCWciowo – projektowana o szerokoWci zmiennej od 
12,0 m do 15,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

8) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolem 6KDL – ul. Nowa o szerokoWci 
12,0 m w liniach rozgraniczaj>cych i przekroju 
poprzecznym jednowjezdniowym, dwupasowym; 

9) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolem 7KDL – ul. Piastów o szerokoWci 
zmiennej od 12,0 m do 15,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych i przekroju poprzecznym 
jednojezdniowym, dwupasowym; 

 10) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolem 8KDL – ul. K. Wielkiego 
o szerokoWci 12,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym 
dwupasowym; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9 – 436 – Poz. 192 
 

 11) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolem 9KDL – czCWciowo ul. LeWna, 
czCWciowo ul. projektowana o zmiennej szerokoWci 
od 12,0 m do 15,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 12) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolem 10KDL – ul. Projektowana 
o szerkoWci 15,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 13) drogC gminn> - ulicC lokaln>, oznaczon> na rysunku 
planu symbolem 11KDL – ul. Bajkowa o szerokoWci 
15,0 m w liniach rozgraniczaj>cych i przekroju 
poprzecznym jednojezdniowym, dwupasowym; 

 14) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 1KDD – ul. Szkoln> 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych, 
z miejscowymi zawCceniami zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu (ze wzglCdu na istniej>ce 
zainwestowanie) i przekroju poprzecznym 
jednojezdniowym, dwupasowym; 

 15) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 2KDD – ul. Flisacka 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 16) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 3KDD – ul. Wodnicka 
o szerokoWci 8,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
(istniej>cych) i przekroju poprzecznym 
jednojezdniowym, dwupasowym; 

 17) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 4KDD – ul. Nieszawska  
o szerokoWci 8,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
(istniej>cych) i przekroju poprzecznym 
jednojezdniowym, dwupasowym; 

 18) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 5KDD – ul. CiechociMska 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 19) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 6KDD – ul. 8-go Marca 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 20) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 7KDD – ul. Piaskowa 
o szerokoWci min. 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, i przekroju poprzecznym 
jednojezdniowym, dwupasowym; 

 21) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 8KDD – ul. Sosnowa 
i Piaskowa o szerokoWci min. 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, i przekroju poprzecznym 
jednojezdniowym, dwupasowym; 

 22) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 9KDD – ul. Nowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 

i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 23) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 10KDD – ul. K. Wielkiego 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 24) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 11KDD – ul. Łokietka  
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych i 
przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 25) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 12KDD – ul. K. Jadwigi 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 26) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 13KDD – ul. projektowana 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 27) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 14KDD – ul. projektowana 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 28) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 15KDD – ul. projektowana 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 29) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 16KDD – ul. Lipowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 30) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 17KDD – ul. projektowana 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 31) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 18KDD – ul. Rócana 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 32) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 19KDD – ul. Storczykowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 33) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 20KDD – ul. Konwaliowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 34) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 21KDD – ul. Brzozowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 
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 35) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 22KDD – ul. projektowana 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 36) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 23KDD – ul. Vwierkowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 37) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 24KDD – ul. Grabowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 38) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 25KDD – ul. DCbowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 39) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 26KDD – ul. Akacjowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych i 
przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 40) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 27KDD – ul. Kalinowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 41) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 28KDD – ul. Lipowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 42) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 29KDD – ul. projektowana 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 43) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 30KDD – ul. LeWna 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 44) drogC gminn> - ulicC dojazdow>, oznaczon> na 
rysunku planu symbolem 46KDD – ul. Wisniowa 
o szerokoWci 10,0 m w liniach rozgraniczaj>cych 
i przekroju poprzecznym jednojezdniowym, 
dwupasowym; 

 45) drogi gminne - ulice dojazdowe, oznaczone na 
rysunku planu symbolami od 31KDDdo 45KDD i od 
47KDD do 56KDD – ul. projektowane o szerokoWci 
10, 0 m w liniach rozgraniczaj>cych i przekroju 
poprzecznym jednojezdniowym, dwupasowym. 
4. Plan wyznacza drogi wewnCtrzne oznaczone na 

rysunku planem symbolami: 
1) drogC istniej>c>, w istniej>cych w liniach 

rozgraniczaj>cych - 1KDW; 
2) drogC istniej>c>, w istniej>cych w liniach 

rozgraniczaj>cych - 2KDW; 

3) drogC istniej>c>, w istniej>cych w liniach 
rozgraniczaj>cych - 3KDW; 

4) drogC istniej>c>, w istniej>cych w liniach 
rozgraniczaj>cych - 4KDW; 

5) drogC projektowan> o szerokoWci 12,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 5KDW; 

6) drogC istniej>c>, w istniej>cych w liniach 
rozgraniczaj>cych - 6KDW; 

7) drogC istniej>c>, w istniej>cych w liniach 
rozgraniczaj>cych - 7KDW; 

8) drogC projektowan> o szerokoWci 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 8KDW; 

9) drogC projektowan> o szerokoWci 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 9KDW; 

 10) drogC projektowan> o szerokoWci 6,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 10KDW; 

 11) drogC projektowan> o szerokoWci 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 11KDW; 

 12) drogC projektowana, o szerokoWci 8,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 12KDW; 

 13) drogC projektowan> o szerokoWci 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 13KDW; 

 14) drogC projektowan>, o szerokoWci 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 14KDW; 

 15) drogC istniej>c>, w istniej>cych w liniach 
rozgraniczaj>cych - 15KDW; 

 16) drogC projektowan>, o szerokoWci 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 16KDW; 

 17) drogC projektowan>, o szerokoWci 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 17KDW; 

 18) drogC projektowan>, o szerokoWci 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 18KDW; 

 19) drogC projektowan>, o szerokoWci 10,0 m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 19KDW; 

 20) drogC projektowan>, o szerokoWci 10,0m w liniach 
rozgraniczaj>cych - 20KDW; 

 21) drogC projektowan> (czCWciowo istniej>cym Wladem) 
o szerokoWci 8,0 m w liniach rozgraniczaj>cych - 
21KDW; 

 22) drogC istniej>c>, w istniej>cych w liniach 
rozgraniczaj>cych - 22KDW; 

 23) drogC istniej>c>, -ul. Pocztow> - w istniej>cych 
w liniach rozgraniczaj>cych - 23KDW; 

 24) drogC istniej>c>, w istniej>cych w liniach 
rozgraniczaj>cych - 24KDW. 
5. Plan wyznacza ci>gi pieszo jezdne oznaczone na 

rysunku planu symbolami od 1KP do 12KP i 14KP 
o zmiennych szerokoWciach w liniach rozgraniczaj>cych, 
zgodnie z rysunkiem planu oraz ci>g pieszy oznaczony 
symbolem 13KP, o szerokoWci 2,0 m – miejscowe 
poszerzenia na chodnik wzdłuc drogi wojewódzkiej - 
ul. Pomorskiej. 

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 plan 
ustala lokalizacjC urz>dzeM sieciowych infrastruktury 
technicznej i zieleni, jako przeznaczenie uzupełniaj>ce. 

7. Na terenach w obrCbie linii rozgraniczaj>cych 
drogi, plan zakazuje lokalizacji nowych budynków  
i urz>dzeM nie zwi>zanych z gospodark> drogow> lub 
potrzebami ruchu drogowegoś nakazuje siC lokalizacjC 
zieleni oraz dopuszcza lokalizacjC urz>dzeM komunikacyjnych 
zwi>zanych z obsług> ruchu, a w szczególnoWciŚ 
przystanków komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, 
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parkingów, urz>dzeM zwi>zanych z utrzymaniem 
i eksploatacj> tras oraz urz>dzeM infrastruktury 
technicznej pod warunkiem nienaruszania wymagaM 
okreWlonych w odrCbnych przepisach dotycz>cych dróg 
publicznych, a takce uzyskania zgody zarz>dcy dróg. 

8. Plan ustala nastCpuj>ce wskaaniki wyposacenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów: 
1) w terenach o funkcji ucytecznoWci publicznej minimum: 

a) dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na 
kacde rozpoczCte 20 m2 powierzchni ucytkowej, 

b) dla zakładów produkcyjno-usługowych – 
40 miejsc na 100 zatrudnionych, 

c) dla obiektów gastronomii – jedno stanowisko na 
kacde 4 miejsca konsumenckie, 

d) dla obiektów obsługi finansowej – 7 stanowisk 
na kacde 100 m2 powierzchni ucytkowej,  

e) dla pozostałych obiektów ucytecznoWci 
publicznej – dwa stanowiska na kacdy obiekt 
a ponadto jedno stanowisko na kacde 100 m2 
powierzchni ucytkowejś 

2) w terenach o przeznaczeniu pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> dla jednego budynku - 
2 stanowiska. 
9. Plan wyznacza teren pod WcieckC rowerow> 

oznaczony symbolem 1KPr, o szerokoWci 2,0 m – 
wzdłuc drogi wojewódzkiej ul. Pomorskiej. 

10. W terenach dróg 1KDZ i 2KDZ, w obrCbie strefy 
ruralistycznej, plan obejmuje ochron> wystCpuj>ce 
wzdłuc dróg zabytkowe szpalery starodrzewu. Ponadto 
plan przewiduje pielCgnacjC i uzupełnianie starodrzewu, 
a w przypadkach koniecznych wymianC drzew.  

 
Rozdział 6 

Przepisy szczegółowe w zakresie uzbrojenia 
 

§ 42.1. W zakresie zaopatrzenia w wodC plan ustalaŚ 
1) jako podstawowe aródło zaopatrzenia w wodC - 

z wiejskiej sieci wodoci>gowych wsi Złotoria 
i fragmentu wsi Grabowiec; 

2) rozbudowC sieci wodoci>gowej stosownie do 
potrzeb lokalnych, w uzgodnieniu i na warunkach 
okreWlonych przez gestora sieci; 

3) lokalizacjC wodoci>gów w liniach rozgraniczaj>cych 
dróg/ulicś 

4) zewnCtrzn> ochronC p.poc. obiektów budowlanych 
poprzez hydranty p.poc., montowane na sieci 
wodoci>gowej zgodnie z obowi>zuj>cymi w tym 
zakresie odrCbnymi przepisamiś 

5) przy budowie sieci wodoci>gowej nalecy 
uwzglCdnić ustalenia § 10. 

 
§ 43.1. W zakresie odprowadzenia Wcieków sanitarnych 

plan ustala: 
1) odprowadzanie Wcieków bytowo-gospodarczych 

(sanitarnych) poprzez istniej>c> sieć kanalizacji 
sanitarnej oraz jej rozbudowC w miarC potrzeb 
rozwojowych terenu; 

2) plan dopuszcza stosowanie bezodpływowych 
zbiorników do czasowego gromadzenia nieczystoWci 
ciekłych z obowi>zkiem okresowego wywozu 
zgromadzonych nieczystoWci poprzez wozy 
asenizacyjne oraz przydomowych oczyszczalni 
Wciekówś ustalenie to nie dotyczy terenów połoconych 

w granicach chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki 
DrwCcy” i terenów bezpoWredniego zagrocenia 
wodami powodziowymi rzek Wisy i DrwCcyś 

3) obowi>zek podł>czenia wszystkich nieruchomoWci 
do kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu 
(obowi>zek nie dotyczy nieruchomoWci wyposaconych 
w przydomowe oczyszczalnie Wcieków)ś 

4) obowi>zek podczyszczania Wcieków przemysłowych 
(technologicznych), jeWli takie wystCpuj>, do 
parametrów jakim powinny odpowiadać Wcieki 
wprowadzane do sieci miejskiej zgodnie 
z obowi>zuj>cymi w tym zakresie przepisami odrCbnymi; 

5) przy budowie sieci kanalizacyjnej nalecy 
uwzglCdnić ustalenia § 10. 

 
§ 44. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 

plan ustala: 
1) odprowadzenie wód opadowych z terenów 

zabudowy mieszkaniowej (przez infiltracjC 
powierzchniow> i podziemn> do gruntu w granicy 
własnych lokalizacji)ś 

2) odprowadzenie wód opadowych z jezdni ulic 
głównych poprzez istniej>ce kanały deszczowe oraz 
ich rozbudowC w liniach rozgraniczaj>cych ulicś 

3) obowi>zek instalowania separatorów substancji 
ropopochodnych na odpływach wód opadowych ze 
szczelnie utwardzonych placów postojowych 
i manewrowych, parkingów. 

 
§ 45.1. Plan ustala w zakresie zaopatrzenie w energiC 

elektryczn>Ś 
1) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej 

i projektowanej sieci napowietrzno-kablowej 
Wredniego (15kV) i niskiego napiCcia, bezpoWredni 
dosył energii elektrycznej do poszczególnych 
odbiorców poprzez przył>cza elektroenergetyczne 
niskiego napiCciaś  

2) budowC, przebudowC i rozbudowC sieci i urz>dzeM 
elektroenergetycznych prowadzon> w oparciu  
o warunki przył>czenia i umowy przył>czeniowe 
zawierane przez Koncern Energetyczny ENERGA 
S.A. oddział w Toruniu. z podmiotami ubiegaj>cymi 
siC o przył>czenie do sieci. IloWć i lokalizacja stacji 
transformatorowych SN/nn wynikać bCdzie ze 
zgłoszenia zapotrzebowania na moc przez 
powstaj>ce obiektyś 

3) budowC nowych odcinków sieci Wredniego i niskiego 
napiCcia w liniach rozgraniczaj>cych ulicś zalecana 
budowa sieci kablowych;  

4) mocliwoWć lokalizacji stacji transformatorowych 
15/0,4 kV na terenach przeznaczonych pod 
zabudowC, przy linii rozgraniczaj>cej ulicy 
z bezpoWrednim dostCpem do drogi publicznejś 

5) mocliwoWć lokalizacji stacji transformatorowych 
15/0,4 kV słupowych w liniach rozgraniczaj>cych 
ulic; 

6) przy budowie linii energetycznych nalecy 
uwzglCdnić ustalenia § 10 (tylko w przypadku linii 
kablowych). 

 

§ 46.1. Plan ustala w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych 

i grzewczych z sieci gazowej a czasowo z butli;  
2) budowa sieci gazowej na warunkach okreWlonych 
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przez właWciwy zakład gazowniczyś 
3) zasady budowy gazoci>gów w ulicach musz> być 

zgodne z obowi>zuj>cym Rozporz>dzeniem 
okreWlaj>cym warunki techniczne, jakim winny 
odpowiadać sieci gazowe; 

4) dostawy gazu ziemnego do nowych odbiorców bCd> 
mocliwe o ile zostan> spełnione kryteria 
ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte 
odpowiednie porozumienia z odbiorcami; 

5) na terenach zabudowy jednorodzinnej, lokalizacjC 
szafek gazowych otwieranych na zewn>trz od strony 
ulicy, w granicy ogrodzeM. Linia ogrodzenia winna 
przebiegać minimum 0,5 m od gazoci>guś 

6) przy budowie gazoci>gu nalecy uwzglCdnić ustalenia 
§ 10. 

 
§ 47. Plan ustala zaopatrzenie w ciepło z lokalnych 

indywidualnych aródeł ciepła z zastosowaniem paliw  
i technologii ekologicznych (np. gaz, pr>d, olej opałowy 
lekki, aródła odnawialne, itp.). 
 

§ 48.1. Plan ustala w zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 
1) pełn> obsługC telekomunikacyjn> z istniej>cej 

i projektowanej sieci; 
2) rozbudowC sieci stosownie do potrzeb lokalnych na 

warunkach okreWlonych przez gestora sieci. Nakaz 
lokalizowania projektowanych kabli telekomunikacyjnych 
doziemnych i linii telefonicznych napowietrznych 
w liniach rozgraniczaj>cych ulicś 

3) bezpoWredni> obsługC abonentów telefonicznych 
realizowan> za poWrednictwem indywidualnych 
przył>czy, na warunkach okreWlonych przez 
odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego. 
2. Plan dopuszcza przebieg istniej>cych kabli 

telekomunikacyjnych doziemnych i linii telefonicznych 
napowietrznych, poza liniami rozgraniczaj>cymi ulic. 

3. Przy budowie linii telekomunikacyjnych nalecy 
uwzglCdnić ustalenia § 10 (tylko w przypadku linii 
kablowych); 

 
Rozdział 7 

Ustalenia przejWciowe i koMcowe 
 

§ 49.1. WysokoWć stawki procentowej, powstałej na 
skutek uchwalenia niniejszego planu słuc>cej naliczaniu 
opłaty zwi>zanej ze wzrostem wartoWci nieruchomoWci 
ustala siC na 30%. 

2. Dla terenów komunalnych lub nabywanych na 
cele publiczne a takce dróg wewnCtrznych oznaczonych 
symbolem KDW - wysokoWć stawki 0%. 

 
§ 50. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 

Wójtowi żminy Lubicz. 
 
§ 51. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega 
publikacji na stronie internetowej gminy. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Gminy 
Kazimierz Rybacki 
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do uchwały nr XXV/270/08 
Rady Gminy Lubicz 

 z dnia 3 listopada 2008 r. 
Wykaz uwag 

wniesionych do wyłoconego do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego czCWci wsi Złotoria i czCWci wsi Grabowiec 

 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiC, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszaj>cego 

uwagi 

TreWć uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoWci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoWci, której 
dotyczy uwaga 

RozstrzygniCcie 
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwag 

RozstrzygniCcie 
Rady Gminy 
zał>cznik do 

uchwały 
nr XXI/196/08 
z dn. 19 maja 

2008 r. 

Uwagi 

uwaga 
uwzglC- 
dniona 

uwaga 
nieuwzglC-

dniona 

uwaga 
uwzglC- 
dniona 

uwaga 
nieuwz-
glCdniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 06.09. 

2007 r. 
Halina 
Mancewicz 
87-100 ToruM 
ul. Brzechwy 34 

utworzenie dwóch 
działek budowlanych 
z przeznaczeniem pod 
zabudowC 
mieszkaniow> 
jednorodzinn> 

dz. nr: 
90/2, i 194/1, 
327/3 i/ 329/1 

19 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

13 KP 
tereny ci>gów 

pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

2. 06.09. 
2007 r. 

Lidia ZieliMska 
87-100 ToruM 
ul. Złotej Rybki 8 

uwzglCdnienie 
w projekcie planu 
czterech odrCbnych 
działek jako działki 
budowlane 

dz. nr: 
2/1, 2/2, 2/3 

i 2/4 

10 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05. 
2008 r. 

--------------- 

3. 07.09. 
2007 r. 

źwa D>browa-
Januszewska 
Złotoria 
ul. Szkolna 5 
Roman Turczyn 
Złotoria  
ul. 8 Marca 16 

uwzglCdnienie na 
działkachŚ 
usług przedszkolnych, 
handlowych, 
hotelowych z wiod>c> 
funkcj> przedszkola  

dz. nr: 
94/1 i 97/4 

13 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

4. 07.09. 
2007 r. 

Zenon i Maria 
Jakubczyk 
87-124 
Złotoria  
ul. Pomorska 93 

brak zgody na 
realizacjCŚ 
1. ci>gu pieszego 
kosztem nieruchomoWci  
 
2. zjazdu z drogi 
wojewódzkiej na drogC 
lokaln> kosztem 
nieruchomoWci  

dz. nr: 
264/9 i 264/10 

61 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

13 KP 
tereny ci>gów 

pieszych 
1 KDZ tereny dróg 

zbiorczych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 

-------- 

--------- 
 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- 
 
 
 
 

-------- 

-------- 
 
 
 
 

NIE 
19.05. 
2008 r. 

--------------- 

5. 10.09. 
2007 r. 

Janusz Suwała 
ul. Lipowa 31A 
87-124 Złotoria 

brak zgody na przebieg 
planowanej drogi przez 
działkC oraz 
przeznaczenie 
nieruchomoWci na cele 
budowlane zamiast 
planowanej drogi i pasa 
zieleni 

dz. nr: 
139/40 

23 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

16 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 
4 KDL tereny dróg 

lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

6. 10.09. 
2007 r. 

Marek 
Wszelak 
ul. Lipowa 36 
Złotoria 
87-162 Lubicz 

uwzglCdnienie 
w projekcie planu 
podziału nieruchomoWci 
na dwie działki 
(wydzielenie działki 
z istniej>cym budynkiem),  
 

przeznaczenie działki 
na tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
z likwidacj> 
nieczynnych rowów – 
wydzielenia min. 9 
działek budowlanych. 

dz. nr: 
151/10 

 
 
 
 
 

208/1 

43 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
 
 

1 MNr, 2 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
1 Rz tereny rolnicze 
– ł>ki i pastwiska 

4 KDW tereny dróg 
wewnCtrznych 

12 KDD, 
15 KDD tereny 

dróg dojazdowych 
10 KDL tereny 
dróg lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- 
 
 
 
 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 
 
 

-------- 

-------- 
 
 
 
 
 
 

-------- 

--------------- 
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7. 13.09. 
2007 r. 

Józef Kowalski 
Halina Kowalska  
Złotoria 88 
87-124 Złotoria  

poł>czenie działekŚ 
- nr: 115/6, 115/7 i 115/8 
i utworzenie jednej 
działki budowlanej oraz  
 
- nr: 115/11, 115/12, 
115/13, 115/14 i 115/16 
i utworzenie jednej 
działki budowlanej 

dz. nr: 
115/6, 115/7, 

115/8 
 
 

115/11, 
115/12, 

115/13, 115/14 
i 115/16 

37 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
41 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- 
 
 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 

-------- 

-------- 
 
 
 
 

-------- 

--------------- 

8. 13.09. 
2007 r. 

żracyna i 
Marian Biernat 
Złotoria  
ul. Lipowa 3 
87-124 Złotoria 

podział nieruchomoWci 
na dwie działki 
budowlane oraz 
przeznaczenie do 
rozbiórki budynku 
gospodarczego  

dz. nr : 
139/21 

23 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

9. 17.09. 
2007 r. 

Szczuka 
Wioleta Anna 
ul. Rumiankowa 9 
87-100 ToruM 

przeznaczenie 
nieruchomoWci na cele 
gastronomiczno-
usługowe 

dz. nr : 
104/4 

41 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

10. 17.09. 
2007 r. 

Jadwiga 
Lewandowska  
ul. Pomorska 85 
87-124 Złotoria 

brak zgody na przebieg 
projektowanego 
chodnika kosztem 
nieruchomoWci  

dz. nr: 
264/16 

61 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
13 KP tereny 

ci>gów pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

11. 18.09. 
2007 r. 

Grzegorz 
KłosiMski 
ul. Pomorska 89 
87-124 Złotoria 

brak zgody na 
projektowany ci>g 
pieszy 

dz. nr: 
264/12, 
264/14 

61 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
13 KP tereny 

ci>gów pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

12. 19.09. 
2007 r. 

Ochotnicza 
Strac Pocarna 
ul. ToruMska 54 
87-124 Złotoria 

przeznaczenie działki 
jako działkC 
ucytecznoWci publicznej 
(pocarniczej) 

dz. nr: 
81/4 

1 U/Up 
tereny zabudowy 

usługowej – usługi 
komercyjne, usługi 

publiczne 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

13. 19.09. 
2007 r. 

Justyna 
Zalewska 
ul. ToruMska 16 
87-124 Złotoria 

podział nieruchomoWci 
na mniejsze działki 
wraz z przebiegiem drogi 
wzdłuc nieruchomoWci 
oraz  
 
brak zgody na przebieg 
proponowanych 
w projekcie dróg  

dz. nr: 
6 

72 MN, 73 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

2 ZZ/Rz 
tereny zalewowe 
z dopuszczeniem 
wykorzystania 

rolniczego  pod ł>ki 
i pastwiska 

48 KDD, 51 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
19.05. 
2008 r. 

 
 
 

NIE 
19.05. 
2008 r. 

--------------- 

14. 19.09. 
2007 r. 

Justyna 
Zalewska 
ul. ToruMska 16 
87-124 Złotoria 

zmiana przebiegu 
projektowanych dróg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podział nieruchomoWci 
na dwie działki  
z przeznaczeniem pod 
zabudowC 
mieszkaniow>  

dz. nr: 
132/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58/1 

48 MN, 49 MN, 
50 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

21 KDD, 24 KDD, 
25 KDD, 

26 KDD tereny 
dróg dojazdowych 

2 P/U tereny 
zabudowy usługowej 

komercyjnej i/lub 
produkcyjnej,  

magazyny, składy 
 

6 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1 KDD tereny dróg 
dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

--------------- 

15. 21.09. 
2007 r. 

Romana 
Melerska 
ul. Lipowa 13 
87-124 Złotoria 

podział nieruchomoWci 
na dwie działki 
budowlane 

dz. nr: 
139/27 i 138/4 

23 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 
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16. 21.09. 
2007 r. 

Józef 
Kotkiewicz 
ul. Lipowa 2 
87-124 Złotoria 

uwzglCdnienie 
nieruchomoWci 
w projekcie planu jako 
teren usługowy 
z przeznaczeniem pod 
pawilon usługowo-
handlowy ok. 1000 m2 

z dojazdem od ul. Lipowej 

dz. nr: 
142 

5 U/MN 
tereny zabudowy 
usługowej i/lub 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1 ZP tereny zieleni 
parkowej 

1 ZLD tereny 
dolesieM 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- działka 
nr 142 uległa 
podziałowi 

na dz.: 
nr 142/1, 

142/3 i 142/4 

17. 21.09. 
2007 r. 

Bronisława 
i Tadeusz 
DuszyMscy 
ul. ToruMska 28 
87-124 Złotoria 

uwzglCdnienie 
w projekcie planu 
czterech niezalecnych 
działek budowlanych  

dz. nr: 
65/11, 65/13, 
65/15 i 65/16 

8 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

18. 24.09. 
2007 r. 

Zbigniew 
Hasse 
ul. Aleja DCbów 2 
Kopanino 
87-124 Złotoria  

uwzglCdnienie 
aktualnych granic 
nieruchomoWci  oraz ich 
przeznaczenie pod 
zabudowC jednorodzinn> 
z uwzglCdnieniem 
podziału na działki 
o powierzchni od  
1000 m2 do 2500 m2 

dz. nr: 
464 i 153 

9 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

19. 24.09. 
2007 r. 

Tomasz 
Boczulak 
ul. 
Sienkiewicza 
25/10 
87-100 ToruM  

uwzglCdnienie 
aktualnych granic 
nieruchomoWci oraz 
podział na dwie działki 
o pow. 2500 m2 kacda, 
z dojazdem z ul. Lipowej 

dz. nr: 
465/2 

9 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

20. 24.09. 
2007 r. 

Zdzisław 
Komenda, ul. 
Szymanowskiego 
12/7  
87-100 ToruM 

uwzglCdnienie 
aktualnych granic 
nieruchomoWci oraz  
podział na dwie działki 
o pow. 2500 m2 kacda, 
z dojazdem z ul. Lipowej 

dz. nr: 
465/1 

9 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

21. 26.09. 
2007 r. 

Dariusz 
Białachowski 
87-100 ToruM 
ul. Konstytucji  
3-go Maja 
29B/28 

przeznaczenie 
nieruchomoWci pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne  

dz. nr: 
143/23 

1P/U 
tereny zabudowy 

usługowej 
komercyjnej i/lub 
produkcyjnej, 

magazyny, składy 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

22. 26.09. 
2007 r. 

Wanda 
SmoliMska  
87-124 Złotoria  
ul. Szkolna 20 

podział nieruchomoWci 
na trzy działki, zgodnie 
z wnioskiem do planu 
z dnia 18.07.2007 r. 

dz. nr: 
69/4 

8 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

23. 26.09. 
2007 r. 

Marcin Dunajski 
Krzysztof 
Grzegorczyk 
ul. ToruMska 15 
87-103 Mała 
Nieszawka 

przeznaczenie 
nieruchomoWci pod 
zabudowC 
mieszkaniow> 
z mocliwoWci> 
prowadzenia usług 

dz. nr: 
29 

2 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

24. 27.09. 
2007 r. 

Mariusz 
Tubielewicz 
ul. Lipowa 37 C 
87-124 Złotoria 
 
Wojciech 
Tubielewicz 
ul. Lipowa 37B 
87-124 Złotoria  

podział nieruchomoWci 
na dwie działki  

dz. nr: 
158/2 

15 ZL 
tereny lasów 

46 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

25. 01.10. 
2007 r. 

Janina 
Ostałowska  
ul. Lipowa 40 
87-124 Złotoria 

brak zgody na przebieg 
projektowanych dróg 
przez nieruchomoWć  

dz. nr: 
212 i 215 

3 MNr, 8 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
12 MNe, 

13 MNe tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
ekstensywnej 
1 Rz tereny 
rolnicze – 

ł>ki i pastwiska 
13 KDD, 

14 KDD tereny 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05. 
2008 r. 

--------------- 
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dróg dojazdowych 
10 KDL tereny 
dróg lokalnych 

26. 01.10. 
2007 r. 

Eugeniusz 
Pietkiewicz 
ul. Lipowa 24 
87-124 Złotoria 

podział nieruchomoWci 
na trzy działki wg 
zał>czonego szkicu  

dz. nr: 
146/1 

26 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

27. 01.10. 
2007 r. 

Radosław 
Gronikowski 
ul. Sobieskiego 18 
88-100 
Inowrocław 

brak zgody na 
projektowan> drogC 
oznaczon> w projekcie 
planu 9 KDL 

dz. nr: 
224/2 i 224/3 

3 RM/MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
i/lub zabudowy 

zagrodowej 
w gospodarstwach 

rolnych, 
hodowlanych lub 

ogrodniczych 
7 MNr 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
9 KDL tereny dróg 

lokalnych 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

TAK 
19.05. 
2008 r. 

-------- czCWć dz. nr 
224/2 i 224/3 
połocona jest 

poza 
granicami 

opracowania 
planu 

28. 02.10. 
2007 r. 

Teresa 
Bukowska  
87-124 Złotoria 
ul. LeWna 24 

podział nieruchomoWci 
na trzy działki 
z przeznaczeniem pod 
budownictwo 
jednorodzinne  

dz. nr: 
140 

42 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

29. 02.10. 
2007 r. 

Janina i 
Wiesław 
Pietruszewscy 
ul. ToruMska 74 
87-124 Złotoria 

poł>czenie działek nrŚ 
129/4 i 136/12 136/17 
i 129 136/18 i 129/6  
 
 
oraz wyodrCbnienie 
samodzielnej działki 
z istniej>cym stawem  

dz. nr: 
129/4, 136/12, 

136/17, 
129/13, 

136/18, 129/9 
129/13 

37 MN, 38 MN, 
39 MN, 41 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

16 KDD, 18 KDD, 
20 KDD 

tereny dróg 
dojazdowych 

2 KDZ tereny dróg 
zbiorczych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 

TAK 
0.11. 

2007 r. 

---------- 
 
 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 

-------- 

-------- 
 
 
 
 

-------- 

brak działki 
nr 129 

w ewidencji 
gruntów, 
działka ta 

uległa 
podziałowi 
i obecnie 
stanowi 
działkC 

nr 129/13 
30. 04.10. 

2007 r. 
Jowita 
i Włodzimierz 
Marczuk 
ul. Jagiellonów 4 
87-124 Złotoria  

brak zgody na przebieg  
projektowanej drogi 
(Wciecki) przez 
nieruchomoWć  

dz. nr: 
205/18 

32 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
11 KP tereny 

ci>gów pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

31. 05.10. 
2007 r. 

Henryk 
TrzciMski 
Klara TrzciMska  
ul. Szkolna 6 
87-124 Złotoria 

brak zgody na 
poszerzenie drogi 
kosztem nieruchomoWci  

dz. nr: 
75/4 

10 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
1 KDD, 5 KDD 

tereny dróg 
dojazdowych 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

32. 08.10. 
2007 r. 

Jan 
Białachowski 
87-124 Złotoria 
ul. Lipowa 14 

uwzglCdnienie podziału 
nieruchomoWci  na trzy 
odrCbne działki  

dz. nr: 
143/24 

1 P/U 
tereny zabudowy 

usługowej 
komercyjnej i/lub 

produkcyjnej, 
magazyny, składy 

2 ZLD 
tereny dolesieM 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- czCWciowo - 
podział na 

dwie działki 

33. 08.10. 
2007 r. 

Frejda Anna 
15-448 
Białystok 
ul. babia 9 m 30 

uwaga kwestionuj>ca 
zakaz zabudowy na 
nieruchomoWci  

dz. nr: 
54/15 

12 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

34. 08.10. 
2007 r. 

Justyna i 
Cezary 
KrasiMscy 
ul. BłCkitna 38 
87-100 ToruM 

brak zgody na 
poszerzenie drogi 
kosztem nieruchomoWci  

dz. nr: 
75/3 

10 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

35. 09.10. 
2007 r. 

Kola Michał  
87-100 ToruM 
ul. Turystyczna 7 

podział nieruchomoWci 
na mniejsze działki  

dz. nr: 
439/8 

6 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
10 KDL tereny 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- czCWciowo 
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dróg lokalnych 
1 KDZ tereny dróg 

zbiorczych 
5 ZL tereny lasów 

36. 09.10 
2007 r. 

Tadeusz 
i Mirosława 
bulewscy 
ul. ToruMska 87 
87-124 Złotoria 

brak zgody na 
lokalizacjC drogi, 
kosztem nieruchomoWci 

dz. nr: 
18/2 i 19/2 

36 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
46 KDD tereny 

dróg dojazdowych 
1 ZZ/Ut 

tereny zalewowe 
z dopuszczeniem 
usług turystyki 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

37. 09.10. 
2007 r. 

Helena 
Strzelecka  
87-124 Złotoria 
ul. LeWna 65 

podział nieruchomoWci 
na mniejsze działki 

dz. nr: 
241/1 i 243/1 

5 MNe 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
ekstensywnej 

58 MN, 59 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
30 KDD tereny 

dróg dojazdowych 
9 KDL tereny dróg 

lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- czCWciowo 

38. 09.10. 
2007 r. 

Edward Homa  
ul. Sosnowa 13 
Antoni Zalewski 
ul. Sosnowa 1 
87-124 Złotoria 

zmiana funkcji terenów 
oznaczonych na 
rysunku projektu planu 
symbolem ZL na 
funkcjC  MNe 

dz. nr: 
256 

17 MNe, 19 Mne 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
ekstensywnej 

11 KDL tereny 
dróg lokalnych 
38 KDD tereny 
dróg lokalnych 

10 ZL tereny lasów 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

39. 09.10. 
2007 r. 

Andrzej Hercka 
ul. Lipowa 16 
87-124 Złotoria 

przeznaczenie 
nieruchomoWci pod Ś 
- rekreacjC 
- gastronomiC 
- hotel 
- parking 

dz. nr: 
249, 250, 

251/1 

1 Rz tereny rolnicze 
– ł>ki i pastwiska 

7 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
9 KDL tereny dróg 

lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

40. 09.10. 
2007 r. 

Justyna 
Zalewska 
ul. ToruMska 16 
87-124 Złotoria 

1. utrzymanie 
w projekcie planu 
istniej>cej drogi, 
ł>cz>cej ulice WiWniowa 
– ToruMska, 
2. brak zgody na 
poszerzenie ulicy 
WiWniowej 

uwaga 
ogólna, nie 

odnosz>ca siC 
do konkretnej 
nieruchomoWci 
a dotycz>ca 
ogólnych 
rozwi>zaM 
komunika-

cyjnych 

2 ZZ 
tereny zalewowe 

12 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
46 KDD tereny 

dróg dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 

-------- 

---------- 
 
 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 

-------- 
 
 
 
 
 

NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

41. 09.10. 
2007 r. 

Justyna 
Zalewska  
ul. ToruMska 16 
87-124 Złotoria  

1. wskazanie w planie 
mocliwoWci wydzielenia 
z nieruchomoWci działki 
budowlanej, 
2. brak zgody na 
poszerzenie „Wciecki 
szkolnej”, postulat 
o dalsze utrzymanie jej 
charakteru  

dz. nr: 
58/1 

6 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1 KDD tereny dróg 
dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- 
 
 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 

-------- 

-------- 
 
 
 
 

-------- 

--------------- 

42. 09.10. 
2007 r. 

Artur 
D>bkowski 
ul. Sosnowa 20 
87-124 Złotoria 

Propozycje: 
- skorygowanie 
szerokoWci drogi 
oznaczonej w projekcie 
planu 8 KDD na odcinku 
ulic Sosnowa – Nowa 
i zmniejszenie szerokoWci 
tej drogi do 6 m. na 
odcinku  ulic: Sosnowa – 
Piaskowa, 
- przesuniCcie całej 
szerokoWci drogi na teren 
działki s>siedniej  

dz. nr: 
438 

17 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

droga 8 KDD  
nie narusza 

granic działki 
nr 438 
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- zaprojektowanie drogi  
8 KDD, jako 
jednokierunkowej 
w kierunku ul. Nowej 
do 5 KDL, 
- zmiana przebiegu drogi 
oznaczonej 5 KDW 

43. 10.10. 
2007 r. 

Roman TrzciMski 
ul. Gen. 
Pr>dzyMskiego 
12/11 
87-100 ToruM 

dokonanie podziału 
zgodnie z pierwotnym 
zarysem 

dz. nr: 
116/2 

37 MN, 39 MN,  
41 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

2 KDZ tereny dróg 
zbiorczych 

16 KDD, 18 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

44. 11.10. 
2007 r. 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Złotoria 
ul. ToruMska 54 
87-124 Złotoria 

1. Wyznaczyć place 
zabaw przy pCtli na 
LeWnej (1U) i przy 
Nowej (29 MN). 
 
2. Zrezygnować ze 
zmniejszenia boiska 
Flisaka  
(1 Us/U) i zmiany jego 
czCWci na drogC 
(wykreWlić 52 KDD). 
 
3. Przywrócić 
mocliwoWć zabudowy 
na terenach Lipowej 
i LeWnej (9 MNr, 2 Rz, 
12 ZLD). 
 
4. Zastrzec rozbudowC 
i remont linii 
energetycznych 
wył>cznie jako podziemne. 
 
5. Wyraanie opisać stan 
docelowy gospodarki 
Wciekowej jako 
likwidacjC wszystkich 
aródeł nieczystoWci 
(budowC kanalizacji 
sanitarnej obejmuj>cej 
cał> wieW). 
 
6. Przywrócić 
poł>czenie WiWniowej  
(46 KDD) z ToruMsk> 
przy Storczykowej 
(zamiast na skarpie 
DrwCcy). 
 
7. Zaprojektować 
przebieg chodnika na 
Pomorskiej w miejscu 
rowów (1 KDZ) 
zamiast przez posesje. 
 
8. Zmienić przebieg 
ul. Piastów przy bnku – 
przez 1 ZP do Lipowej 
(4KDL) i ToruMskiej  
(2 KDZ), tworz>c z 3 ulic 
(ToruMska, Lipowa, 
nowa Piastów) – rondo 
lub inne duce skrzycowanie 

uwaga 
dotycz>ca 
ogólnych 
rozwi>zaM 

w odniesieniu do 
poszczególnych 

funkcji 
w planie oraz 

załoceM 
ogólnych do 
projektu planu, 
dotycz>cych 

całego 
obszaru wsi. 

1 U 
teren zabudowy 

usługowej – usługi 
komercyjne 

29 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 

-------- 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 

---------- 
 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 

---------- 
 
 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
19.05.
2008 r. 

 
 

NIE 
19.05.
2008 r. 

 
 
 
 

NIE 
19.05.
2008 r. 

 
 
 

-------- 
 
 
 
 

NIE 
19.05.
2008 r. 

 
 
 
 
 
 

NIE 
19.05.
2008 

r. 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 

NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

45. 11.10. 
2007 r. 

Zielazna Janina  
ul. 8-go Marca  
87-124 Złotoria 

brak zgody na realizacjC 
projektowanej drogi  
(1 KDD) kosztem 
nieruchomoWci oraz ze 
wzglCdów 
bezpieczeMstwa 

dz.nr: 
96/2 

1 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 
13 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 
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46. 11.10. 
2007 r. 

Barbara 
buchowska  
ul. 8 -go Marca 6 
87-124 Złotoria 

brak zgody na 
lokalizacjC drogi 
kosztem nieruchomoWci, 
z uwagi na znaczne 
pomniejszenie i tak 
małej powierzchniowo 
działki. 

dz. nr; 
82/2 

1 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 
13 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

47. 11.10. 
2007 r. 

Krystyna 
D>browska  
ul. ToruMska 93 
87-124 Złotoria 

skorygowanie strefy 
zalewowej  

uwaga 
ogólna 

1 ZZ/Ut 
tereny zalewowe 
z dopuszczeniem 
usług turystki 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

48. 11.10. 
2007 r. 

Krystyna 
D>browska  
ul. ToruMska 93 
87-124 Złotoria 

brak zgody na 
lokalizacjC drogi 
z uwagi na znaczne 
pomniejszenie i tak 
małej powierzchniowo 
działki. 

dz. nr: 
96/1 

1 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 
13 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

49. 11.10. 
2007 r. 

Anna 
Rzeszotek 
ul. Lipowa 35 
87-124 Złotoria 

- przeznaczenie 
nieruchomoWci pod 
zabudowC 
mieszkaniow> 
jednorodzinn>  
z mocliwoWci> podziału 
na działki o pow. około 
0,10 ha, 
 
- przeznaczenie 
nieruchomoWci pod 
zabudowC usługow> 
z funkcj> mieszkaniow> 
oraz brak zgody na 
lokalizacjC 
projektowanej drogi 
przez nieruchomoWć 
z uwagi na wydan> 
wczeWniej decyzjC  

dz. nr: 
168 

 
 
 
 
 
 
 

376 

2 Rz 
tereny rolnicze – 
ł>ki i pastwiska 

9 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
 

35 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

3 KDL 
tereny dróg 
lokalnych 

2 KDZ 
tereny dróg 
zbiorczych 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
19.05.
2008 r. 

 
 
 
 
 
 

-------- 

--------------- 

50. 11.10. 
2007 r. 

Marian 
Rzeszotek 
ul. Lipowa 35 
87-124 
Złotoria 

- przeznaczenie 
nieruchomoWci pod 
zabudowC 
mieszkaniow> 
jednorodzinn>  
z mocliwoWci> podziału 
na działki o pow. około 
0,10 ha, 
 
- przeznaczenie 
nieruchomoWci pod 
zabudowC 
mieszkaniow> 
jednorodzinn>  
z mocliwoWci> podziału 
na działki o pow. około 
0,10 ha, 
 
- przeznaczenie 
nieruchomoWci pod 
zabudowC usługowo-
handlow> 

dz. nr: 
170 

 
 
 
 
 
 
 

165 
 
 
 
 
 
 
 
 

156/2 

9 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
2 Rz tereny 

rolnicze – ł>ki 
i pastwiska 

12 ZL 
tereny lasów 

 
 
 
 
 
 
 
 

44 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

4 KDL tereny dróg 
lokalnych 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 
 

---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

------ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
19.05.
2008 r. 

 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

--------------- 

51. 11.10. 
2007 r. 

Jan 
WiWniewski 
ul. Pomorska 32 
87-124 Złotoria 

- brak zgody na 
przeznaczenie 
nieruchomoWci jako 
terenów do zalesieM, 
a przeznaczenie 
nieruchomoWci jako tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z mocliwoWci> podziału  
na działki  o pow. około 
0,06-0,10 ha,  
- utrzymanie 
samodzielnych działek 
budowlanych 

dz. nr: 
259/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

259/5, 259/6 
i 259/7 

26 MNe 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
ekstensywnej 

10 ZLD tereny 
dolesieM 

19 ZL tereny lasów 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- w 
odniesieniu 
do funkcji, 

nie do 
wielkoWci 
działek 
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52. 11.10. 
2007 r. 

Mirosław 
Groszewski 
ul. 8-go Marca 4 
87-124 Złotoria 

brak zgody na przebieg 
projektowanej drogi 
przy nieruchomoWci 

dz. nr: 
82/3 

3 U/MN 
tereny zabudowy 

usługowej lub 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1 KDD tereny dróg 
dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

53. 12.10. 
2007 r. 

Aleksandra Zach 
ul. WiWniowa 17 
87-124 Złotoria  
Justyna 
Zalewska  
ul. ToruMska 16 
87-124 Złotoria  

- zachowanie 
istniej>cego dojazdu  
z ul. ToruMskiej do 
ul. WiWniowej 
i ul. Sportowej, 
- zmiana w projekcie 
planu szerokoWci 
ul. WiWniowej  
(46 KDD) z 10 m do 4 m, 
- zmiana szerokoWci drogi 
oznaczonej w projekcie 
planu 48 KDD do 4 m. 
oraz uwzglCdnienie 
takiego podziału 
nieruchomoWci, aby 
powstało 6 działek 
budowlanych,  
 
- brak zgody na przebieg 
drogi oznaczonej 24 KDD  
(ul. Grabowa) oraz drogi  
25 KDD (ul. DCbowa) 
przez nieruchomoWć, 
postulowanie aby droga ta, 
koMczyła siC przy granicy 
działki nr 132/2 
rozszerzeniem do wjazdu 
na działki oraz podział 
nieruchomoWci na  
3 działki wg 
zał>czonego rysunku 

uwaga nie 
dotyczy 

konkretnej 
nieruchomoWci, 
a rozwi>zaM 
komunika-

cyjnych 
 
 

dz. nr: 
6 
 
 
 
 
 
 
 

132/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 MN, 73 MN, 
75 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

48 KDD, 
51 KDD tereny 

dróg dojazdowych 
 

48 MN, 49 MN, 
50 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

2 P/U 
tereny zabudowy 

usługowej 
komercyjnej i/lub 

produkcyjnej, 
magazyny, składy 
21 KDD, 24 KDD, 
25 KDD, 26 KDD 

tereny dróg 
dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 

-------- 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- 
 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
NIE 

07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- 

-------- 
 
 
 
 

NIE 
19.05.
2008 r. 

 
NIE 

19.05.
2008 r. 

 
 
 
 
 
 

-------- 

--------------- 

54. 12.10. 
2007 r. 

Maria 
i Tadeusz 
WiCciorkowscy 
ul. LeWna 70 
87-124 Złotoria 

podział nieruchomoWci 
na cztery działki 
budowlane 

dz. nr: 
248/1 

7 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
1 Rz tereny 

rolnicze – ł>ki 
i pastwiska 

9 ZL tereny lasów 
9 KDL tereny dróg 

lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

55. 15.10. 
2007 r. 

Tadeusz 
Jurgielewicz 
ul. Piskorskiej 
6A/17 
87-100 ToruM 

zmiana linii podziału 
wewnCtrznego 
nieruchomoWci, 
w odległoWci  
20 m od południowej 
granicy działki nr 74/3 

dz. nr: 
74/3 

10 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

5 KDD tereny dróg 
dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

56. 15.10. 
2007 r. 

Heronima 
Kornytowska 
ul. 8-go Marca 10 
87-124 Złotoria 

brak zgody na realizacjC 
drogi o szer. 10 m. 
kosztem likwidacji 
dotychczasowego traktu 
pieszego, z uwagi na 
znaczne pomniejszenie 
nieruchomoWci oraz 
ograniczenie 
bezpieczeMstwa dla osób 
nim uczCszczaj>cych 

dz. nr: 
95 

1 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 
13 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

57. 15.10. 
2007 r. 

WidliMski Jan 
87-124 Złotoria 
ul. ToruMska 36 

brak zgody na 
przebudowC Wciecki 
szkolnej na 
przewidywan> ulicC 

dz. nr: 
68 

8 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

3 KDD tereny dróg 
dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 
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58. 15.10. 
2007 r. 

Hanna, Eugeniusz 
Swatko 
ul. Piaskowa 26 
87-124 Złotoria 

przeznaczenie 
nieruchomoWci pod 
budownictwo 
jednorodzinne 
wolnostoj>ce zamiast 
zabudowy blianiaczej  

dz. nr: 
426 

22 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

59. 15.10. 
2007 r. 

Czesław 
KołaczyMski 
Wacława 
KołaczyMska  
Iwona 
KołaczyMska  
Marcin 
KołaczyMski 
ul. Lipowa 37 
87-124 Złotoria 

przeznaczenie 
nieruchomoWci pod 
zabudowC 
mieszkaniow> 
jednorodzinn> 
z mocliwoWci> podziału 
na działki o pow. 0,10 ha.  

dz. nr: 
166 

9 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
2 Rz tereny 

rolnicze – ł>ki 
i pastwiska 

12 ZL tereny lasów 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- czCWciowo – 
w zakresie 
podziału, 

a nie 
wielkoWci 
działek 

60. 16.10. 
2007 r. 

Ewa Pindral 
ul. Pomorska 77 
87-124 Złotoria 

- brak zgody na 
przeznaczenie czCWci 
nieruchomoWci pod 
zalesienie oraz proWba 
o zmianC przeznaczenia 
czCWci nieruchomoWci 
z terenów budownictwa 
rezydencjonalnego pod 
budownictwo 
ekstensywne, 
 
- zmiana podziału 
wewnCtrznego czCWci 
nieruchomoWci tak, aby 
powstało 9 działek 
o szer. około 20 metrów 
oraz jednej wiCkszej 
z oczkiem wodnym, 
 
- brak zgody na 
przeznaczenie 
nieruchomoWci jako 
tereny zabudowy 
rezydencjonalnej 
a pozostawienie działek, 
jako działek o charakterze 
rolniczym z likwidacj> 
przebiegaj>cej przez 
nieruchomoWć 
projektowanej drogi 
oznaczonej 29 KDD 

dz. nr: 
264/35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

264/34 
i 264/33 

2 ZL 
tereny lasów 

13 ZLD 
tereny do dolesieM 

5 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
29 KDD 

tereny dróg 
dojazdowych 

 
 
 
 
 
 
 

3 ZL, 4 ZL 
tereny lasów 

29 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
19.05.
2008 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

--------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czCWciowo 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 

61. 16.10. 
2007 r. 

Jolanta 
Tadeusz 
Wszelakowie 
ul. Lipowa 36 
87-124 Złotoria 

zmiana przeznaczenia 
z zabudowy blianiaczej 
na zabudowC 
wolnostoj>c> 

dz. nr: 
427 

22 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

62. 16.10. 
2007 r. 

Małgorzata 
ZieliMska  
ul. Wodniacka 16 
87-124 Złotoria 

brak zgody na objCcie 
nieruchomoWci  
w projekcie planu stref> 
zagrocenia wodami 
powodziowymi rzek: 
DrwCcy i Wisły 

dz. nr: 
84/2 

14 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

63. 16.10. 
2007 r. 

Janusz Płoszaj 
ul. Konopnickiej 
29/14 
87-100 ToruM 

uwzglCdnienie 
w projekcie planu 
mocliwoWci 
przesuniCcia linii 
zabudowy i podziału 
nieruchomoWci na 
działki budowlane wg 
koncepcji doł>czonej do 
uwagi 

dz. nr: 
219/2 

1 Rz 
tereny rolnicze – 
ł>ki i pastwiska 
8 MNr, 3 MNr 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
9 KDL tereny dróg 

lokalnych 
14 KDD tereny 

dróg dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- podział wg 
ogólnie 

przyjCtych 
w planie 

zasad (nie 
wg zał>czonej 
koncepcji) 

64. 16.10. 
2007 r. 

Alicja i 
Mieczysław 
KolaMscy 
ul. 8-go Marca 9 
87-124 Złotoria 

zachowanie istniej>cej 
linii zabudowy 

uwaga ogólna 
dotycz>ca linii 

zabudowy 
przy ulicy 

8-go Marca 

21 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 
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65. 17.10. 
2007 r. 

Wanda 
Wilmanowicz 
Ryszard 
Wilmanowicz 
87-162 Lubicz 
Złotoria  
ul. CiechociMska 

brak zgody na 
poszerzenie 
projektowanej drogi 

uwaga nie 
dotyczy 

konkretnej 
nieruchomoWci, 

tylko 
rozwi>zania 
komunika-

cyjnego 

1 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

66. 17.10. 
2007 r. 

Janina i Roman 
Florkiewicz 
ul. Pomorska 28 
87-124 Złotoria 

podział na mniejsze 
działki budowlane 

dz. nr: 
227/3, 

245 i 246 

1 MNe, 5 MNe 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
ekstensywnej 

59 MN, 58 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

5 KDW tereny dróg 
wewnCtrznych 

10 KDL, 9 KDL, 
5 KDL tereny dróg 

lokalnych 
30 KDD tereny 

dróg dojazdowych 
8 KP, 13 KP tereny 

ci>gów pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- czCWciowo 
wg ogólnie 
przyjCtych 
w projekcie 
planu zasad 

67. 17.10. 
2007 r. 

Bocena, Jerzy, 
Tomasz, 
Miłosz Piontek 
ul. Sokola 8 
Złotoria 
87-162 Lubicz 

brak zgody na 
lokalizacjC 
projektowanego 
w projekcie planu ci>gu 
pieszego 

dz. nr: 
457 

63 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
KP 13 tereny 

ci>gów pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

68. 17.10. 
2007 r. 

Hanna i Paweł 
Laskowscy 
ul. LeWna 53 
Złotoria 
87-162 Lubicz 

- brak zgody na 
przeznaczenie czCWci 
nieruchomoWci pod drogC 
lokaln>, 
- zachowanie 
istniej>cego rozwi>zania 
komunikacyjnego bez 
zmiany dotychczasowego 
przebiegu 

dz. nr: 
224/2 i 224/3 

3 RM/MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
i/lub zabudowy 

zagrodowej 
w gospodarstwach 

rolnych, 
hodowlanych lub 
ogrodniczych 

7 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
9 KDL tereny dróg 

lokalnych 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

TAK 
19.05.
2008 r. 

-------- --------------- 

69. 17.10. 
2007 r. 

Hanna i Paweł 
Laskowscy 
ul. LeWna 53 
Złotoria  
87-162 Lubicz 

brak zgody na 
przeznaczenie czCWci 
nieruchomoWci jako 
tereny do zalesienia, ze 
wzglCdu na rozpoczCt> 
na tym terenie budowC 
domu jednorodzinnego  

dz. nr: 
185/5 

3 RM/MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
i/lub zabudowy 

zagrodowej 
w gospodarstwach 

rolnych, 
hodowlanych lub 

ogrodniczych 
5 ZLD tereny do 

dolesieM 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- czCWć 
działki poza 
granicami 

opracowani
a planu; 

czCWciowo – 
w zakresie 
realizacji 
budowy 

70. 17.10. 
2007 r. 

źlcbieta 
Andrzan-
żrzCbska 
Ryszard żrzCbski 
87-124 Złotoria  
ul. Pomorska 27 

- brak zgody na 
projektowany ci>g 
pieszy kosztem czCWci 
nieruchomoWci 

dz. nr: 
233/5 i 233/6 

34 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
KP 13 tereny 

ci>gów pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

71. 17.10. 
2007 r. 

Amelia 
D>browska 
ul. Sukiennicza 9/1 
87-100 ToruM 

1. przyjCcie w projekcie 
planu granicy strefy 
zagrocenia wodami 
powodziowymi, jak 
w poprzednim planie 
zagospodarowania 
przestrzennego z 1992 r., 
2. wł>czenie czCWci 
nieruchomoWci w obszar 
terenów przeznaczonych 
pod zabudowC 

dz. nr: 
1 

2 ZZ/Rz 
tereny zalewowe 
z dopuszczeniem 
wykorzystania 

rolniczego - ł>ki 
i pastwiska 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 
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mieszkaniow> 
jednorodzinn>, 
3. przyjCcie, w rejonie 
własnoWci, generalnych 
rozwi>zaM przestrzennych, 
nawi>zuj>cych do 
wczeWniej obowi>zuj>cego 
planu z roku 1992. 
Ponadto, wyraane 
wskazanie dojazdu do 
nieruchomoWci, którego 
projekt planu nie 
przewiduje. Jedyne 
dojWcie to ci>g pieszy.  

72. 17.10. 
2007 r. 

Jerzy 
D>browski 
87-162 Lubicz 
Złotoria  
ul. ToruMska 1 

1. rezygnacja 
z jakiegokolwiek 
podziału nieruchomoWci, 
połoconej przy 
ul. CiechociMskiej 1, 
2. poszerzenie drogi 
oznaczonej na planie 
symbolem 1 KDD moce 
spowodować  zniszczenie 
budynku mieszkalnego, 
wybudowanego w 1886 r. 
3. brak zgody na 
lokalizacjC 
projektowanej drogi na 
odcinku od ul. 
CiechociMskiej do 8-go 
Marca, z jednoczesnym 
utrzymaniem tego 
odcinka drogi – jako 
ci>g rowerowo-pieszy.  

dz. nr: 
78 

11 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 

-------- 

---------- 
 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- 
 
 
 
 

-------- 

-------- 
 
 
 
 

NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

73. 17.10. 
2007 r. 

Maria 
Kulwicka 
ul. Pomorska 
87-124 Złotoria  

- podział nieruchomoWci 
na mniejsze działki wg 
doł>czonej do uwagi 
propozycji, 
- przeznaczenie czCWci 
nieruchomoWci, w okolicach 
przebiegu linii 
energetycznych, na 
działki budowlane 

dz. nr: 
2/5 

10 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
2 ZZ/Rz 

tereny zalewowe 
z dopuszczeniem 

wykorzystania 
rolniczego pod ł>ki 

i pastwiska 
49 KDD tereny 

dróg dojazdowych 
3 KP tereny ci>gów 

pieszych 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

74. 17.10. 
2007 r. 

Danuta 
Pawłowska 
ul. Konstytucji 
3-go Maja 
29A/11 
87-100 ToruM 

podział nieruchomoWci 
na działki budowlane, 
z dojazdem do nowo 
wydzielonej działki 
z drogi 33 KDD 

dz. nr: 
268/15 

21 MNe 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
ekstensywnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

75. 17.10. 
2007 r. 

Paweł Ciborski 
Kopanino  
ul. Aleja 
DCbów 29 
87-124 Złotoria 

- uwzglCdnienie 
w projekcie planu 
mocliwoWci podziału na 
mniejsze działki, tak by 
powstało szeWć działek 
budowlanych 

dz. nr: 
130/9 

47 MN, 48 MN, 
49 MN, 50 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

21 KDD, 24 KDD, 
25 KDD, 26 KDD 

tereny dróg 
dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- uwzglCdniono 
czCWciowo 

76. 17.10. 
2007 r. 

żracyna 
i Zbigniew 
Markiewicz 
Karol 
Markiewicz  
ul. LeWna 36a 
87-124 Złotoria  
 
Joanna i Piotr 
żrodziMscy 
i Mirosława 
i Andrzej  
Traczyk 
 

1. likwidacja 
planowanej drogi –  
14 KDD, doprowadzenie 
do zgodnoWci ustaleM 
dotycz>cych obszaru  
14 KDD z wydan> 
wczeWniej decyzj> 
BUD.7331-27/4/2004 
z dnia 22.06.2004 r. 
oraz decyzj> nr 
BUD.7331-264/2/2003 
z 31.12.2003 r., 
2. ustalenia planu 
dotycz>ce jednostki 

dz. nr: 
214/2, 214/8-

214/12 
214/3, 214/4, 
214/5 214/7, 
214/6 216/2 

 
217/3, 217/1, 

217/4 
215 i 212 

12 MNe 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
ekstensywnej 

 
 
 
 
 
 
 

3 MNr, 8 MNr, 
tereny zabudowy 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uwzglCdniono 
czCWciowo – 
zmiana układu 
komunika-

cyjnego 
i zasad 

podziału, ale 
nie WciWle wg 

uwagi 
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Mariusz Zaj>c 
 
Małgorzata 
i Przemysław 
Fleiszer 
 
Grzegorz 
i Danuta Kopeć 
 
Janina 
Ostałowska  
Regina 
ZwierzyMska 

MNe rozszerzyć na 
teren 3 MNr i 8 MNr, 
zasiCg obszarowy 
terenu 8 MNr 
ograniczyć poza granice 
nieruchomoWci, 
bCd>cych własnoWci>  
właWcicieli, 
3. dostosowanie  linii 
rozgraniczaj>cych oraz 
podziałów do granic 
własnoWci, 
4. drogC wewnCtrzn> 
KDW okreWlić na całej 
długoWci - dz. nr: 214/2 
i 214/3, zgodnie ze 
stanem faktycznym 
5. oznaczenie 
w projekcie planu jako 
drogC  wewnCtrzn> 
KDW, drogC powstał> 
z działek nr 214/5, 
214/6 i 217/4, zgodnie 
ze stanem faktycznym, 
6. ustalić mocliwoWć 
podziału na działki 
w układzie i o wielkoWci 
analogicznej jak działki 
nr 214/8-214/11 (około 
1200 m2-3400 m2) - dla 
działek 214/4, 214/7, 
216/2, 217/3 , 
- brak zgody właWciciela 
nieruchomoWci nr 214/6 
i 214/7  na zmianC 
lokalizacji drogi 
wewnCtrznej  

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
 
 
 
 
 

1 Rz 
tereny rolnicze – 
ł>ki i pastwiska 

 
13 KDD, 14 KDD 

tereny dróg 
dojazdowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIE 
19.05.
2008 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 

77. 17.10. 
2007 r. 

Urszula Olejarz 
Katarzyna 
Olejarz 
ul. Bolta 4 E/56 
87-100 ToruM 

zmiana szerokoWci drogi 
max do 6 metrów 

dz. nr: 
222/2 

8 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
1 Rz 

tereny rolnicze – 
ł>ki i pastwiska 
43 KDD tereny 

dróg dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

78. 17.10. 
2007 r. 

Jacek ByliMski 
87-100 ToruM 
ul. Polna 8 p/97 

zmiana przeznaczenia 
czCWci nieruchomoWci 
przewidzianej w planie 
jako tereny leWne na 
tereny przewidziane 
pod staw. 

dz. nr: 
265/8 

7 MNe 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
ekstensywnej 

11 KDW tereny 
dróg wewnCtrznych 

30 KDD tereny 
dróg dojazdowych 
6 ZL tereny lasów 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

79. 17.10. 
2007 r. 

Wiesław żrygiel 
ul. Sportowa 14 
87-124 Złotoria 

lokalizacja drogi 
w projekcie planu tak, 
aby przebiegała po 
połowie, na granicy 
nieruchomoWci 5 i 3/1 

dz. nr: 
5 

48 KDD, 50 KDD, 
51 KDD 

tereny dróg 
dojazdowych 

72 MN, 73 MN, 
75 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

2 ZZ/Rz 
tereny zalewowe 
z dopuszczeniem 

wykorzystania 
rolniczego pod ł>ki 

i pastwiska 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 
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80. 18.10. 
2007 r. 

Mirosław 
i Mirosława 
Dmowscy 
ul. Bajkowa 14 
Grabowiec 
87-162 Lubicz 

- brak zgody na 
przeznaczenie 
nieruchomoWci jako 
tereny leWne  i tereny 
dolesieM, postulowane 
przeznaczenie to tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
- uwzglCdnienie 
w projekcie planu 
istniej>cego stanu dróg 
dojazdowych do 
nieruchomoWci  

dz. nr: 
113/5 

11 ZLD, 10 ZLD 
tereny do dolesieM 

67 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
18 ZL, 20 ZL 
tereny lasów 

11 KDL 
tereny dróg 
lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- uwzglCdniono 
czCWciowo 
w zakresie 
podziału 

nieruchomoWci 
- tylko poza 

terenami 
leWnymi 

81. 18.10. 
2007 r. 

MieszkaMcy 
wsi Złotoria 
ul. WiWniowa  

uzupełnienie słownika 
pojCć w czCWci 
tekstowej projektu 
o „usługi nieuci>cliwe” 

uwaga 
ogólna 

---------- TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

82. 18.10. 
2007 r. 

Dariusz 
Białachowski 
87-100 ToruM 
ul. Konstytucji 
3-go Maja 29 b/28 

brak zgody na 
lokalizacjC drogi 
kosztem nieruchomoWci 

dz. nr: 
143/23 

1 P/U 
tereny zabudowy 

usługowej 
komercyjnej i/lub 

produkcyjnej, 
magazyny, składy 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- droga lokalna 
5 KDL – nie 
narusza granic 
własnoWci 

działki 
nr 143/23 

83. 18.10. 
2007 

r. 

Jan 
Białachowski 
baneta 
Janiszewska  
Ilona Laskowski 
Złotoria  
ul. Lipowa 14 

brak zgody na 
lokalizacjC drogi 
kosztem nieruchomoWci 

dz. nr: 
143/3, 
143/10 

25 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

5 KDL 
tereny dróg 
lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

84. 18.10. 
2007 r. 

Katarzyna 
i Sławomir 
Markiewicz 
ul. Jagiellonów 8 
87-124 Złotoria  

brak zgody na 
lokalizacjC drogi 
kosztem nieruchomoWci 

dz. nr: 
205/18 

32 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
11 KP tereny 

ci>gów pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

85. 18.10. 
2007 r. 

Danuta 
i żrzegorz Kopeć 
ul. LeWna 42 
87-124 Złotoria 

uwzglCdnienie w projekcie 
planu podziału 
nieruchomoWci wg 
zał>czonej do uwagi 
propozycji  

dz. nr: 
217/3 

3 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

rezydencjonalnej 
9 KDL tereny dróg 

lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

86. 18.10. 
2007 r. 

Mariola i Jerzy 
Wojciechowscy 
Grabowiec  
ul. Bajkowa 12 

brak zgody na 
przeznaczenie 
nieruchomoWci pod 
zalesienie, propozycja, 
by tereny te przeznaczyć 
pod zabudowC 
mieszkaniow> 
jednorodzinn> 
z podziałem na działki 

dz. nr: 
114/3 i 114/8 
Grabowiec 

11 ZLD 
tereny do dolesieM 

21 ZL 
tereny lasów 

65 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

25 MNe 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
ekstensywnej 

11 KDL tereny 
dróg lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

87. 18.10. 
2007 r. 

Aleksandra 
Roszkiewicz 
Andrzej 
Roszkiewicz 
Złotoria  
ul. Pomorska 39 

brak zgody na 
lokalizacjC 
projektowanego 
chodnika kosztem 
zagospodarowanych 
nieruchomoWci 

dz. nr: 
233/7 

34 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
13 KP tereny 

ci>gów pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

88. 18.10. 
2007 r. 

Krystyna 
i Włodzimierz 
Zalescy 
87-100 ToruM 
ul. Konstytucji 
3-go Maja 29/6 

przyjCcie w projekcie 
planu, dla nieruchomoWci,  
funkcji zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
rezydencjonalnej lub 
zabudowy zagrodowej 
z  komunikacyjn> 

dz. nr: 
183/1 

11 ZL 
tereny lasów 

5 ZLD 
tereny do dolesieM 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

TAK 
19.05. 
2008 r. 

-------- --------------- 
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89. 18.10. 
2007 r. 

Andrzej 
i Wiesława 
Rygielscy 
87-124 Złotoria 
ul. Lipowa 12 

brak zgody na 
lokalizacjC drogi 
kosztem nieruchomoWci 

dz. nr: 
159/10 

5 U/MN 
tereny zabudowy 
usługowej i/lub 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

5 KDL tereny dróg 
lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

90. 18.10. 
2007 r. 

Wiesława i 
Janusz Grupa 
ul. CiechociMska 
6B 
87-124 Złotoria 

brak zgody na 
lokalizacjC drogi 
kosztem nieruchomoWci 

dz. nr: 
84/8 

14 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

5 KDD tereny dróg 
dojazdowych 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05. 
2008 r. 

--------------- 

91. 18.10. 
2007 r. 

Barbara 
Szajerska  
ul. ToruMska 65 
87-124 Złotoria 
 
Teodor 
PiekaMski 
ul. ToruMska 63 
87-124 Złotoria 

przeznaczenie czCWci 
nieruchomoWci na cele 
zwi>zane z zabudow> 
usługowo-mieszkaniow> 

dz. nr: 
54/26 

2 U/MN 
tereny zabudowy 
usługowej i/lub 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

2 ZZ 
tereny zalewowe 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

92. 18.10. 
2007 r. 

Magdalena 
i Paweł KaliMscy 
ul. Jagiellonów 11 
87-124 Złotoria 

brak zgody na przebieg 
projektowanej drogi 
przez nieruchomoWć  

dz. nr: 
205/18 

32 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
11 KP tereny 

ci>gów pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

93. 18.10. 
2007 r. 

Mariola i Dariusz 
Kwiatkowscy 
87-124 Złotoria 
ul. Pocztowa 5 

brak zgody na 
poszerzenie drogi  
kosztem nieruchomoWci 

dz. nr: 
79/6 

11 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1 KDD tereny dróg 
dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

94. 18.10. 
2007 r. 

Danuta 
Wankiewicz 
ul. ToruMska 14 
87-124 Złotoria 

brak zgody na 
poszerzenie drogi  
kosztem nieruchomoWci 

dz. nr: 
56/4 

5 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1 KDD tereny dróg 
dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

95. 18.10. 
2007 r. 

Krystyna 
i Andrzej 
Tomaszuk 
87-100 ToruM 
ul. Łyskowskiego 
23 B/28 

brak zgody na przebieg 
projektowanej drogi 
przez nieruchomoWć 

dz. nr: 
159/9, 
143/17 

5 U/MN 
tereny zabudowy 
usługowej i/lub 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

5 KDL tereny dróg 
lokalnych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

96. 18.10. 
2007 r. 

Daniel 
RosiMski  
ul. Łyskowskiego 
37E/192 
87-100 ToruM 

przyjCcie w projekcie planu 
dla nieruchomoWci funkcji 
zabudowy jednorodzinnej 
rezydencjonalnej lub 
zabudowy zagrodowej  

dz. nr: 
183/2 

3 RM/MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
i/lub zabudowy 

zagrodowej 
w gospodarstwach 

rolnych, 
hodowlanych lub 

ogrodniczych 
11 ZL tereny lasów 

5 ZLD tereny do 
dolesieM 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

TAK 
19.05. 
2008 r. 

-------- teren leWny 

97. 18.10. 
2007 r. 

Aleksandra, 
Marek RosiMscy 
ul. Łyskowskiego 
37 E/192 
87-100 ToruM 

przyjCcie w projekcie 
planu dla nieruchomoWci 
funkcji zabudowy 
jednorodzinnej 
rezydencjonalnej lub 
zabudowy zagrodowej 

dz. nr: 
183/2 

3 RM/MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
i/lub zabudowy 

zagrodowej 
w gospodarstwach 

rolnych, 
hodowlanych lub 

ogrodniczych 
11 ZL tereny lasów 

5 ZLD tereny do 
dolesieM 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

TAK 
19.05. 
2008 r. 

-------- teren leWny 
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98. 18.10. 
2007 r. 

CieszyMski Rafał 
ul. VwiCtokrzyska 
34 e/1 
87-100 ToruM 

zmiana linii  zabudowy 
z planowanej 
„obowi>zuj>cej linii 
zabudowy” na 
„nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy” 

dz. nr: 
388 

48 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 
75 MN, 73 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

99. 18.10. 
2007 r. 

Jan Skrzyniarz 
Złotoria  
ul. ToruMska 37 
87-162 Lubicz 

podział nieruchomoWci  
na trzy działki 
z przeznaczeniem pod 
zabudowC usługowo 
handlow> oraz zabudowC 
mieszkaniow> 
jednorodzinn>  

dz. nr: 
51/1, 51/2, 

51/3 

1 U/MN 
tereny zabudowy 
usługowej i/lub 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05. 
2008 r. 

w ewid. 
gruntów brak 
jest działek 

o wskazanych 
numerach, 

widnieje zaW 
działka nr 51. 

100 19.10. 
2007 r. 

Irena 
Olkiewicz 
ul. ToruMska 31 
87-162 Lubicz 

umocliwienie 
zabudowy działki 
budynkiem 
mieszkalnym 

dz. nr: 
48/1 

7 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05. 
2008 r. 

--------------- 

101 19.10. 
2007 r. 

Zbigniew 
Szczepaniec 
ul. WiWniowa 9 
87-124 Złotoria 

umocliwienie 
zabudowy działki 
budynkiem 
mieszkalnym 

dz. nr: 
12/8 

73 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05. 
2008 r. 

--------------- 

102 19.10. 
2007 r. 

Anna Marek 
Latowscy 
ul. Sosnowa 8 
87-162 Lubicz 

1. przesuniCcie rowu 
melioracyjnego oraz 
projektowanej drogi  
5 KDW, 
 
2. brak zgody na 
poszerzenie drogi 
kosztem nieruchomoWci, 
propozycja aby 
poszerzenie to zrealizować 
kosztem gruntów po 
drugiej stronie drogi, 
 
3. uwzglCdnienie 
w planie obiektów 
takich jak: place zabaw 
dla dzieci, parkingów, 
Wciecek rowerowych 
i przedszkola. 

 
 
 
 
 

dz. nr: 
434 

 
 
 
 
 
 

uwaga 
ogólna 

 
 
 
 
 

17 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

8 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 

------- 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 

---------- 
 
 
 
 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
19.05. 
2008 r. 

 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 

NIE 
19.05. 
2008 r. 

--------------- 
 
 
 
 

--------------- 
 
 
 
 
 
 
 

w planie 
zabezpieczono 
obszary dla 
lokalizacji 

funkcji 
publicznych 
np. rozbudowy 
szkoły itd. 

103 19.10. 
2007 r. 

Andrzej 
Vwierkowski 
ul. Pomorska 19 
87-124 Złotoria 

umocliwienie podziału 
czCWci nieruchomoWci 
w jednostce planistycznej 
1 U/Up/ZP na działki 
o pow. około 10 arów 
 
oraz podział pozostałej 
czCWci nieruchomoWci 
w jednostce planistycznej 
1 MNe na mniejsze 
działki o pow. około  
10 arów, czCWć tec 
przeznaczyć na tereny 
do zalesienia i rekreacji. 

dz. nr: 
231/1 

1 U/UP/ZP 
teren zabudowy 

usługowej – usługi 
komercyjne, usługi 
publiczne, zieleM 

urz>dzona 
1 MNe 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
ekstensywnej 

5 KDL tereny dróg 
lokalnych 

13 KP tereny 
ci>gów pieszych 

-------- 
 
 
 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
19.05. 
2008 r. 

 
 
 

-------- 

--------------- 
 
 
 
 
 

zmiana zasad 
podziału, 

powierzchni
a wg 

„studium” 

104 19.10. 
2007 r. 

Anna 
Rzeszotek 
ul. Lipowa 35 
87-124 Złotoria 

przeznaczenie 
nieruchomoWci wraz 
z działk> nr 376 pod 
inwestycje o charakterze 
handlowo-usługowym 
z czCWci> mieszkaln>, 
z mocliwoWci> usytuowania 
niezbCdnego parkingu 

dz. nr: 
377/2, 376 

36 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

105 19.10. 
2007 r. 

Stanisław Rutz 
Wanda Rutz 
Małgorzata Rutz 
ul. ToruMska 84 
87-124 Złotoria  

umocliwienie dojazdu 
do nieruchomoWci przez 
działkC nr 312/2 oraz 
ustalenie takich granic 
podziału w projekcie 
planu, aby dz. nr 312/2, 
117/6,  118/5 i 118/4 
w poł>czeniu stanowiły 
jedn> działkC budowlan>  

dz. nr: 
117/6, 312/2 

37 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

2 KDZ tereny dróg 
zbiorczych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 
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106 19.10. 
2007 r. 

Marek Krupa  
Złotoria 
ul. ToruMska 39 

wprowadzenie zapisu , 
jak dla terenu 1 U/Mn 
do 4 U/MN (§ 23), 
z uwagi na zlokalizowany 
na działce zakład stolarski, 
 
usuniCcie w czCWci 
graficznej planu 
oznaczenia „obiekt pod 
ochron> konserwatorsk>” 
oraz zapisu w § 25  
pkt 3 tekstu planu 
o wystCpowaniu obiektu 
zabytkowego w terenie 
12 MN, 
 
wprowadzenie 
dodatkowego podziału 
wg zał>czonego szkicu 

dz. nr: 
54/14 

 
 
 
 

366/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201/52 

12 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
 

12 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
 
 
 
 
 

1 ZP 
teren zieleni parkowej 
5 KDL tereny dróg 

lokalnych 
28 MN tereny 

zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11.
2007 

r. 
 
 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 
 
 

TAK 
07.11.
2007 r. 

---------- 
 
 
 
 
 

---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

 
 
 
 
 
 

--------------- 

107 19.10. 
2007 r. 

KrzywdziMska 
Janina 
87-140 
Witkowo 15 

scalenie w projekcie planu 
nieruchomoWci w jedn> 
działkC o charakterze 
rzemieWlniczym, 
z mocliwoWci> utwardzenia 
terenu z uwagi na 
planowan> działalnoWć 
gospodarcz> – auto komis 

dz. nr: 
105/5, 105/4, 

105/14 

55 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

--------------- 

108 19.10. 
2007 r. 

Katarzyna 
i Artur 
bbikowscy 
ul. Jagiellonów 1 A 
87-124 Złotoria 

wyeliminowanie 
z projektu planu ci>gu 
pieszego 

dz. nr: 
205/18 

32 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
11 KP tereny 

ci>gów pieszych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

109 19.10. 
2007 r. 

źwa i Mirosław 
Smoktunowicz 
ul. ToruMska 33 
87-124 Złotoria 

zmniejszenie strefy 
terenów zalewowych, 
 

wykonanie nawrotu 
drogi  po płd.  stronie  
drogi, a nie po płn., 
sugestia aby pozostawić 
przejazd mostem w ul. 
WiWniowej jako dojazd 
na ł>ki i pastwiska i do 
terenów mieszkaniowych,  
przewidzieć mocliwoWć 
lepszego rozwi>zania 
komunikacyjnego 
w centrum wsi 
(ToruMska, Lipowa, 
Sportowa), - np. rondo 
na moWcie nad strug>.  

uwaga 
ogólna 

 
dz. nr: 

370 i 48 
 
 
 
 
 
 

uwaga ogólna 
dotycz>ca 
rozwi>zaM 
komunika-

cyjnych 

 
 
 

7 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

47 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 

-------- 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

 
 
 
 
 

NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
19.05.
2008 r. 
NIE 

19.05.
2008 r. 

 
 
 
 
 

NIE 
19.05.
2008 r. 

w ewid. 
widnieje 

działka 48/1 
--------------- 

 
 
 
 
 
 
 

--------------- 

110 19.10. 
2007 r. 

Anna 
Grabowska  
Józef  
ul. Pomorska 4 
Złotoria 

brak zgody na 
lokalizacjC stacji 
transformatorowej wraz 
z napowietrzn> lini> SN 
i podziemnym 
okablowaniem 

dz. nr: 
280/2 

4 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
1 KPr tereny 

Wciecki rowerowej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05.
2008 r. 

obiekt 
istniej>cy 

111 19.10. 
2007 r. 

Jacek 
Murawski 
ul. Szkolna 29 
87-124 Złotoria 

uwzglCdnienie 
w ustaleniach planu 
miejscowego, 
przewidywanej 
rozbudowy budynku 
mieszkalnego  

dz. nr: 
12/4 

73 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-------- NIE 
07.11. 
2007 r. 

-------- NIE 
19.05. 
2008 r. 

--------------- 

112 19.10. 
2007 r. 

Jadwiga 
TrzciMska  
ul. WiWniowa  
87-124 Złotoria 

naniesienie, w czCWci 
graficznej projektu 
planu, budynku stodoły, 
jako obiekt istniej>cy, 
zgodnie ze stanem 
faktycznym w terenie 

dz. nr: 
12/3 

73 MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- Na 
projekcie 
planu nie 

poprawiono 
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113 22.10. 
2007 r. 

Danuta 
Torchalska  
ul. WiWniowa 8 
87-124 Złotoria 

wykonanie placu 
manewrowego na 
koMcu ul. WiWniowej 
oraz pozostawienie 
w projekcie ul. Relaksowej 

uwaga ogólna 
- dotycz>ca 
rozwi>zaM 
komunika-

cyjnych 
złocona po 

terminie 
wskazanym 

w ogłoszeniu 

46 KDD, 52 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 

TAK 
07.11. 
2007 r. 

---------- -------- -------- --------------- 

uwagi złocone do ponownie wyłoconego do publicznego wgl>du projektu planu miejscowego w dniach od 18.08.2008 r. do 15.09.2008 r. (pozycje 
od 114-119) 

RozstrzygniCcie Rady żminy uchwał> nr XXV/268/08 z dnia 3 listopada 2008 r. 
114 11.09. 

2008 r. 
Michał Kola  
ul. Turystyczna 7 
87-100 ToruM 

Podział nieruchomoWci na 
osiem działek 
budowlanych 

dz. nr 
431/8 

4 ZL 
tereny lasów 

20 KDW 
tereny dróg 

wewnCtrznych, 8 MNe 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
ekstensywnej, 
10 KDL tereny 
dróg lokalnych 

-------- NIE 
15.10. 
2008 r. 

-------- NIE 
03.11. 
2008 r. 

Uwaga 
dotyczy 
działki 

nr 439/8 

115 25.09. 
2008 r. 

Aleksandra 
Zach 
ul. WiWniowa 17 
87-124 Złotoria 
Justyna 
Zalewska  
ul. ToruMska 16 
87-124 Złotoria 

1. Cofn>ć „zawracacz” 
w ten sposób, aby na 
działce mogło powstać 
6 działekś 
 
2. Przeznaczenie działki 
oznaczonej nr 1 na 
zał>czonym rysunku, 
jako działki o charakterze 
usługowo-handlowym.  

dz. nr 6 72 MN, 73 MN,  
75 MN 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

48 KDD, 51 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 

-------- 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
15.10. 
2008 r. 

 
 

NIE 
15.10. 
2008 r. 

-------- 
 
 
 
 

TAK 
03.11. 
2008 r. 

NIE 
03.11. 
2008 r. 

 
 

-------- 

--------------- 

116 01.10. 
2008 r. 

Zdzisław 
Komenda  
ul. 
Szymanowskiego 
12/7 
87-100 ToruM 

Dopuszczenie w zabudowie 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
realizacji garacy, jako 
wbudowanych w bryłC 
budynku mieszkalnego 
lub dobudowanych do 
tego budynku 

dz. nr 
465/1 

8 MNr 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

rezydencjonalnej 

-------- NIE 
15.10. 
2008 r. 

-------- NIE 
03.11. 
2008 r. 

Plan 
dopuszcza 

budowC 
garacy 
w bryle 

budynku. 

117 02.10. 
2008 r. 

Marian 
Rzeszotek 
ul. Lipowa 35 
87-124 Złotoria 

1. Umocliwienie 
podziału działki na 5 
działek budowlanych, 
 
2. Wytyczenie drogi 
umocliwiaj>cej dojazd 
do działki nr 168 i 170 

dz. nr 
165 

40 MNe 
ereny zabudowy 
mieszkaniowej 
ekstensywnej, 

8 MNr 
ereny zabudowy 
mieszkaniowej 

rezydencjonalnej 
18 KDW 

ereny dróg 
wewnCtrznych, 

 
 
 
 

TAK 
15.10. 
2008 r. 

NIE 
15.10. 
2008 r. 

 
-------- 

-------- 
 
 
 

-------- 

NIE 
03.11. 
2008 r. 

 
-------- 

--------------- 
 
 
 

Kwestia 
dojazdu do 
obszarów 
nieprzewi-

dzianych do 
zabudowy 

uregulowana 
jest w tekWcie 

planu 
118 03.10. 

2008 r. 
żracyna 
i Zbigniew 
Markiewicz 
ul. LeWna 36A 
87-124 Złotoria 

1. UsuniCcie 
projektowanej drogi 
oznaczonej na rysunku 
planu 47 KDD z uwagi 
na zbCdny jej charakterś 
 
2. Przywrócić istniej>ce 
drogi wewnCtrzne, 
zakoMczyć je placami 
nawrotowymi oraz uj>ć 
w projekcie drogi 
wewnCtrzne prowadzone 
wzdłuc linii źźSN 
przez działkC 219/2 
i przy wschodniej 
granicy działki nr 216/2, 
 
3. Planowane drogi  
9 KDL i 13 KDD 
przesun>ć na północ, 
w celu unikniCcia 
kolizji  z istniej>cymi 
budynkami przy 
ul. LeWnej oraz tak aby 
projektowana droga 

dz. nr 
214/9, 214/8, 
214/4, 214/7, 

216/2 
 
 

dz. nr 214/2, 
214/3, 

217/4, 217/4, 
241 

36 MNe, 38 MNe 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
ekstensywnej, 

 
 

6 MNr, 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

rezydencjonalnej 
1 Rz 

tereny rolnicze – 
ł>ki i pastwiska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIE 
15.10. 
2008 r. 

 
 
 

NIE 
15.10. 
2008 r. 

 
 
 
 
 
 
 

NIE 
15.10. 
2008 r. 

 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIE 
03.11. 
2008 r. 

 
 
 

NIE 
03.11. 
2008 r. 

 
 
 
 
 
 
 

NIE 
03.11. 
2008 r. 

 
 
 
 
 
 

w pozostałej 
czCWci pisma 
s> to uwagi 
ogólne i nie 

dotycz> 
konkretnych 

nierucho-
moWci 
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przebiegała w połowie 
po własnoWci, 
 
4. ZwiCkszyć w projekcie 
zasiCg terenów 
oznaczonych MNe  
ograniczaj>c teren 
oznaczony 6 MNr, 

 
 
 

47 KDD 
tereny dróg 

dojazdowych 

 
 
 

-------- 

 
 
 

NIE 
15.10. 
2008 r. 

 
 
 

-------- 

 
 
 

NIE 
03.11. 
2008 r. 

119 03.10. 
2008 r. 

Joanna 
żrodziMska 
Piotr żrodziMski 
ul. Legionów 
218f/5 
87-100 ToruM 
Mirosława 
i Andrzej 
Traczyk 
ul. Szosa 
ChełmiMska 
160g/17 
87-100 ToruM 

1. Wprowadzenie do 
ustaleM projektu planu 
mocliwoWci wtórnego 
podziału na działki 
o pow. ok. 1000 m2 , 
 
2. Pozostawienie 
w planie płd odcinka 
istniej>cej drogi 
wewnCtrznej, która 
zapewni dostCp do 
wydzielonych na 
nieruchomoWci działek, 

dz. nr 
214/4 

 
 
 
 

214/5 i 214/6 

36 MNe, 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
ekstensywnej, 

 
 

6 MNr, 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

rezydencjonalnej 
1 Rz 

tereny rolnicze – 
ł>ki i pastwiska 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
15.10. 
2008 r. 

 
 
 

NIE 
15.10. 
2008 r. 

-------- 
 
 
 
 
 

-------- 

NIE 
03.11. 
2008 r. 

 
 
 

NIE 
03.11. 
2008 r. 

w pozostałej 
czCWci pisma, 
uwagi dotycz> 
obszaru nie 

objCtego 
zakresem 
wyłocenia 

i uwag 
ogólnych nie 
dotycz>cych 
konkretnej 
nierucho-

moWci 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXV/270/08 

Rady Gminy Lubicz 
z dnia 3 listopada 2008 r. 

 

RozstrzygniCcie Rady Gminy Lubicz 
 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy, zapisanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi 
Złotoria i czCWci wsi żrabowiec. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i Dz.U. z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880), Rada Gminy Lubicz 
 

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

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

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

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

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane 
poza liniami rozgraniczaj>cymi ulic. 

 

§ 2. Wykazy terenów publicznych w których 
zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalec>ce do zadaM własnych gminy. 
Proponowany koszt inwestycji: 
1) inwestycje wymienione w pkt 1; 
2) inwestycje wymienione w pkt 2. 
Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okreWlony  
w wyniku zamówienia w trybie ustawy - Prawo 
zamówieM publicznych. 
 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 
w § 2: 
1) realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie 

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

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

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 30 czerwca 2005 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 

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 finansowane bCd> przez budcet 
gminy lub na podstawie porozumieM z innymi podmiotami. 
1) zadania w zakresie budowy sieci wodoci>gowej 

i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 bCd> 
finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodC i zbiorowym odprowadzeniu Wcieków 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.), 
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ze Wrodków budcetu gminy lub poprzez partnerstwo 
publiczno-prawne. 
3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych 

i gazowych bCd> finansowane na podstawie art. 7 
ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, ze zm.). 
 
 

§ 6. prognozowane aródła finansowania przez 
gminCŚ 
1) dochody własneś 
2) dotacje; 
3) pocyczki preferencyjneś 
4) fundusze Unii Europejskiej; 
5) udział podmiotów gospodarczych. 
 
 

192 

193 
 

193 

UCHWAŁA Nr XVII/104/2008 
 RADY GMINY BOBROWNIKI 

 z dnia 29 grudnia 2008 r. 
  

w sprawie budcetu gminy Bobrowniki na rok 2009. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i 

i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. 
zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 
art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1.1. Ustala siC dochody budcetu na rok 2009 
w wysokoWci 8 801 785 zł, z tegoŚ 
- dochody biec>ce w kwocie 8 331 785 zł, 
- dochody maj>tkowe w kwocie 470 000 zł. 

2. Dochody budcetu okreWla zał>cznik nr 1 do uchwały. 
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj> 

w szczególnoWciŚ dotacje celowe na realizacjC zadaM 
z zakresu administracji rz>dowej i innych zadaM zleconych 
ustawami w wysokoWci 1 521 650 zł, zgodnie 
z zał>cznikiem nr 3.1, i dotacje celowe na realizacjC 
zadaM w drodze porozumieM z organami administracji 
rz>dowej w wysokoWci 1 000 zł, zgodnie z zał>cznikiem nr 4. 

4. Informacja o planowanych dochodach gminy 
Bobrowniki zwi>zanych z realizacj> zadaM zleconych 
ustawami z zakresu administracji rz>dowej na 2009 r. 
zgodnie z zał>cznikiem nr 3.1.1.  
 

§ 2.1. Ustala siC wydatki budcetu na rok 2009 
w wysokoWci 8 461 535 zł, zgodnie z zał>cznikiem nr 2.  

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj>Ś 
1) wydatki biec>ce w wysokoWci 7 471 095 zł, w tym naŚ  

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeMŚ 
3 868 060 zł,  

b) dotacjeŚ 304 170 zł,  
c) wydatki na obsługC długuŚ 112 000 zł,  
d) wydatki z tytułu udzielonych porCczeM i gwarancjiŚ 0 złś 

2) wydatki maj>tkowe (zgodnie z zał>cznikiem nr 5.1) 
w wysokoWciŚ 990 440 zł. 
3. Wydatki zwi>zane z wieloletnimi programami 

inwestycyjnymi z wyodrCbnieniem wydatków na 
finansowanie poszczególnych programów w latach 
2009-2011 i wydatki na zadania wynikaj>ce z kontraktów 
wojewódzkich, zgodnie z zał>cznikiem nr 5.  

4. Kwota wydatków okreWlona w ust. 1 obejmuje: 
wydatki zwi>zane z realizacj> zadaM z zakresu 
administracji rz>dowej i innych zadaM zleconych 
ustawami w wysokoWci 1 521 650 zł, zgodnie 

z zał>cznikiem nr 3.2 i wydatki zwi>zane z realizacj> 
zadaM w drodze porozumieM z organami administracji 
rz>dowej w wysokoWci 1 000 zł, zgodnie z zał>cznikiem nr 4.  
 

§ 3.1. Ustala siC dochody z tytułu wydawania 
zezwoleM na sprzedac napojów alkoholowych w kwocie 
23 000 zł i wydatki na realizacjC zadaM okreWlonych 
w programie profilaktyki i rozwi>zywania problemów 
alkoholowych w wysokoWci 21 000 zł. 

2. Ustala siC wydatki na realizacjC zadaM 
okreWlonych w gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii w wysokoWci 2 000 zł.  
 

§ 4.1. NadwyckC budcetu w wysokoWci 340 250 zł 
przeznacza siC na spłatC zobowi>zaM z tytułu pocyczek  
i kredytów. 

2. Przychody i rozchody budcetu okreWla zał>cznik nr 7. 
 
§ 5. Tworzy siC rezerwC celow> w wysokoWci 5 000 zł 

na realizacjC zadaM własnych z zakresu zarz>dzania 
kryzysowego.  
 

§ 6. Prognoza kwoty długu i spłat w roku 2009 
i latach nastCpnych stanowi zał>cznik nr 6.  

 
§ 7. Dotacje przekazywane na podstawie odrCbnych 

przepisów, zwi>zane z realizacj> zadaM jednostki 
samorz>du terytorialnego, zgodnie z zał>cznikiem nr 8. 

 
§ 8. Ustala siC plan przychodów i wydatków 

Gminnego Funduszu Ochrony Vrodowiska i żospodarki 
Wodnej w wysokoWciŚ 
1) przychody 3 500 złś 
2) wydatki 13 500 zł, 
zgodnie z zał>cznikiem nr 9. 
 

§ 9. Ustala siC limit zobowi>zaM z tytułu 
zaci>ganych kredytów i pocyczek oraz emitowanych 
papierów wartoWciowych w kwocie 500 000 zł na 
pokrycie wystCpuj>cego w ci>gu roku przejWciowego 
deficytu budcetowego. 

 
§ 10. Upowacnia siC Wójta do zaci>gania zobowi>zaM: 

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, okreWlonych w zał>czniku nr 5ś 


