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UCHWAŁA Nr LVIII/101/10 

 RADY MIEJSKIEJ GRUDZI=DZA 
z dnia 27 paadziernika 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazw>: „Wielkie Tarpno I”, 
obejmuj>cego obszar zawarty miCdzy ulicami: Lipow>, Drog> Kurpiowsk>, Margaretkow>, Kanałem Trynka, 
Paderewskiego, JaWminow> do granic administracyjnych miasta. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz  
z 2010 Nr 24, poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106  
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 
poz. 1043), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,  
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,  
poz. 146 i 106 poz. 675), po stwierdzeniu jego 
zgodnoWci z ustaleniami Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
żrudzi>dza uchwalonego Uchwał> Nr LIII/911/98 Rady 
Miejskiej żrudzi>dza z dnia 17 czerwca 1998 r., 
zmienionego Uchwał> Nr VIII/59/07 z dnia 25 kwietnia 
2007 r. uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego pod nazw>Ś „Wielkie Tarpno I”, 
obejmuje siC obszar zawarty miCdzy ulicamiŚ Lipow>, 
Drog> Kurpiowsk>, Margaretkow>, Kanałem Trynka, 
Paderewskiego, JaWminow> do granic administracyjnych 
miasta wyznaczony zgodnie z rysunkiem planu, 
stanowi>cym jego integraln> czCWć, oznaczonym jako 
Zał>cznik nr 1. 

2. Rysunek planu obowi>zuje zgodnie  
z umieszczonymi na nim objaWnieniami, okreWlaj>cymi 
treWć zastosowanych symboli i oznaczeM. 

3. Rysunek planu wykonany jest na mapie 
sytuacyjno-wysokoWciowej w skali 1Ś1000. 

4. Integraln> czCWci> rysunku planu jest wyrys ze 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta żrudzi>dza. 

5. Dla potrzeb publikacji w Dzienniku UrzCdowym 
rysunek planu został podzielony na arkusze (sekcje) 
formatu A4: 
1) arkusz nr 1 - mapa zestawcza sekcji; 

2) arkusz nr 2 – oznaczenia rysunku planu (legenda); 
3) kolejne arkusze stanowi>ce poszczególne sekcje 

rysunku planu. 
 
§ 2. Poza rysunkiem planu integraln> czCWci> 

uchwały jest Zał>cznik nr 2 zawieraj>cyŚ 
1) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu; 
2) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych. 
 
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) adaptacji - nalecy przez to rozumieć przystosowanie 
elementów i obiektów zagospodarowania 
przestrzennego terenu funkcjonalnego lub jego 
czCWci doŚ 
a) nowych funkcji wyznaczonych niniejszym 

planem, 
b) nowych wymagaM techniczno-ucytkowych bez 

zmiany dotychczasowych funkcji; 
2) dostCpnoWci komunikacyjnej - nalecy przez to 

rozumieć zapewnienie poł>czenia nieruchomoWci  
z drog> publiczn> poprzez zjazd lub drogC 
wewnCtrzn>ś 

3) działce – nalecy przez to rozumieć działkC 
budowlan> w rozumieniu ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) działkach s>siednich – nalecy przez to rozumieć 
działki posiadaj>ce wspóln> granicC geodezyjn>ś 

5) elementach i obiektach zagospodarowania 
przestrzennego – nalecy przez to rozumieć  
w szczególnoWci istniej>ce i projektowane elementy 
takie jak: pierzeje ulic, place miejskie, osie i punkty 
widokowe, dominanty kompozycji przestrzennej, 
charakterystyczne obiekty, a takce tereny zieleni 
oraz poszczególne obiekty i urz>dzenia składaj>ce 
siC na zagospodarowanie danego terenu; 

6) front działki – nalecy przez to rozumieć granicC, na 
której zlokalizowany jest zjazd na działkCś 

7) jezdni – nalecy przez to rozumieć czCWć drogi 
przeznaczon> do ruchu pojazdówś 

8) kondygnacji – nalecy przez to rozumieć 
kondygnacjC nadziemn> w rozumieniu przepisów 
odrCbnych w zakresie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

9) linii zabudowy nieprzekraczalnej – nalecy przez to 
rozumieć liniC oznaczaj>c> granicC, poza któr> nie 
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moce być wysuniCte lico Wciany zewnCtrznej 
budynku; 

 10) linii zabudowy obowi>zuj>cej – nalecy przez to 
rozumieć liniC oznaczaj>c> granicC przy której 
bezpoWrednio musi być usytuowane lico Wciany 
zewnCtrznej budynkuś 

 11) miejscu postojowym (MP) – nalecy przez to 
rozumieć miejsce o wymiarach zapewniaj>cych 
parkowanie samochodu osobowego, urz>dzone na 
placu parkingowym lub garacu indywidualnym lub 
wielostanowiskowym; 

 12) obszarze planu – nalecy przez to rozumieć obszar 
bCd>cy przedmiotem ustaleM niniejszej uchwałyś 

 13) odpadach komunalnych - rozumie siC przez to 
odpady stałe powstaj>ce w gospodarstwach 
domowych, a takce odpady, które ze wzglCdu na 
swój charakter lub skład s> podobne do odpadów 
powstaj>cych w gospodarstwach domowychś 

 14) planie - nalecy przez to rozumieć ustalenia tekstowe 
i graficzne miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zawarte w niniejszej uchwale; 

 15) powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to 
rozumieć grunt rodzimy oraz wodC powierzchniow> 
na terenie działki budowlanej, a takce 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni 
nie mniejszej nic 10,0 m2 urz>dzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłocu zapewniaj>cym 
im naturaln> wegetacjCś 

 16) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC wszystkich obiektów kubaturowych 
mierzon> po zewnCtrznym obrysie murów  
w poziomie parteru; 

 17) poziomie terenu – nalecy przez to rozumieć poziom 
terenu przed wejWciem głównym do budynku, 
niebCd>cym wejWciem wył>cznie do pomieszczeM 
gospodarczych lub pomieszczeM technicznychś 

 18) produkcji rzemieWlniczej - nalecy przez to rozumieć 
działalnoWć produkcyjn> o nieprzemysłowej 
wielkoWci, zasiCgu i skali produkcji, odbywaj>c> siC 
przy zatrudnieniu do 50 pracownikówś 

 19) projekt zagospodarowania terenu - nalecy przez to 
rozumieć projekt zagospodarowania terenu lub 
działki w rozumieniu odpowiednich przepisów 
dotycz>cych prawa budowlanego oraz 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanegoś W szczególnoWci w projekcie tym 
nalecy uwzglCdnić przebieg dróg i infrastruktury 
technicznej niezbCdnej do właWciwego 
funkcjonowania całego zmierzenia budowlanego 
rozumianego jako zagospodarowanie danego terenu 
funkcjonalnego lub jego czCWci o ile stanowi odrCbn> 
nieruchomoWćś 

 20) przepisach odrCbnych - nalecy przez to rozumieć 
inne przepisy prawa w zakresie prawa budowlanego, 
ochrony Wrodowiska, ochrony zabytków, prawa 
wodnego, dróg publicznych, gospodarki 
nieruchomoWciami, ochrony gruntów rolnych  
i leWnych i innych reguluj>cych zasady działaM 
inwestycyjnych na danym terenie; 

 21) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC, która obejmuje minimum 

60% powierzchni całkowitej obiektów i minimum 
60% powierzchni terenu; 

 22) przeznaczeniu uzupełniaj>cym - nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC, która nie koliduje  
z przeznaczeniem podstawowym, uzupełnia lub 
wzbogaca podstawowe funkcje terenu i obejmuje nie 
wiCcej nic 40% powierzchni całkowitej obiektów  
i nie wiCcej nic 40% powierzchni terenuś 

 23) reklamie - nalecy przez to rozumieć noWnik 
informacji wizualnej umieszczony w polu widzenia 
ucytkowników drogi (na budynku, ogrodzeniu lub 
wolnostoj>cy), niebCd>cy szyldem, znakiem  
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakiem informuj>cym o obiektach ucytecznoWci 
publicznej; 

 24) strefie oddziaływania cmentarza – nalecy przez to 
rozumieć obszar, który posiada ograniczenia  
w zagospodarowaniu wynikaj>ce z przepisów 
odrCbnych z zakresu lokalizacji cmentarzy  
i chowaniu zmarłychś 

 25) studium - nalecy przez to rozumieć ZmianC Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta żrudzi>dza, przyjCte 
Uchwał> Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej żrudzi>dza 
z dnia 25 kwietnia 2007 r.; 

 26) szyldzie – nalecy przez to rozumieć tablicC lub 
wywieszkC umieszczon> na froncie budynku, 
podaj>c> niezbCdne informacje (np.Ś nazwa, rodzaj 
działalnoWci lub instytucji, dane właWciciela, godziny 
otwarcia itp.) o placówce mieszcz>cej siC w danym 
budynku lub na danej nieruchomoWciś 

 27) terenie - nalecy przez to rozumieć teren 
funkcjonalny, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi, posiadaj>cy indywidualne 
oznaczenie (numer porz>dkowy i symbol literowy) 
oraz opisane ustaleniami planu przeznaczenie  
i zasady zagospodarowania; 

 28) uci>cliwym oddziaływaniu – nalecy przez to 
rozumieć sytuacjC kiedy obszar oddziaływania 
obiektu budowlanego obejmuje s>siednie 
nieruchomoWci i powoduje ograniczenia w ich 
zagospodarowaniu i ucytkowaniu w zwi>zku  
z emisj> wibracji, hałasu, pyłów, gazów, substancji, 
energii i zapachów itp. uci>cliwoWci w zakresie  
i iloWciach przekraczaj>cych wskaaniki i normy 
okreWlane w przepisach odrCbnychś 

 29) usługach - nalecy przez to rozumieć funkcje 
wszelkiego rodzaju usług, w tym m.in. kultury, 
nauki i oWwiaty, słucby zdrowia, opieki społecznej  
i socjalnej, administracji, finansów, ubezpieczeM, 
bezpieczeMstwa i porz>dku publicznego, turystyki, 
gastronomii, rozrywki, sportu, rekreacji, ł>cznoWci, 
komunikacji, handlu oraz rzemiosła usługowego, 
naprawczego oraz drobnej wytwórczoWci 
rzemieWlniczej, które mog> wystCpować w danym 
terenie funkcjonalnym bez ograniczeM, o ile  
w dalszych ustaleniach planu nie zostan> okreWlone 
szczegółowe zasady lub warunki ich wystCpowaniaś 
w rozumieniu niniejszego planu za usługi nie uwaca 
siC warsztatów produkcji rzemieWlniczej, stacji 
obsługi pojazdów oraz stacji paliw i zewnCtrznych 
myjni samochodowych oraz usług komunalnychś 
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 30) usługach handlu - nalecy przez to rozumieć handel 
prowadzony w formie i w obiektach, których 
lokalizacja nie jest uwarunkowana wyznaczeniem 
obszaru ich rozmieszczenia w Studium 
UwarunkowaM i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta żrudzi>dza, jako obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedacowej 
przekraczaj>cej wielkoWć okreWlon> w ustawie  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 31) usługach handlu wielkopowierzchniowego - nalecy 
przez to przez to rozumieć handel prowadzony  
w formie i w obiektach, których lokalizacja jest 
uwarunkowana wyznaczeniem obszaru ich 
rozmieszczenia w Studium UwarunkowaM  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta żrudzi>dza, jako obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedacowej przekraczaj>cej 
wielkoWć okreWlon> w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 32) ustawie - nalecy przez to rozumieć UstawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze 
zmianami); 

 33) właWciwych słucbach ochrony zabytków – nalecy 
przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub 
Miejskiego Konserwatora Zabytków odpowiednio 
do ich kompetencji; 

 34) wskaanikach powierzchni biologicznie czynnej - 
nalecy przez to rozumieć udział (w %) powierzchni 
biologicznie czynnej do powierzchni działki 
budowlanej objCtej inwestycj>ś 

 35) wskaanikach zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
udział (w %) powierzchni zabudowanej budynkami, 
do powierzchni działki budowlanej objCtej 
inwestycj>ś 

 36) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć budynku mierzon> od poziomu terenu, 
przy najnicej połoconym wejWciu nie bCd>cym 
wejWciem do pomieszczeM gospodarczych lub 
technicznych, do najwycszego punktu kalenicy 
dachu lub do górnej krawCdzi gzymsu 
zwieMczaj>cego budynek, bez uwzglCdnienia 
wyniesionych ponad płaszczyznC dachu lub 
stropodachu maszynowni, dawigów i innych 
pomieszczeM technicznychś 

 37) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - nalecy 
przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz  
z budynkami garacowymi i gospodarczymiś przy 
czym za budynek mieszkalny jednorodzinny uwaca 
siC budynek wolno stoj>cy albo budynek  
w zabudowie blianiaczej, szeregowej lub grupowej, 
słuc>cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowi>cy konstrukcyjnie samodzieln> całoWć,  
w którym dopuszcza siC wydzielenie nie wiCcej nic 
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu ucytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczaj>cej 30% powierzchni 
całkowitej budynkuś 

 38) zabudowie mieszkaniowej rezydencjonalnej – 
nalecy przez to rozumieć wył>cznie zabudowC 

jednorodzinn> wolnostoj>c>, realizowan> na 
działkach o minimalnej powierzchni 2000,0 m2; 

 39) zabudowie letniskowej – nalecy przez to rozumieć 
zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> zwi>zan>  
z wypoczynkiem i rekreacj> sezonow> i całoroczn>, 
jednoczeWnie nie słuc>c> zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb mieszkaniowych właWcicielaś 

 40) zabudowie Wródmiejskiej - nalecy przez to rozumieć 
zgrupowanie intensywnej zabudowy o której mowa 
w przepisach odrCbnych z zakresu warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie; 

 41) zabudowie (nieruchomoWci) zabytkowej – nalecy 
przez to rozumieć zabudowC wpisan> do ewidencji 
zabytkówś 

 42) zaleceniach – nalecy przez to rozumieć, ce 
stosowanie ustaleM tak okreWlonych nie jest 
bezwzglCdnie wi>c>ce dla inwestora, ale powinny 
one determinować w poszukiwaniu rozwi>zaM 
zbliconych, odstCpstwo od zaleceM nalecy uzasadnić 
w projekcie budowlanym; 

 43) zasiCgu lokalnym – nalecy przez to rozumieć, ce 
wielkoWć i rodzaj funkcji w ten sposób opisanych 
słucy zaspokojeniu codziennych potrzeb 
mieszkaMcówś 

 44) zasiCgu ponadlokalny - nalecy przez to rozumieć, ce 
wielkoWć i rodzaj funkcji w ten sposób opisanych 
słucy zaspokojeniu potrzeb cotygodniowych lub 
okazjonalnych; 

 45) zieleni urz>dzonej - nalecy przez to rozumieć tereny 
biologicznie czynne (w tym wody powierzchniowe - 
naturalne i sztuczne), kształtowane i utrzymywane 
przez człowieka, a nie bCd>ce obszarami produkcji 
rolniczej lub leWnejś 

 46) zieleni nieurz>dzonej - nalecy przez to rozumieć 
tereny biologicznie czynne (w tym wody 
powierzchniowe - naturalne i sztuczne), nie 
wymagaj>ce utrzymywania przez człowiekaś 

 47) zieleni niskiej – nalecy przez to rozumieć trawy, 
krzewy i drzewa o wysokoWci do 2,0 mś 

 48) zieleni wysokiej – nalecy przez to rozumieć 
wszelkiego rodzaju wysokie krzewy. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 
§ 4.1. Plan obejmuje ł>cznie obszar o powierzchni 

ok. 163 ha. 
2. Ustalenia ogólne maj> zastosowanie do całego 

obszaru objCtego planem o ile nie s> sprzeczne  
z ustaleniami szczegółowymi okreWlonymi  
w Rozdziałach 3 i 4. 

3. W obszarze objCtym planem wystCpuj> 
nastCpuj>ce funkcje zagospodarowania i ucytkowania 
terenówŚ 
1) M – zabudowy mieszkaniowej rócnego typu  

w zespołach wielofunkcyjnychś 
2) MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
3) MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
4) MNr – zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej; 
5) ML – zabudowy letniskowej; 
6) U – usługś 
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7) UO – usług oWwiatyś 
8) UC – usług, w tym handlu wielko 

powierzchniowego; 
9) UK – usług sakralnychś 

 10) UTR – usług turystyki i rekreacjiś 
 11) ZL – tereny lasówś 
 12) ZP – zieleni urz>dzonejś 
 13) Z – zieleni nieurz>dzonejś 
 14) ZC – cmentarza; 
 15) ZCz – cmentarza nieczynnego; 
 16) WS - wód otwartych, płyn>cychś 
 17) KDG – dróg głównychś 
 18) KDZ – dróg zbiorczychś 
 19) KDD – dróg dojazdowychś 
 20) KDL – dróg lokalnychś 
 21) KDW – dróg wewnCtrznychś 
 22) KDX – komunikacji pieszej i rowerowej; 
 23) KSk – skrzycowaM drógś 
 24) KP – parkingówś 
 25) KG – garacyś 
 26) TZ – zamkniCtych (kolejowych). 

 
§ 5. ObjaWnienie oznaczeM ucytych na rysunku 

planu: 
1) skala projektu rysunku planu okreWlona w formie 

liczbowej i liniowej; 
2) granice obszaru objCtego planemś 
3) granice ochrony konserwatorskiej „B” obejmuj>ce 

obszary i obiekty na podstawie ustaleM niniejszego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (w nawiasie dodatkowe oznaczenie 
literowe umieszczone na rysunku planu): 
a) fort „D>b” wraz z zieleni> maskuj>c> i drog> 

forteczn> (B-1), 
b) willa i towarzysz>ce jej zabudowania  

z załoceniem parkowym typu krajobrazowego 
(dawny maj>tek Owczarki, pocz. XX w., przy  
ul. JaWminowej, budynek mieszkalny nalecał do 
Wiktora Kulerskiego) (B-2), 

c) obszar lokalizacji baterii kolejowej - czCWć 
umocnieM fortu Małej KsiCcej żóry (B-3), 

d) cmentarz parafialny (katolicki) przy  
ul. WaryMskiego (B-4), 

e) zespół dworsko-parkowy Wielkie Tarpno (B-5), 
f) cmentarz ewangelicki (nieczynny) przy ul. 

Lipowej (B-6); 
4) granice obszarów i oznaczenia obiektów 

chronionych na podstawie przepisów odrCbnychŚ 
a) obszar lokalizacji pomników przyrody 

(oznaczono sygnatur> wg rysunku planu), 
b) obszar żłównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 129, 
c) obszar stanowisk archeologicznych (oznaczone 

wg rysunku planu - OW); 
5) strefa ograniczeM w zagospodarowaniu terenu – 

150,0 m od granic cmentarza; 
6) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaŚ 
a) oznaczone lini> ci>gł> – poprowadzone po 

Wladzie granic geodezyjnych, 
b) oznaczone lini> przerywan> – bez oparcia  

w granicach geodezyjnych; 

7) oznaczenie terenów, składaj>ce siC z liczb i liter, 
które okreWlaj>Ś 
a) kolejny porz>dkowy numer terenu wydzielonego 

liniami rozgraniczaj>cymi – oznaczenie cyfrowe, 
b) symbol przeznaczenia – oznaczenie literowe 

zgodnie z §4, ust. 3, 
c) jeceli w symbolu terenu wystCpuj> funkcje 

przedzielone ukoWnikiem, to s> one równorzCdne 
i mog> wystCpować ł>cznie lub samodzielnie, 
przy czym kolejnoWć w jakiej s> one wymienione 
wskazuje na preferowan> hierarchiC wyboru 
funkcji, 

d) jeceli w symbolu terenu wystCpuj> dwie funkcje 
przedzielone myWlnikiem, to funkcja znajduj>ca 
siC po myWlniku jest przeznaczeniem 
uzupełniaj>cym, 

e) symbol ustaleM dodatkowych podany w nawiasie 
zgodnie z wyjaWnieniami w ustaleniach planu; 

8) linie zabudowy (ze wskazaniem odległoWci [m] od 
linii rozgraniczaj>cej oraz od granicy ewidencyjnej 
w odniesieniu do linii zabudowy w terenie  
45 UTR(OPP) od strony Jeziora Tarpno): 
a) obowi>zuj>ce, 
b) nieprzekraczalne; 

9) (OPP) - oznaczenie terenów w których wyznaczone 
s> obszary przestrzeni publicznychś 

 10) budynki o wartoWci historyczno-kulturowej; 
 11) tereny historycznych załoceM parkowychś 
 12) „budynki do rozbiórki” – takie oznaczenie budynku 

na rysunku planu nie stanowi nakazu, lecz tylko 
wskazanie takiej potrzeby i mocliwoWci, nie zamyka 
równiec mocliwoWci rozbiórki innych obiektów, o ile 
ustalenia planu zezwalaj> na takie działaniaś 

 13) pasy zieleni izolacyjnej - postulowane (wg rysunku 
planu) do urz>dzenia, w ramach terenów 
funkcjonalnych, w wyznaczonych pasach zieleni 
izolacyjnej dopuszcza siC wykonanie obiektów  
w zakresie zgodnym z ustaleniami szczegółowymiś 

 14) strefa przybrzecnej zieleni szuwarowo – łCgowejś 
 15) postulowane lokalizacje pomostów i platform na 

wodach jeziora; 
 16) postulowany układ dróg wewnCtrznych w ramach 

terenów funkcjonalnychś 
 17) istniej>ce linie źź 15 kV ze stref> ochronn>ś 
 18) oznaczenia innych elementów i obiektów 

zagospodarowania przestrzennego terenu, w tym 
elementów informacyjnych. 
 
§ 6.1. W granicach opracowania planu wskazano 

terenu, w których znajduj> siC obszary przestrzeni 
publicznej i oznaczono je odpowiednio w rysunku planu 
dodatkowym symbolem (OPP). 

2. Zasady zagospodarowania przestrzeni 
publicznych okreWlone zostały odpowiednio  
w ustaleniach szczegółowych. 

3. W przestrzeniach publicznych nakazuje siC 
urz>dzenie miejsc na gromadzenie odpadów 
komunalnych oraz urz>dzeM sanitarno-technicznych  
w sposób nie naruszaj>cy kompozycji i estetyki 
przestrzeni, np.Ś poprzez umieszczenie czCWci urz>dzeM 
pod ziemi> z odpowiedni> arancacj> otoczenia tych 
miejsc. 
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4. W procesie projektowania, realizacji  
i eksploatacji urz>dzeM i obiektów nalecy uwzglCdnić 
potrzeby osób niepełnosprawnych, starszych oraz 
dzieci. 

 
§ 7. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

1) tereny górnicześ 
2) naracone na niebezpieczeMstwo powodziś 
3) zagrocone osuwaniem mas ziemnychś 
4) tereny wymagaj>ce scaleM i podziałówś 
5) tereny byłych hitlerowskich obozów zagłady, 

zwanych pomnikami zagłady oraz ich strefy 
ochronne. 
 
§ 8.1. W obszarze objCtym planem znajduj> siC 

tereny i obiekty o wartoWci kulturowej, które obejmuje 
siC ochron> na podstawie ustaleM niniejszego planu 
miejscowego, poprzez wyznaczenie strefy ochrony 
konserwatorskiej B, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu i § 5 pkt 3: 
1) strefa B-1Ś fort „D>b" z 1907-13 r. wraz z zieleni> 

maskuj>c>, stanowił ostatnie wybudowane do 
wybuchu I wojny Wwiatowej dzieło piechoty, wraz  
z historyczn> drog> forteczn> od fortu „D>b” do  
ul. Paderewskiego; 

2) strefa B-2: zabudowa (willa i towarzysz>ce jej 
historyczne zabudowania) z załoceniem parkowym 
typu krajobrazowego, nalec>ce do dawnego maj>tku 
Owczarki z pocz. XX w. przy ul. JaWminowej, 
usytuowane na północno-wschodnim nabrzecu 
jeziora Tarpno. Załocenie parkowe przylegaj>ce od 
północy do kanału Trynka, od zachodu do jeziora 
Tarpno posiada bogaty system wodny, na który 
składaj> siC malownicze stawy. Na jego terenie 
wystCpuje bogaty rócnogatunkowy drzewostan 
(dCby, jesiony, lipy, kasztanowce, klony, Wwierki, 
robinie, olchy, wierzby itd.), z okazami w wieku 
ponad 100 lat; 

3) strefa B-3: lokalizacji baterii kolejowej – czCWci 
umocnieM fortu Małej KsiCcej żóryś 

4) strefa B-4: cmentarz parafialny przy  
ul. WaryMskiego/Lipowa, dawny katolicki, załocony 
ok. XVII w., obok kaplicy p.w. Vw. Krzyca 
(nieistniej>cej), wzniesionej w 1626 r., zburzonej  
w 1829 r. na terenie cmentarza zachowały siC dawne 
nagrobkami, wystCpuje tutaj bogaty 
rócnogatunkowy drzewostan (m.in. brzozy, lipy)ś 

5) strefa B-5Ś obszar zespołu dworsko-parkowego 
Wielkie Tarpno, prezentuj>cy stan z połowy XIX w., 
ukształtowany na kanwie wczeWniejszego załocenia, 
składaj>cy siC zŚ dawnego dworu z połowy XIX w.  
o skromnych cechach klasycystycznych, z oficyny 
dworskiej z.2 polowy XIX w., stodoły murowanej  
z koMca XIX w. oraz z załocenia parkowego typu 
krajobrazowego z okazałym rócnogatunkowym 
drzewostanem (dCby, lipy, kasztanowce, wi>zy, 
brzozy, jesiony, olchy itd.) z okazami w wieku 
ponad 200 lat (dCby). Przez teren załocenia 
przepływa Kanał Trynka. Do historycznego zespołu 
przynalec> takce zabudowania mieszkalne (dawne 
czworaki), rozlokowane po zachodniej stronie  
ul. Lipowej; 

6) strefa B-6: cmentarz ewangelicki przy ul. Lipowej, 
załocony w połowie XIX w., nieczynny. Posiada 
bogaty rócnogatunkowy drzewostan, na jego terenie 
wystCpuj> pozostałoWci dawnych nagrobków. 
2. W obszarze objCtym ochron> ustala siC 

nastCpuj>ce zasady ochronyŚ 
1) wyznacza siC granicC ochrony konserwatorskiej B-1 

dla fortu i drogi fortecznej w obrCbie, których 
powinny obowi>zywać nastCpuj>ce zasady ochronyŚ 
a) wszelkie prace budowlane i zwi>zane  

z zagospodarowaniem terenu fortu nalecy 
uzgadniać z właWciwymi słucbami ochrony 
zabytków, 

b) zachować wszystkie elementy historycznej 
struktury przestrzennej fortu w ich pierwotnym 
rozplanowaniu, sposób ukształtowania terenu, 
obiekty kubaturowe i umocnienia ziemne wraz  
z dawnym zadrzewieniem maskuj>cym, 

c) utrzymać w zagospodarowaniu terenu przebieg 
historycznej drogi fortecznej od fortu do  
ul. Paderewskiego, 

d) na terenach w otulinie fortu, objCtych stref> 
ochrony konserwatorskiej tegoc fortu powinny 
obowi>zywać ograniczenia, dotycz>ce wielkoWci 
zabudowy, wynikaj>ce z potrzeby ochrony fortu 
i zapewnienia mu właWciwej ekspozycji,  
a mianowicieŚ wyklucza siC mocliwoWć realizacji 
w otoczeniu fortu wiCkszych kubatur, 
przekraczaj>cych skal> charakter istniej>cej 
zabudowy, postuluj>c utrzymanie 
dotychczasowego sposobu ucytkowaniaś 

2) wyznacza siC granicC ochrony konserwatorskiej B-2 
dla zespołu willowo-parkowego Owczarki oraz 
obszaru objCtego stref> ochrony konserwatorskiej  
w obrCbie, której powinny obowi>zywać nastCpuj>ce 
zasady ochrony: 
a) wszelkie prace remontowo-budowlane maj>ce 

wpływ na wygl>d zewnCtrzny obiektów 
budowlanych (w tym równiec dotycz>ce 
kolorystyki) oraz prace polegaj>ce na 
rewaloryzacji parku oraz inne działania 
podejmowane na terenie zespołu, np. zwi>zane  
z budow> sieci uzbrojenia terenu nalecy 
uzgadniać z właWciwymi słucbami ochrony 
zabytków, 

b) zachować wygl>d architektoniczny dworu  
o formie willi, w zakresie gabarytu, kształtu 
dachu, kompozycji elewacji tzn. zachowania 
detalu architektonicznego, rozmieszczenia, 
wielkoWci, kształtu oraz proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych, 

c) nalecy d>cyć do przywrócenia ceramicznego 
pokrycia dachu dworu i odtworzenia stolarki 
okiennej wzglCdem historycznej, 

d) inne zachowane historyczne zabudowania do 
adaptacji i modernizacji, z mocliwoWci> 
wkomponowania w nowoprojektowana 
zabudowC, 

e) załocenie parkowe - do zachowania. Wymaga 
rewaloryzacji i adaptacji, stosownie do funkcji 
zespołu willowo-parkowego, z utrzymaniem 
historycznego ukształtowania terenu, systemu 
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wodnego, zieleni i jej historycznego 
rozplanowania, układu drogowego i małej 
architektury oraz ewentualne wyposacenia, 

f) wszelkie prace na terenie załocenia, w tym 
ewent. wycinka drzew i krzewów i pielCgnacja 
drzewostanu, ponadto prace dotycz>ce 
zagospodarowania terenu i polegaj>ce na 
rewaloryzacji załocenia parkowego nalecy 
uzgadniać z właWciwymi słucbami ochrony 
zabytków, 

g) na terenach, objCtych stref> ochrony 
konserwatorskiej, wystCpuj>cych w otulinie 
zespołu willowo-parkowego Owczarki nalecy 
utrzymać dotychczasowy sposób 
zagospodarowania i ucytkowania. Zakazuje siC 
przy tym prowadzenia robót, które mog> 
negatywnie oddziaływać na trwałoWć zespołu 
willowo-parkowego i jego wizerunek  
w krajobrazie; 

3) wyznacza siC granicC ochrony konserwatorskiej B-3 
dla obszar lokalizacji baterii kolejowej – czCWć 
umocnieM fortu Małej KsiCcej żóryś wskazanej do 
zachowania, gdzie wszelkie prace budowlane  
i zwi>zane z zagospodarowaniem terenu wymagaj> 
uzgodnienia z właWciwymi słucbami 
konserwatorskimi; 

4) wyznacza siC granicC ochrony konserwatorskiej B-4 
dla cmentarza katolickiego przy ul. WaryMskiego  
w obrCbie, której powinny obowi>zywać nastCpuj>ce 
zasady ochrony: teren dawnego cmentarza 
katolickiego, obecnie parafialnego wył>czyć spod 
zabudowy i zachować jako miejsce pamiCci i kultu 
religijnego, ł>cznie ze wszystkimi jego elementami, 
nagrobkami, kapliczk> i z drzewostanem. Prace 
porz>dkowo-pielCgnacyjne, w tym pod k>tem 
wyznaczenia miejsc nowych pochówków oraz 
dotycz>ce drzewostanu a takce polegaj>ce na 
uczytelnieniu układu przestrzennego cmentarza 
wymagaj> uzgodnienia z właWciwymi słucbami 
ochrony zabytkówś 

5) wyznacza siC granicC ochrony konserwatorskiej B-5 
dla zespołu dworsko-parkowego Wielkie Tarpno  
w obrCbie, której powinny obowi>zywać nastCpuj>ce 
zasady ochrony: 
a) wszelkie prace remontowo-budowlane maj>ce 

wpływ na wygl>d zewnCtrzny obiektów 
budowlanych (w tym równiec dotycz>ce 
kolorystyki) oraz inne działania podejmowane na 
terenie całego zespołu dworsko-parkowego 
(ł>cznie z parkiem), w tym m.in. dotycz>ce 
zagospodarowania terenu, budowy sieci 
uzbrojenia terenu nalecy uzgadniać  
z właWciwymi słucbami ochrony zabytków, 

b) załocenie parkowe - do zachowania; wymaga 
rewaloryzacji, czyli przywrócenia mu dawnego 
historycznego wizerunku w zakresie, systemu 
wodnego, zieleni, układu drogowego i małej 
architektury. Wszelkie prace na terenie 
załocenia, w tym ewent. wycinka drzew  
i krzewów, pielCgnacja drzewostanu, roboty 
dotycz>ce zagospodarowania terenu i polegaj>ce 
na rewaloryzacji załocenia parkowego nalecy 

uzgadniać z właWciwymi słucbami ochrony 
zabytków, 

c) na terenie dawnych czworaków, objCtym stref> 
ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-
parkowego Wielkie Tarpno historyczne 
zabudowania, przynalecne do maj>tku nalecy 
zachować w ich dawnym kształcie 
architektonicznym. Powinny być one inspiracj> 
do kształtowania nowej zabudowy w tym 
rejonie; 

6) wyznacza siC granicC ochrony konserwatorskiej B-6 
dla cmentarza ewangelickiego przy ul. Lipowej  
w obrCbie, której powinny obowi>zywać nastCpuj>ce 
zasady ochrony: teren cmentarza ewangelickiego 
nalecy wył>czyć spod zabudowy i zachować jako 
miejsce pamiCci i kultu religijnego, ł>cznie ze 
wszystkimi jego elementami, nagrobkami, 
pochówkami, z drzewostanem. Prace porz>dkowo-
pielCgnacyjne, w tym dotycz>ce drzewostanu oraz 
prace polegaj>ce na uczytelnieniu układu 
przestrzennego cmentarza wymagaj> uzgodnienia  
z właWciwymi słucbami ochrony zabytków. 
3. Wyznacza siC strefy ochrony archeologicznej 

(OW) w celu ochrony nie eksponowanych stanowisk 
archeologicznych z nawarstwieniami kulturowymi. 
1) teren znajduj>cy siC w granicach strefy OW 

dostCpny jest dla celów inwestycyjnych pod 
warunkiem przeprowadzenia niezbCdnego zakresu 
prac archeologicznych; 

2) zakres tych prac ustala właWciwy organ ochrony 
zabytków, stosownie do charakteru inwestycji; 

3) wszelkie prace ziemne mocna wykonywać po 
uzgodnieniu i za pozwoleniem Kujawsko 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
4. Zabudowania historyczne znajduj>ce siC  

w obrCbie obszarów ochrony konserwatorskiej nalecy 
zachować w swoim dawnym kształcie i detalu 
architektonicznym, a prace remontowo-budowlane 
nalecy uzgadniać z właWciwymi słucbami ochrony 
zabytków. 

5. W widocznym miejscu nalecy umieszczać  
i zapewnić utrzymanie tablic informuj>cych o obszarze  
i obiektach objCtych ochron> konserwatorsk>. Tablice 
informacyjne nalecy wykonać w stylu i z materiałów 
stosownych do miejsca lokalizacji oraz w sposób 
zapewniaj>cy ich trwałoWć. 

6. W przypadku odkrycia, w trakcie realizacji 
inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub 
wykopaliska archeologicznego, osoby prowadz>ce 
roboty budowlane i ziemne s> zobowi>zane 
zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace 
mog>ce je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 
powiadomić właWciwy organ ochrony zabytków. 

7. W terenach wyznaczonych granic> ochrony 
konserwatorskiej zakazuje siC lokalizacjiŚ 
wolnostoj>cych noWników reklamowych, garacy 
wolnostoj>cych oraz masztów wolnostoj>cych. 

 
§ 9. Wymagania ochrony Wrodowiska 

przyrodniczego i krajobrazu: 
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1) obszar plan połocony jest czCWciowo w granicach 

obszaru wysokiej ochrony (OWO) żłównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (żZWP) Nr 129 
„Dolina rzeki dolna Osa”, którego granica przebiega 
na wschód od Jeziora Tarpno (orientacyjny przebieg 
granicy OWO GZWP Nr 129 wskazany jest na 
rysunku planu); 

2) teren po dawnym cmentarzu ewangelickim - jako 
zespołu charakterystycznej zieleni w ramach 
chronionej przestrzeni przyrodniczej oraz 
przestrzeni publicznej; 

3) w obszarze zespołu dworsko-parkowego Wielkie 
Tarpno – znajduj> siC pomniki przyrody (oznaczenie 
piktogramem na rysunku planu), zagospodarowanie 
przestrzeni wokół obiektów chronionych winno 
zapewnić ich nalecyt> ochronC i pielCgnacjC 
(przegl>dy stanu sanitarnego), poniewac pomniki 
przyrody znajduj> siC na obszarze objCtym ochrona 
konserwatorsk> wszelkie działania  
w zagospodarowaniu terenów zieleni wymagaj> 
uzgodnienia z właWciwym organem ochrony 
zabytkówś formy ochrony przyrody oraz dóbr 
kultury s> niezalecne od siebieś 

4) nalecy zapewnić swobodny dostCp do brzegów 
jeziora. Jeceli dostCpu do wód nie bCdzie mocna 
zapewnić w granicach terenu funkcjonalnego jeziora 
(38WS), nalecy wyznaczyć odpowiednie 
powierzchnie działek s>siednich zgodnie  
z przepisami odrCbnymi w zakresie gospodarowania 
wodami, w postaci pasa o maksymalnej szerokoWci 
5,0 m; 

5) obowi>zuje zakaz grodzenia nieruchomoWci 
przyległych do wód publicznych w odległoWci 
mniejszej nic 1,5 m od linii brzegowej, jak równiec 
uniemocliwiania i zakazywania przechodzenia przez 
ten obszar, 

6) nalecy chronić istniej>cy wartoWciowy drzewostan,  
a wycinkC dopuszczać w przypadkach okreWlonych 
w ustaleniach szczegółowych, przy czym ubytki 
nalecy zrekompensować w formie nowych nasadzeM 
w iloWci i w miejscach wskazanych przez 
odpowiedni organ, niekoniecznie w granicach 
obszaru objCtego planemś 

7) lasy i grunty leWne połocone w granicach planu 
nalecy chronić zgodnie z zasadami wynikaj>cymi  
z przepisów odrCbnych w zakresie gospodarki 
leWnejś 

8) nalecy chronić i adaptować istniej>ce rowy 
odwadniaj>ce stanowi>ce element systemu 
odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych; 

9) planem wyznaczono tereny funkcjonalne zieleni 
urz>dzonej (ZP), których utrzymanie jest niezbCdne 
dla właWciwego funkcjonowania systemu zieleni 
miejskiej i zapewnienia mieszkaMcom odpowiedniej 
przestrzeni słuc>cej do codziennej rekreacji  
i wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz słuc>cej 
poprawie krajobrazu i klimatu miejskiego; 

 10) o ile ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały nie 
stanowi> inaczej, w terenach ZP obowi>zuj> 
nastCpuj>ce ograniczeniaŚ zakaz wykonywania prac 
ziemnych trwale zniekształcaj>cych rzeabC terenu,  
z wyj>tkiem prac zwi>zanych z budow>, odbudow>, 

utrzymywaniem, remontem lub napraw> urz>dzeM 
wodnych, lub słuc>cych do rekreacji i wypoczynku 
mieszkaMców lub innych sposobów 
zagospodarowania okreWlonych w ustaleniach 
szczegółowych. 
 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce zasad scaleM i podziałówŚ 

1) nie wyznacza siC obszarów wymagaj>cych 
przeprowadzenia procedury scalenia i podziału 
nieruchomoWciś 

2) podziału nieruchomoWci mocna dokonywać na 
zasadach okreWlonych w przepisach odrCbnych  
z zakresu gospodarki nieruchomoWciami  
z uwzglCdnieniem ustaleM szczegółowych (o ile 
zostały one okreWlone dla terenu funkcjonalnego)ś 

3) nie ogranicza siC parametrów wielkoWciowych  
i geometrycznych dla działek geodezyjnych 
wydzielanych na rzecz komunikacji i infrastruktury 
technicznej, jak równiec w celu powiCkszenia 
s>siedniej nieruchomoWci. 
 
§ 11. Zasady rozwi>zaM systemu infrastrukturyŚ 

1) adaptuje siC istniej>ce sieci i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 

2) nakazuje siC przył>czenie zabudowanych 
nieruchomoWci do miejskiej sieci wodoci>gowej  
i kanalizacyjnej; 

3) do czasu realizacji miejskiej sieci wodoci>gowej  
i kanalizacyjnej dopuszcza siC realizacjC 
indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodC 
oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych do 
gromadzenia Wciekówś 

4) nakaz budowy sieci wodoci>gowej stanowi>cej 
jednoczeWnie aródło wody do celów 
przeciwpocarowychś 

5) z uwagi na bliskoWć jeziora zakazuje siC budowy 
przydomowych oczyszczalni Wciekówś 

6) po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalecy 
do niej przył>czyć zabudowane nieruchomoWci 
zgodnie z przepisami odrCbnymi z zakresu 
utrzymania czystoWci i porz>dku w gminach oraz 
przepisami z zakresu zbiorowego zaopatrzenia  
w wodC i zbiorowego odprowadzenia Wciekówś 

7) nakaz stosowania systemów grzewczych, 
ograniczaj>cych emisjC spalin szczególnie  
z indywidualnych kotłów, pieców kaflowych oraz 
trzonów kuchennych opalanych wCglemś 

8) przył>czenie do istniej>cych i projektowanych sieci 
na warunkach uzyskanych od dysponentów sieciś 

9) nowe sieci infrastruktury lokalizować w terenach 
komunikacyjnych, a w przypadku braku takiej 
mocliwoWci, na terenach s>siednich w uzgodnieniu  
z właWcicielem lub zarz>dzaj>cym terenemś 

 10) docelowo nalecy wymienić napowietrzne linie 
infrastruktury na przewody podziemne; 

 11) wody opadowe z dachów i powierzchni 
utwardzonych (placów, zorganizowanych 
parkingów, ci>gów komunikacyjnych itp.), nalecy 
zagospodarować w granicach terenu na potrzeby 
gospodarcze (np. nawadnianie terenów zielonych),  
a w przypadku braku warunków na takie 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 801 – Poz. 115 
 

zagospodarowanie, odprowadzić poprzez kolektory 
deszczowe do sieci miejskiej; 

 12) dopuszcza siC adaptacjC istniej>cych i budowC 
nowych rowów odwadniaj>cych jako elementów 
miejskiego lub lokalnego systemu odprowadzenia 
wód deszczowych i roztopowychś 

 13) nalecy przewidzieć miejsce na lokalizacjC 
kontenerów lub pojemników do czasowego 
gromadzenia odpadów w granicach działki lub 
terenu, z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich segregacjiś 

 14) w granicach obszaru znajduj> siCŚ 
a) stacje transformatorowe naziemne i nasłupowe 

oraz infrastruktura telekomunikacyjna (do 
adaptacji), dla której nie wyznaczono odrCbnych 
terenów funkcjonalnych, 

b) istniej>ce linie źź 15 kV, dla których 
wyznaczono strefC pasa technicznego, w którym 
zmiana sposobu ucytkowania terenu wymaga 
uzgodnienia z dysponentem tej sieci. 

 
§ 12. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 

1) obszar objCty opracowaniem obsługuje sieć 
istniej>cych i projektowanych dróg, w tym drogi 
krajowej Nr 16 z urz>dzon> wzdłuc niej droga 
serwisow>, układu dróg gminnych oraz dróg 
wewnCtrznychś 

2) istniej>ca ul. Paderewskiego, Lipowa, WaryMskiego, 
JaWminowa i Droga Kurpiowska połocone  
w granicach opracowania planu stanowi> główne 
ci>gi komunikacyjne obsługuj>ce obszar objCty 
planem; 

3) istniej>cy układ drogowy do adaptacji i rozbudowy, 
szczególnie w zakresie dróg wewnCtrznych  
w terenach o funkcjach mieszkaniowych; 

4) w granicach planu wyznacza siC przebiegi nowych 
dróg oraz tereny pod poszerzenie dróg istniej>cych 
oraz lokalizacjC skrzycowaM i drogowych obiektów 
incynierskich zwi>zanych z funkcjami 
komunikacyjnymi; 

5) dopuszcza siC wyznaczanie i urz>dzanie nowych 
dróg dojazdowych i wewnCtrznych  
w poszczególnych terenach funkcjonalnychś 

6) wydzielenie działek gruntu niezbCdnych do 
realizacji inwestycji drogowych nalecy dokonywać  
z uwzglCdnieniem odpowiednich ustaleM § 10ś 

7) w przypadkach nieprzelotowego zakoMczenia drogi 
nalecy wykonać plac do zawracania samochodów 
zgodnie z odpowiednimi przepisami odrCbnymiś 

8) wszelkie projekty oraz roboty budowlane nalecy 
wykonywać, na warunkach uzgodnionych  
z zarz>dc> danej drogiś 

9) w realizacji poszczególnych elementów układu 
komunikacyjnego nalecy uwzglCdniać obecne  
i przyszłe powi>zania komunikacyjne ci>gów jezdni, 
chodników oraz Wciecek rowerowych, zarówno  
w wyznaczonych terenach komunikacyjnych jak 
równiec w przyległych terenach funkcjonalnychś 

 10) dopuszcza siC lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej w pasach drogowych na zasadach 
uzgodnionych z zarz>dzaj>cym drog>ś 

 11) zabezpieczenie miejsc postojowych i garacowych 
dla poszczególnych terenów według ustaleM 
szczegółowychś 

 12) w przypadku braku mocliwoWci lokalizacji zatok 
przystanków komunikacji publicznej w pasach 
drogowych lub innych terenach komunikacyjnych 
dopuszcza siC ich lokalizacjC w przyległych terenach 
funkcjonalnych, jako obiektów stanowi>cych 
niezbCdne uzupełnienie funkcji podstawowych 
innych terenów funkcjonalnychś 

 13) urz>dzenie zjazdów na warunkach okreWlanych przez 
zarz>dzaj>cego dan> drog>ś 

 14) zakaz lokalizacji reklam i obiektów kubaturowych  
w pasach drogowych, o ile ustalenia szczegółowe 
nie mówi> inaczej. 
 
§ 13. W trakcie przygotowywania i realizacji 

inwestycji nalecy odpowiednio uregulować stosunki 
własnoWciowe nieruchomoWci w celu optymalizacji 
przebiegu istniej>cych i projektowanych dróg oraz 
infrastruktury technicznej, np. co najmniej poprzez 
zapewnienie odpowiednich słucebnoWci gruntowych 
przejazdu i przesyłu. 

 
§ 14. Dla całego obszaru objCtego planem ustala siC 

stawkC procentow> w wysokoWci 30%, stanowi>c> 
podstawC do okreWlania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 15.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 1MN-U. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj>ca i blianiaczaś 

2) uzupełniaj>ce - usługi o zasiCgu lokalnym, o ile nie 
bCd> aródłem uci>cliwoWci. 
3. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynków - do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

4. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

50%. 
5. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

6. Zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy  
o liczbie stanowisk postojowych wiCkszej nic 2. 

7. Linie zabudowy: 
1) obowi>zuj>ce – wyznaczone na rysunku planu od 

strony ul. Lipowej; 
2) nieprzekraczalne – wyznaczone na rysunku planu od 

strony ul. Paderewskiego. 
8. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 

sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 
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9. Now> zabudowC zaleca siC lokalizować  
w sposób nadaj>cy rytm i harmoniC lokalnej strukturze 
zabudowy, w odniesieniu do istniej>cej zabudowy. 

10. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 
czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

11. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznychŚ 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi. 
12. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  

w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
13. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 16.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych 

symbolem 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj>ca i blianiaczaś 

2) usługi o zasiCgu lokalnym, o ile nie bCd> aródłem 
uci>cliwoWci. 
3. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynków - do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

4. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

50%. 
5. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

6. Zakaz lokalizacji budynkówŚ 
1) o kubaturze brutto powycej 1000,0 m3 

przeznaczonych do wykonywania zawodu lub 
działalnoWci usługowej i handlowej, 

2) wolno stoj>cych garacy o liczbie stanowisk 
postojowych wiCkszej nic 2. 
7. Linie zabudowy: nieprzekraczalne – wyznaczone 

na rysunku planu - od ul Paderewskiego oraz od terenu 
49ZP/U (OPP) - granic strefy ochrony konserwatorskiej. 

8. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

9. Now> zabudowC zaleca siC lokalizować  
w sposób nadaj>cy rytm i harmoniC lokalnej strukturze 
zabudowy, rozumianej jako odniesienie do usytuowania 
co najmniej trzech najblicszych budynków. 

10. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 
czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

11. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznychŚ 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi. 
12. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  

w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
13. Zakaz lokalizacji reklam. 
14. Wzdłuc brzegów jeziora (dotyczy terenu 5MN) 

nalecy zapewnić swobodny dostCp do jego wód zgodnie 
z ustaleniami § 9 ust. 4 i 5. 

 
§ 17.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 6MW. 
2. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (mały dom wielorodzinny). 
3. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynków - do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

4. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 50%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

40%. 
5. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

6. Linie zabudowy nieprzekraczalna - od  
ul Paderewskiego (wg rysunku planu). 

7. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznych: 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi. 
8. Nakaz zachowania geometrii dachu budynku 

mieszkalnego. 
9. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 

sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

10. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  
w granicach własnej posesji w liczbie minimum  
1,5 stanowiska na 1 mieszkanie z uwzglCdnieniem 
garacy, które nalecy lokalizować w zwartej zabudowie. 

11. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 18.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 7U-MN. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowaś 
2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj>ca lub 
wbudowana w zabudowC usługow>. 
3. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynków - do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

4. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 35%; 
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2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

50%. 
5. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

6. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

7. Now> zabudowC zaleca siC lokalizować  
w sposób nadaj>cy rytm i harmoniC lokalnej strukturze 
zabudowy, w odniesieniu do istniej>cej zabudowy. 

8. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 
czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

9. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznychŚ 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi. 
10. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  

w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
11. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 19.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 8MN/U. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - docelowo 
na całym terenieś 

2) usługi nieuci>cliwe w tym produkcja (uprawa)  
i sprzedac roWlin ogrodowych. 
3. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynków - do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

4. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 35%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

50%. 
5. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

6. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

7. Zakaz lokalizacji budynkówŚ 
1) o kubaturze brutto powycej 1000,0 m3 

przeznaczonych do wykonywania zawodu lub 
działalnoWci usługowej i handlowejś 

2) wolno stoj>cych garacy o liczbie stanowisk 
postojowych wiCkszej nic 2. 
8. Now> zabudowC zaleca siC lokalizować  

w sposób nadaj>cy rytm i harmoniC lokalnej strukturze 
zabudowy, w odniesieniu do istniej>cej zabudowy. 

9. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 
czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

10. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznychŚ 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi. 
11. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  

w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
12. Wzdłuc brzegów jeziora nalecy zapewnić 

swobodny dostCp do jego wód zgodnie z ustaleniami  
§ 9, ust. 4 i 5. 

13. W rysunku planu wskazany został postulowany 
przebieg drogi wewnCtrznej stanowi>cy przedłucenie ul. 
Konwaliowej (026KDD). Realizacja postulatu jest 
obowi>zkowa wył>cznie w przypadku podziału terenu 
na działki budowlane, przy czym dopuszcza siC równiec 
wytyczenie innych dróg wewnCtrznych. 

14. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 20.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

9Z, 11Z. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) 9Z - zieleM nieurz>dzona - przybrzecna (szuwarowa 
oraz łCgowa) o charakterze izolacyjno-ochronnym, 
do utrzymania; 

2) 11Z - zieleM nieurz>dzona – przybrzecna 
(szuwarowa oraz łCgowa) oraz zieleM urz>dzona,  
o charakterze izolacyjno-ochronnym, do utrzymania. 
3. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 21.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 10WS, 37WS/ZP. 
2. Przeznaczenie terenu: tereny powierzchniowych 

wód płyn>cych - Kanał Trynka. 
3. Teren 37WS/ZP połocony jest w strefie ochrony 

konserwatorskiej B-5, ustalenia § 8 stosuje siC 
odpowiednio. 

4. Utrzymanie kanału jako otwartego wraz  
z zieleni> przybrzecn>, istniej>cymi mostami w ci>gu 
ul. JaWminowej oraz ul. Lipowej (10WS) oraz zastawk> 
(jaz ze stacj> wodowskazow>) przy ujWciu kanału  
z jeziora (37WS/ZP). 

5. Dopuszcza siC budowC urz>dzeM wodnych  
z zachowaniem przepisów odrCbnych. 

6. Nalecy zapewnić odpowiedni dostCp do kanału  
w celu jego konserwacji. 

7. Dopuszcza siC odcinkowe wygradzanie kanału  
z uwagi na zachowanie warunków bezpieczeMstwa 
ludzi. 

8. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 22.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 12MN/ZP. 
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2. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostoj>ca w terenie historycznego 
załocenia parkowego. 

3. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, teren 
połocony w strefie ochrony konserwatorskiej B-2. 

4. Gabaryty zabudowy do zachowania,  
z dopuszczeniem rozbudowy na warunkach okreWlonych 
przez właWciwego konserwatora zabytków. 

5. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 35%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

50%. 
6. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 

sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

7. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznychŚ 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi. 
8. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  

w granicach własnej posesji w liczbie 1 stanowisko  
z uwzglCdnieniem garacu. 

 
§ 23.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

13U/MN/ZP. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) usługi (zalecane usługi hotelowe, biurowe, 
przedszkolne); 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostoj>ca lub mały dom kilu-mieszkaniowy; 

- w terenie historycznego załocenia parkowego. 
3. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, teren 

połocony w strefie ochrony konserwatorskiej B-2. 
4. Gabaryty zabudowy do zachowania,  

z dopuszczeniem lokalizacji nowych obiektów na 
warunkach okreWlonych przez właWciwego konserwatora 
zabytków. 

5. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 40%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

40%. 
6. Zakaz budowy ogrodzeM zawieraj>cych 

wypełnienia przCseł z płytowych prefabrykatów 
betonowych (pełnych i acurowych). 

7. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

8. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  
w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
9. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 24.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

14UO/ZP. 
2. Przeznaczenie terenuŚ usługi oWwiaty (szkoła 

podstawowa) z zieleni> towarzysz>c> w tym historyczn> 
zieleni> parkow>. 

3. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, teren 
połocony w strefie ochrony konserwatorskiej B-2. 

4. Istniej>ce budynki szkolne oraz ewentualna 
dalsza zabudowa wymaga dostosowania do obiektów 
historycznych (usytuowanych w strefie B-2), w celu 
uzyskania harmonijnego dostosowania i współistnienia 
elementów zabudowy historycznej (w terenach 12MN  
i 13U/MN) z zabudow> współczesn>. Lokalizacja nowej 
zabudowy na warunkach uzgodnionych z właWciwymi 
słucbami ochrony zabytków. 

5. Dla terenu ogólnodostCpnej przestrzeni 
publicznej wymaga siC opracowania projektu 
zagospodarowania terenu uwzglCdniaj>cegoŚ 
1) wyposacenie terenu w niezbCdn> infrastrukturC 

parkow> i ogrodow>, mał> architekturC itp.  
z zachowaniem wartoWciowej zieleni wysokiejś 

2) wprowadzenie Wciecek pieszo-rowerowych  
w obszarze zieleni parkowej. 
6. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

1) maksymalna powierzchnia zabudowana – 10%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

80%. 
7. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 

sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

8. Zakaz budowy ogrodzeM zawieraj>cych 
wypełnienia przCseł z płytowych prefabrykatów 
betonowych (pełnych i acurowych). 

9. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowychŚ 
1) w granicach własnej posesji szkoły w liczbie 

minimum 1 MP na 20 uczniówś 
2) w obszarze parkowej przestrzeni publicznej 

dopuszcza siC maksymalnie 20 MP. 
10. Zakaz lokalizacji reklam. 
11. Wzdłuc brzegów jeziora nalecy zapewnić 

swobodny dostCp do jego wód zgodnie z ustaleniami  
§ 9, ust. 4 i 5. 

 
§ 25.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 15KP/ZP. 
2. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, teren 

połocony w strefie ochrony konserwatorskiej B-2. 
3. Przeznaczenie terenu: parking na samochody 

osobowe z drog> wewnCtrzn> obsługuj>c> s>siaduj>ce 
tereny funkcjonalne, w terenie historycznego załocenia 
parkowego. 

4. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 26.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 16US. 
2. Przeznaczenie terenuŚ usługi sportu i rekreacji, 

zespół obiektów kubaturowych oraz otwartych boisk, 
placów ćwiczeM i zabaw - w otoczeniu zieleni  
o charakterze parkowym. 

3. Nakaz utrzymanie terenu jako ogólnodostCpnej 
przestrzeni publicznej. 

4. Nakaz wyposacenia terenu w niezbCdn> 
infrastrukturC parkow> i ogrodow>, mał> architekturC 
itp. z zachowaniem wartoWciowej zieleni wysokiej. 

5. Dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek pieszo-
rowerowych. 
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6. Dopuszcza siC budowC obiektów kubaturowych 
zwi>zanych z obsług> terenu oraz uzupełnieniem 
funkcji sportowo-rekreacyjnych w zakresie socjalno-
biurowym oraz małej gastronomi. 

7. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków przy czym stosowanie blach dopuszcza siC  
w przypadku obiektów sportowych. 

8. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

30%. 
9. Obiekty kubaturowe lokalizować nalecy  

w zwartym zespole. 
10. Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona 

rysunkiem planu. 
11. Wzdłuc brzegów jeziora nalecy zapewnić 

swobodny dostCp do jego wód zgodnie z ustaleniami  
§ 9, ust. 4 i 5. 

12. Zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych  
(o powierzchni powycej 6,0 m2). 

13. Wymaga siC opracowania projektu 
zagospodarowania całego terenu. 

 
§ 27.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 17MN, 20MN, 21 MN/U, 22 MN/U. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) w terenach 17MN, 20MN zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; 

2) w terenach 21MN/U, 22MN/U zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi o zasiCgu 
lokalnym, o ile nie bCd> stanowiły uci>cliwoWci. 
3. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynków - do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

4. Wskaaniki zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 35% - dla 

terenów MN oraz 45% - dla terenów MN/Uś 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% 

- dla terenów MN oraz 40% - dla terenów MN/U. 
5. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

6. Zakaz lokalizacji budynkówŚ 
1) o kubaturze brutto powycej 1000,0 m3 

przeznaczonych do wykonywania zawodu lub 
działalnoWci usługowej i handlowejś 

2) wolno stoj>cych garacy o liczbie stanowisk 
postojowych wiCkszej nic 2. 
7. Linie zabudowy: nieprzekraczalne – wyznaczone 

na rysunku planu. 
8. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 

sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

9. Now> zabudowC zaleca siC lokalizować  
w sposób nadaj>cy rytm i harmoniC lokalnej strukturze 
zabudowy, w odniesieniu do istniej>cej zabudowy. 

10. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 
czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 

równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

11. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznychŚ 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi; 
- o ile wymogi ochrony akustycznej nie okreWl> 

inaczej wysokoWci ogrodzenia i materiału 
budowlanego w przypadku terenów 20MN/U  
i 21MN/U. 
12. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  

w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
13. Zasady kształtowania wielkoWci działek 

budowlanych: 
1) wielkoWć działek budowlanych minimum 800 m2; 
2) szerokoWć działek budowlanych od frontu minimum 

20,0 m; 
3) dopuszcza siC inne parametry wielkoWciowe, 

wył>cznie jeceli bCd> one wynikały z opracowanego 
projektu podziału dla całego terenu funkcjonalnego 
z zachowaniem pozostałych ustaleM planu,  
a w szczególnoWci minimalnego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej). 
14. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 28.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolami 

18 ZL, 19ZP, 24 ZL, 29ZL. 
2. Przeznaczenie terenuŚ grunty leWne (ZL) oraz 

zieleM publiczna (ZP) stanowi>ca funkcjonalne 
poł>czenie terenów 18ZL i 24ZL. 

3. Tereny nalecy ucytkować zgodnie z zasadami 
wynikaj>cymi z przepisów odrCbnych w zakresie 
gospodarki leWnej, przy czym zaleca siC nadanie 
terenom funkcji ogólnodostCpnego parku leWnego  
z dopuszczeniem lokalizacji urz>dzeM terenowych 
takich jak Wciecki, ławki i inna niezbCdna infrastruktura 
(głównie w terenie 19ZP) słuc>ca rekreacyjnemu 
wykorzystaniu terenów funkcjonalnych. 

 
§ 29.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolami 

23MNr, 25MNr, 26MNr. 
2. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna - rezydencjonalna. 
3. W granicach terenu 25MNr połocone jest 

stanowisko archeologiczne, oznaczone na rysunku planu 
stref> OW. Nalecy stosować siC do ustaleM § 8, ust. 3. 

4. Gabaryty zabudowy: 
1) maksymalna wysokoWć budynków - do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

5. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 25%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

70%. 
6. Linie zabudowy: nieprzekraczalne – wyznaczone 

na rysunku planu. 
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7. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

8. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 
czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

9. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznychŚ 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi. 
10. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  

w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
11. Zasady kształtowania wielkoWci działek 

budowlanych: 
1) wielkoWć działek budowlanych minimum 2000,0 m2; 
2) szerokoWć działek budowlanych od frontu minimum 

30,0 m, dopuszcza siC mniejsze szerokoWci działek 
wył>cznie jeceli bCd> one wynikały z opracowanego 
projektu podziału dla całego terenu funkcjonalnego. 
12. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 30.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 27ZP. 
2. Przeznaczenie terenuŚ zieleM przybrzecna 

urz>dzona o charakterze izolacyjno-ochronnym. 
3. Dopuszcza siC umieszczenie Wciecek pieszych  

i rowerowych oraz małej architektury zapewniaj>cej 
publiczne korzystanie z przestrzeni zieleni publicznej. 

4. Wzdłuc brzegów jeziora nalecy zapewnić 
swobodny dostCp do jego wód zgodnie z ustaleniami  
§ 9, ust. 4 i 5. 

5. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 31.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 28UTR oraz 45UTR(OPP). 
2. Teren 28UTR przeznacza siC na realizacjC celów 

publicznych, głównie na urz>dzenie miejskiego 
k>pieliska zorganizowanego wraz z niezbCdn> 
infrastruktur> techniczn>, zabudow> i urz>dzeniem 
terenu tworz>cymi oWrodek rekreacyjno-wypoczynkowy 
o charakterze sezonowym. 

3. Teren 45UTR(OPP) przeznacza siC na realizacjC 
celów komercyjnych w funkcjach rekreacyjno 
wypoczynkowych o charakterze całorocznym, głównie 
z uwzglCdnieniem bazy noclegowej, wraz z niezbCdn> 
infrastruktur> techniczn>. 

4. W granicach terenu 28UTR połocone jest 
stanowisko archeologiczne, oznaczone na rysunku planu 
stref> OW. Nalecy stosować siC do ustaleM § 8, ust. 3. 

5. Wzdłuc brzegów jeziora nalecy zapewnić 
swobodny dostCp do jego wód zgodnie z ustaleniami  
§ 9, ust. 4 i 5. 

6. W ramach tymczasowego zagospodarowania 
terenu 28UTR, do czasu realizacji ustaleM planu, 
dopuszcza siC urz>dzenie k>pieliska tymczasowego. 

7. W okresie funkcjonowania k>pieliska 
tymczasowego, o którym mowa wycej wymagane jest 
opracowanie projektu zagospodarowania całego terenu 
28UTR. W projekcie tym zaleca siC uwzglCdnić 
powi>zania funkcjonalne terenem 45UTR(OPP) oraz 
38WS. 

8. Podobnie w stosunku do terenu 45UTR(OPP) 
wymagane jest opracowanie projektu zagospodarowania 
całego terenu z zaleceniem uwzglCdnienia powi>zaM 
funkcjonalnych z terenami 28UTR i 38 WS. 

9. Powi>zania funkcjonalne pomiCdzy terenami 
polegaj> na wzajemnym uzupełnieniu i dopełnieniu 
funkcji ze szczególnym uwzglCdnieniem rozdziału 
funkcji i realizacji zadaM publicznych w terenie 28UTR 
oraz funkcji komercyjnych w terenie 45UTR(OPP)  
i wpływu ich zagospodarowania na teren 38 WS. 

10. Dla zapewnienia powi>zania funkcjonalnego 
terenów zaleca siC urz>dzenie pomostu ł>cz>cego 
przeciwległe brzegi jeziora oraz sezonowego poł>czenia 
np.: „tramwajem wodnym”, z uwzglCdnieniem 
odpowiednich ustaleM szczegółowych dla terenu 38WS. 

11. żłówne wskaaniki programu ucytkowego dla 
terenu 28UTR: 
1) strefa izolacyjnej zieleni wysokiej i niskiej według 

rysunku planu, z mocliwoWci> urz>dzenia 
sezonowych parkingów o nawierzchni acurowej,  
w zalecanej iloWci maksymalnie 100 MPś 

2) place z bezpoWrednim dostCpem do strefy 
k>pieliskowej (zalecana chłonnoWć 500 osóbŚ placa 
ok. 6000,0 m2, na długoWci linii brzegowej zalecanej 
maksymalnie 200,0 m, k>pielisko minimum  
2000,0 m2): 
a) placa piaszczysta o zalecanej powierzchni 

maksymalnej 4000,0 m2 (zalecana chłonnoWćŚ 
10m2/ osobC) z wydzielonym brodzikiem dla 
małych dzieci, 

b) placa trawiasta o zalecanej powierzchni 
maksymalnej 2000,0 m2 (zalecana chłonnoWć 
20,0 m2/osobC)ś 

3) urz>dzenie pomostów, przystani, platform, itp. 
urz>dzeM zwi>zanych z obsług> k>pieliska oraz 
wykorzystania sprzCtu wodnego, np.Ś łodzie 
wiosłowe, kajaki, rowery wodne, dla zalecanej iloWci 
maksymalnej 50 jednostekś urz>dzenie przystani dla 
sprzCtu pływaj>cego dopuszczalne poza stref> 
k>pieliskow>ś 

4) wydzielony zespół boisk do gier zespołowych (np.Ś 
siatkówka, tenis, badminton, koszykówka) na 
zalecanej ł>cznej powierzchni maksymalnej do 
3000,0 m2; 

5) minimum 2 wydzielone place zabaw z rozdziałem 
dla dzieci małych oraz starszych o zalecanej ł>cznej 
powierzchni maksymalnej 3000,0 m2; 

6) zespół obiektów towarzysz>cychŚ wCzły sanitarne, 
przebieralnie, natryski, bazy i wypocyczalnie sprzCtu 
do rekreacji i wypoczynku, budynki małej 
gastronomii, administracji i gospodarcze, niezbCdne 
do prawidłowego funkcjonowania oWrodka 
wypoczynku i rekreacji, przy czym zaleca siC aby 
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powierzchnia terenu zabudowanego (pod 
budynkami) nie była wiCksza nic 2500,0 m2 (ok. 5% 
powierzchni terenu); 

7) pole biwakowe o zalecanej powierzchni 
maksymalnej 1000,0 m2 (zalecana chłonnoWć  
50,0 m2 na namiot); 

8) pole campingowe o zalecanej powierzchni 
maksymalnej 2000,0 m2 (zalecana chłonnoWć  
100,0 m2/ camping); 

9) parkingi otwarte (dla samochodów osobowych)  
o ł>cznej zalecanej powierzchni maksymalnej 
4000,0 m2 (ok. 200MP); 

 10) pozostały teren nalecy (ok. 2,0 ha) urz>dzić jako 
otwarty teren zieleni niskiej i wysokiej  
z urz>dzonymi ci>gami spacerowymi, Wcieckami 
zdrowia, miejscami do biesiadowania i zabaw na 
Wwiecym powietrzu, punktami widokowymi, itp.ś 

 11) wymagane wyposacenie terenu w mał> architekturC  
i niezbCdn> infrastrukturC techniczn> (np.Ś ławki, 
kosze na Wmieci, oWwietlenie terenu). 
12. żłówne wskaaniki programu ucytkowego dla 

terenu 45UTR(OPP): 
1) zespół zabudowy zawieraj>cej pokoje noclegowe, 

sale konferencyjne, gastronomia, kawiarnie, 
restauracje, hale widowiskowo-sportowe (np.: kryte 
lodowisko), krCgielnie, itp., oraz obiekty 
towarzysz>ceŚ wCzły sanitarne, przebieralnie, 
natryski, bazy i wypocyczalnie sprzCtu do rekreacji  
i wypoczynku, budynki administracyjne  
i gospodarcze, itp., niezbCdne do prawidłowego 
funkcjonowania oWrodka wypoczynku i rekreacji  
z baz> noclegow>, przy czym powierzchnia terenu 
zabudowanego (pod budynkami) nie moce 
przekraczać 5 500,0 m2 (ok. 10% powierzchni 
terenu); 

2) maksymalna zalecana iloWć łócek noclegowych 200 
szt., przy czym minimum 50% miejsc noclegowych 
nalecy zrealizować w zwartej zabudowieś 

3) place z bezpoWrednim dostCpem do strefy 
k>pieliskowej (zalecana chłonnoWć 300 osóbŚ placa 
ok. 4000,0 m2, na długoWci linii brzegowej zalecanej 
maksymalnie 100,0 m, k>pielisko minimum  
1500,0 m2): 
a) placa piaszczysta o zalecanej powierzchni 

maksymalnej 2500,0 m2 (zalecana chłonnoWć  
10 m2/osobC) z wydzielonym brodzikiem dla 
małych dzieci, 

b) placa trawiasta o zalecanej powierzchni 
maksymalnej 1500,0 m2 (zalecana chłonnoWć 
20,0 m2 /osobC)ś 

4) urz>dzenie pomostów, przystani, platform, itp. 
urz>dzeM zwi>zanych z obsług> k>pieliska oraz 
wykorzystania sprzCtu wodnego, np.Ś łodzie 
wiosłowe, kajaki, rowery wodne w zalecanej iloWci 
maksymalnej 50 jednostekś urz>dzenie przystani dla 
sprzCtu pływaj>cego dopuszczalne poza stref> 
k>pieliskow> 

5) wydzielony zespół boisk do gier zespołowych (np.Ś 
siatkówka, tenis, badminton, koszykówka) na 
zalecanej ł>cznej powierzchni maksymalnej do 
3000,0 m2; 

6) minimum 2 wydzielone place zabaw z rozdziałem 
dla dzieci małych oraz starszych o zalecanej 
powierzchni ł>cznej maksymalnej do 2000,0 m2; 

7) parkingi w iloWci minimum 100 MP oraz dodatkowo 
minimum 1 MP na 2 łócka noclegoweś 

8) dopuszcza siC urz>dzenia parkingu otwartego  
o zalecanej powierzchni nie wiCkszej nic 3000,0 m2; 

9) pozostały teren (ok. 2,0 ha) zaleca siC urz>dzić jako 
otwarty teren zieleni niskiej i wysokiej (konieczne 
dosadzenie drzew i krzewów) z ci>gami 
spacerowymi, Wcieckami zdrowia, miejscami do 
biesiadowania i zabaw na Wwiecym powietrzu, 
punktami widokowymi, itp. 

 10) wymagane wyposacenie terenu w mał> architekturC  
i niezbCdn> infrastrukturC techniczn> (np.Ś ławki, 
kosze na Wmieci, oWwietlenie terenu)ś 
13. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego w obydwu terenach: 
1) zabudowC zaleca siC kształtować z nadaniem jej 

architekturze charakteru odpowiedniego do funkcji 
letniskowo-rekreacyjnej, z maksymalnym 
wykorzystaniem naturalnych materiałów (drewno, 
ceramika, kamieM, itp.)ś 

2) zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków, przy czym stosowanie blach dopuszcza 
siC w przypadku obiektów sportowychś 

3) budynki o wysokoWci maksymalnieŚ 
a) w terenie 28UTR: do 5,5 m do gzymsu 

zwieMczaj>cego lub 8,0 m do kalenicy dachu 
stromego; 

b) w terenie 45UTR(OPP): do 10,0 m do gzymsu 
zwieMczaj>cego lub 16,0 m do kalenicy dachu 
stromego; 

4) nakaz uporz>dkowania i ukształtowania linii 
brzegowej oraz zieleni zgodnie z potrzebami 
funkcji; 

5) nakaz realizacji Wciecki pieszo-rowerowej 
poł>czonej z ci>gami spacerowo-rowerami  
w s>siednich terenachś 

6) ogrodzenia wył>cznie jako acurowe,  
a w przypadkach gdzie stosowanie ogrodzeM 
pełnych jest wymagane ze wzglCdu na warunki 
sanitarne lub akustyczne, nalecy osłaniać je 
odpowiednio dobran> zieleni> osłonow> (krzewy, 
pn>cza itp.). 

7) W wyznaczonych pasach zieleni izolacyjnej 
dopuszcza siC urz>dzenie Wciecek pieszych  
i rowerowych, oraz poprzecznych dojWć do jeziora 
jak równiec wykonywanie urz>dzeM wodnych  
(w terenie 45UTR(OPP)) z zapewnieniem 
maksymalnego udziału terenów zielonych. 
14. Linie zabudowy wyznaczone według rysunku 

planu. W terenie 45 UTR(OPP) linia zabudowy od 
strony Jeziora Tarpno w odległoWci mierzonej od 
granicy ewidencyjnej. 

15. Now> zabudowC zaleca siC lokalizować  
w sposób nadaj>cy rytm i harmoniC lokalnej strukturze 
zabudowy, rozumianej jako odniesienie do usytuowania 
co najmniej trzech najblicszych budynków. 

16. Zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych  
(o powierzchni powycej 6,0 m2). 
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§ 32.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 30U/KP. 

2. Przeznaczenie terenuŚ usługi, parkingi wraz  
z zabudow> słuc>c> obsłudze miejsc postojowych (mała 
gastronomia, sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze) 
zwi>zanych głównie z obsług> terenu 26UTR. 

3. Gabaryty zabudowy: 
1) maksymalna wysokoWć budynków - do 4,0 m; 
2) maksymalnie 1 kondygnacja. 

4. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 5%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

10%. 
5. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 

sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

6. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku, przy czym wszelkie zagospodarowanie od 
terenów kolejowych - wymaga zachowania przepisów 
odrCbnych w zakresie zagospodarowania terenów 
s>siaduj>cych z terenami kolejowymi. 

7. Dopuszcza siC budowC ogrodzeM pełnych. 
 
§ 33.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

31ZP. 
2. Przeznaczenie terenu: teren zieleni publicznej - 

zabytkowych fortyfikacji ziemnych Baterii Kolejowej, 
stanowi>cej element zespołu fortu rozproszonego Małej 
KsiCcej żóry. 

3. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, teren 
połocony w strefie ochrony konserwatorskiej B-3. 

4. Nakaz utrzymania lub przywrócenia 
historycznego ukształtowania terenu wraz z zieleni> 
towarzysz>c> w zakresie w jakim nie narusza 
(zniekształca) ona historyczn> formC umocnieM 
ziemnych (stanowisk artyleryjskich i nasypów). 

5. Zakaz grodzenia terenu. 
6. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 34.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

32U/MN. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) usługiś 
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostoj>ca (z zastrzeceniem ust. 4). 
3. W granicach terenu połocone jest stanowiska 

archeologiczne, oznaczone na rysunku planu stref> OW. 
Nalecy stosować siC do ustaleM § 8, ust. 3. 

4. Teren połocony jest prawie całkowicie  
w 150,0 m strefie oddziaływania cmentarza (strefa 
wskazana na rysunku planu). 

5. Gabaryty zabudowy: 
1) maksymalna wysokoWć budynków - do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

6. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 35%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

50%. 
7. Nieprzekraczalna linia zabudowy według 

rysunku planu, przy czym nalecy stosować odpowiednio 
przepisy odrCbne w zakresie zagospodarowania terenów 
s>siaduj>cych zŚ 

1) terenami kolejowymi; 
2) cmentarzem (na rysunku planu wyznaczono strefC 

ograniczeM wnikaj>cych z lokalizacji cmentarza). 
8. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

9. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 
czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

10. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

11. Maksymalna wysokoWć ogrodzeM sytuowanych 
od strony dróg publicznych - 1,8 m, o ile wymogi 
ochrony akustycznej nie okreWl> zwiCkszenia wysokoWci 
ogrodzenia. 

12. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  
w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
 
§ 35.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

33ZC. 
2. Teren czynnego cmentarza parafialnego. 
3. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, teren 

połocony w strefie ochrony konserwatorskiej B-4. 
4. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 36.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

34MN/ML. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) zabudowa letniskowa. 

3. Dopuszcza siC rócne formy zabudowy 
letniskowej (wolnostoj>ce, blianiacze i szeregowe),  
z zastrzeceniem ust. 4. 

4. Teren połocony jest czCWciowo w 150,0 m strefie 
oddziaływania cmentarza (strefa wskazana na rysunku 
planu). 

5. Maksymalna całkowita powierzchnia budynku 
letniskowego do 100,0 m2. 

6. Nakaz stosowania siC do przepisów odrCbnych, 
reguluj>cych zasady lokalizacji zabudowy w stosunku 
do granic cmentarzy. 

7. Gabaryty zabudowy: 
1) maksymalna wysokoWć budynków - do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

8. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana – 30%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

60%. 
9. Nieprzekraczalna linia zabudowy według 

rysunku planu, przy czym nalecy stosować odpowiednio 
przepisy odrCbne w zakresie zagospodarowania terenów 
s>siaduj>cych z cmentarzem (na rysunku planu 
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wyznaczono strefC ograniczeM wnikaj>cych z lokalizacji 
cmentarza). 

10. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 
garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

11. Zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy  
o liczbie stanowisk postojowych wiCkszej nic 2. 

12. Wzdłuc brzegów jeziora nalecy zapewnić 
swobodny dostCp do jego wód zgodnie z ustaleniami  
§ 9, ust. 4 i 5. 

13. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

14. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 
czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

15. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznychŚ 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi,  
- o ile wymogi ochrony akustycznej nie okreWl> 

zwiCkszenia wysokoWci ogrodzenia. 
16. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  

w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
17. Zasady kształtowania wielkoWci działek 

budowlanych: 
1) wielkoWć działek dla zabudowy jednorodzinnej 

wolnostoj>cej - minimum 800,0 m2; 
2) wielkoWć działki dla zabudowy letniskowej 

wolnostoj>cej – minimum 300,0 m2; 
3) szerokoWć frontu działek budowlanych dla 

budownictwa jednorodzinnego wolnostoj>cego - 
minimum 20,0 m; 

4) dopuszcza siC inne parametry wielkoWciowe, 
wył>cznie jeceli bCd> one wynikały z opracowanego 
projektu podziału ustalaj>cego powstanie minimum 
5 nowych działek budowlanych, z zachowaniem 
pozostałych ustaleM planu, a w szczególnoWci 
minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej. 
18. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 37.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

35 U/M, 36 U/M/ZP. 
2. Przeznaczenie terenówŚ 

1) zabudowa usługowaś 
2) zabudowa mieszkaniowa w tym mieszkalnictwo 

zbiorowe,  
- w terenie historycznego zespołu dworsko-

parkowego Wielkie Tarpno. 
3. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, tereny 

połocone s> w strefie ochrony konserwatorskiej B-5: 

1) teren 35U/M – w obszarze historycznej zabudowy 
folwarcznej; 

2) teren 36U/M/ZP – w obszarze historycznego zespołu 
dworsko – parkowego. 
4. W terenie 35U/M - formy architektoniczne  

i lokalizacja zabudowy nawi>zuj>ca do układu 
kompozycyjnego dawnego zespołu folwarcznego 
natomiast funkcje i rodzaj budynków zgodnie z ich 
współczesnym przeznaczeniem wynikaj>cym z ustaleM 
planu. 

5. W terenie 36U/M/ZP – gabaryty istniej>cej 
zabudowy historycznej do zachowania z dopuszczeniem 
lokalizacji nowych obiektów na warunkach okreWlonych 
przez właWciwego konserwatora zabytków. 

6. Formy i funkcje zagospodarowania: 
1) dla terenu 35U/M – funkcje zblicone do usług 

agroturystycznych wraz z zapleczem noclegowym  
i gastronomicznym, tereny otwarte do organizacji 
imprez plenerowych, obiekty zwi>zane  
z rekreacyjnym uprawianiem sportów (korty, boiska, 
place utwardzone itp.), dopuszczalna lokalizacja 
usług i rzemiosła tradycyjnego (nieprodukcyjnego), 
np.: kowalstwo artystyczne, wyroby lokalnej kuchni, 
itp. jako uzupełnienie funkcji gastronomicznych  
i hotelowych; 

2) dla obydwu terenów – funkcje zwi>zane z opiek> 
nad dziećmi lub osobami starszymi (cłobek, 
przedszkole, dom opieki itp.); 

3) dopuszcza siC lokalizacjC budynku mieszkalnego 
wolnostoj>cego dla prowadz>cego działalnoWć na 
danej nieruchomoWci, przy czym w terenie 
36U/M/ZP zaleca siC utrzymanie funkcji 
mieszkalnych w istniej>cym budynku podworskim. 
7. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynkówŚ 
a) do 9,0 m w terenie 36U/M/ZP, 
b) do 12,0 m w terenie 35U/M; 

2) maksymalnie liczba kondygnacji: 
a) 2 kondygnacje w terenie 36U/M/ZP, 
b) 3 kondygnacje w terenie 35U/M; 
8. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

1) maksymalna powierzchnia zabudowana - 20%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

a) 50% dla terenu 35 U/M, 
b) 70% dla terenu 36 U/M/ZP. 
9. Nieprzekraczalne linie zabudowy według 

rysunku planu. 
10. Now> zabudowC zaleca siC lokalizować  

w sposób nadaj>cy rytm i harmoniC lokalnej strukturze 
zabudowy, w odniesieniu do istniej>cej zabudowy. 

11. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

12. Wzdłuc brzegów jeziora nalecy zapewnić 
swobodny dostCp do jego wód zgodnie z ustaleniami  
§ 9, ust. 4 i 5. 

13. Postuluje siC wykonywanie ogrodzeM  
z materiałów naturalnych takich jakŚ cywopłoty, 
kamieM, drewno, wiklina itp. w sposób nie naruszaj>cy 
czytelnoWci historycznego układu urbanistycznego. 
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14. Wymaga siC opracowania projektu 
zagospodarowania dla kacdego terenu funkcjonalnego 
lub wyodrCbnionej nieruchomoWci. 

15. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  
w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
16. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 38.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 38WS. 
2. Przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe - 

Jezioro Tarpno w granicach działki geodezyjnej. 
3. Teren, a w szczególnoWci wody jeziora maj> 

mieć charakter rekreacyjno wypoczynkowy (obsługa 
północnych dzielnic miasta). 

4. Na rysunku planu oznaczono „szrafem” 
przybrzecn> zieleM szuwarowo – łCgow>, podlegaj>c> 
szczególnej ochronie w zakresie ukształtowania oraz 
wystCpuj>cej roWlinnoWci z dopuszczeniem 
wprowadzenia funkcji wynikaj>cych z pozostałych 
ustaleM planu. 

5. Zasady zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza siC kształtowanie strefy przybrzecnej  

i linii brzegowej w celach zwi>zanych  
z zagospodarowaniem obszaru wodnego oraz 
terenów s>siednich, szczególnie urz>dzenia miejsc 
do placowania, przystani, promenad spacerowych, 
pomostów, platform widokowych i kładek pieszych 
itp., na rysunku planu wskazano postulowany 
(nieobowi>zuj>cy) układ pomostów i platformś 

2) na rysunku planu wskazano postulowany 
(nieobowi>zuj>cy) podział wody jeziora na strefy 
ucytkowe dostosowane do funkcji terenów 
przyległychŚ 
a) w strefach k>pieliskowych obowi>zuje 

ograniczenie lokalizacji pomostów i nabrzecy dla 
sprzCtu pływaj>cego (z wył>czeniem słucb 
ratowniczych), 

b) w strefach sprzCtu pływaj>cego nie nalecy 
lokalizować pomostów i plac do k>pieli, 

c) w pozostałych obszarach terenu dopuszcza siC 
lokalizacjC pomostów do 25,0 m długoWci  
i wysokoWci maksymalnie 2,5 m mierzonej od 
korony pomostu do dna akwenu; 

3) w czCWci północnej jeziora (do ujWcia Kanału 
Trynka), wskazane maksymalne utrzymanie 
roWlinnoWci wodnejś 

4) zakaz grodzenia terenu, dopuszcza siC odcinkowe 
wygradzanie brzegów z uwagi na zachowanie 
warunków bezpieczeMstwa ludzi. 
6. Nalecy zapewnić odpowiedni dostCp do brzegów 

jeziora w celach technicznych oraz ucytkowych. 
7. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 39.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

39ZP(OPP), 40ZP(OPP). 
2. Tereny zieleni publicznej urz>dzonej, bCd>ce 

czCWci> historycznego parku dworskiego. 

3. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, tereny 
połocone s> w strefie ochrony konserwatorskiej B-5. 

4. Nakaz utrzymanie terenu jako ogólnodostCpnej 
przestrzeni publicznej. 

5. Nakaz wyposacenia terenu w niezbCdna 
infrastrukturC parkow> i ogrodow>, tj. mał> architekturC 
itp. z zachowaniem wartoWciowej zieleni wysokiej 
wchodz>cej w skład zespołu. 

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) nalecy chronić istniej>cy drzewostan w tym pomniki 

przyrody (dCby)ś 
2) zakaz grodzenia terenu; 
3) nakaz uczytelnienia historycznego układu 

przestrzennego i krajobrazowego parku w zakresie 
systemu wodnego, zieleni, układu drogowego  
i małej architekturyś 
7. Wzdłuc brzegów jeziora nalecy zapewnić 

swobodny dostCp do jego wód zgodnie z ustaleniami  
§ 9, ust. 4 i 5. 

8. Dopuszcza siC wprowadzenie Wciecek pieszo - 
rowerowych. Preferowana nawierzchnia mineralna, np. 
kamieM, cwir, glina, piasek. 

9. Wymaga siC opracowania projektu 
zagospodarowania całego terenu. 

10. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 40.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych 

symbolami 41MW, 43MW. 
2. Przeznaczenie terenówŚ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna. 
3. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynkówŚ 
a) do 10,0 m dla terenu 41MW, 
b) do 17,0 m dla terenu 43MW; 

2) maksymalna liczba kondygnacji: 
a) 3 kondygnacje dla terenu 41MW, 
b) 5 kondygnacji dla terenu 43MW. 
4. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

1) maksymalna powierzchnia zabudowana – 40%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

40%. 
5. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

6. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

7. Linie zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony  

ul. Lipowej, wyznaczona istniej>cymi budynkami 
wielorodzinnymi; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy strefy 
ochrony konserwatorskiej – wg rysunku planu. 
8. Ustalenia dla ogrodzeM (od strony dróg 

publicznych): 
1) wysokoWć ogrodzeM do 1,8 mś 
2) zakaz budowy ogrodzeM zawieraj>cych wypełnienia 

przCseł z płytowych prefabrykatów betonowych 
(pełnych i acurowych). 
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9. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  
w granicach własnej posesji w liczbie minimum  
1,2 stanowiska na 1 mieszkanie z uwzglCdnieniem 
garacy. 

10. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 41.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolami 

42KG. 
2. Przeznaczenie terenuŚ zespół zabudowy 

garacowej do adaptacji. 
3. Zabudowa wymaga poprawienia jej estetyki 

architektonicznej. 
4. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

bezpoWrednio przy granicy lub w odległoWci 1,5 m od 
granicy z s>siedni> działk> budowlan>. 

5. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

6. Nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy 
strefy ochrony konserwatorskiej – wg rysunku planu. 

7. Zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych  
(o powierzchni powycej 6,0 m2). 

 
§ 42.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

44UO(OPP). 
2. Przeznaczenie terenuŚ usługi oWwiatowe (obecnie 

szkoła ponadgimnazjalna) z zieleni> towarzysz>ca, 
obszary przestrzeni publicznej wyznaczone w Studium. 

3. Gabaryty zabudowy: 
1) maksymalna wysokoWć budynków - do 11,0 m; 
2) maksymalnie 3 kondygnacje. 

4. Dopuszcza siC lokalizacjC obiektów sportowych 
ogólnodostCpnych (np.Ś hala sportowo-widowiskowa, 
kryta pływalnia itp.). Dla takich obiektów nie maj> 
zastosowania ustalenia ust. 3. 

5. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana – 40%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

40%. 
6. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

7. Linie zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony  

ul. Lipowej, wyznaczona budynkiem szkoły oraz 
budynkami wielorodzinnymi w ternach 41MW  
i 43MW; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy strefy 
ochrony konserwatorskiej – wg rysunku planu. 
8. Ustalenia dla ogrodzeM (od strony dróg 

publicznych): 
1) dopuszcza siC budowC ogrodzeM do wysokoWci 

nieprzekraczaj>cej 1,8 mś 
2) zakaz budowy ogrodzeM zawieraj>cych wypełnienia 

przCseł z płytowych prefabrykatów betonowych 
(pełnych i acurowych). 
9. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 

sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków, przy czym stosowanie blach dopuszcza siC 
w przypadku obiektów sportowych. 

10. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  
w granicach własnej posesji w liczbie minimum 1MP na 
25 uczniów z uwzglCdnieniem parkingu w terenie 46 
KP/KDX. 

11. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 43.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 46 KP/KDX. 
2. Przeznaczenie terenuŚ parkingi wraz układem 

Wciecek pieszo-rowerowych w zieleni. 
3. W ramach miejsc postojowych dopuszcza siC 

urz>dzenie pCtli autobusowej z zapleczem sanitarno-
technicznym dla pasacerów i kierowców. 

4. Miejsca parkingowe nalecy urz>dzić w zieleni 
towarzysz>cej z utrzymaniem istniej>cego drzewostanu 
tworz>cego alejC. 

5. Minimalny wskaanik powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%. 

6. Zagospodarowanie terenu wymaga 
uporz>dkowania i estetyzacji poprzez wykonanie 
nawierzchni i uzupełnienie zieleni (w szczególnoWci 
dosadzenie drzew). 

7. Zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych  
(o powierzchni powycej 6,0 m2). 

§ 44. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 47ZP/ZL/ZCz(OPP). 

2. Tereny lasów o charakterze parkowym  
i nieczynnego cmentarza ewangelickiego objCtego stref> 
ochrony konserwatorskiej B-6. 

3. Obszary przestrzeni publicznej wyznaczone  
w Studium. 

4. Poprzez uporz>dkowanie i adaptacje istniej>cej 
zieleni, nalecy urz>dzić ogólnodostCpny las  
o charakterze parkowym. 

5. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio do obszaru 
połoconego w granicach strefy ochrony 
konserwatorskiej B-6. 

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) teren dawnego cmentarza nalecy odpowiednio 

oznakować jako miejsce pamiCci oraz dobro 
kulturowe funkcjonuj>ce w ramach zespołu 
parkowego; 

2) istniej>cy drzewostan do zachowaniaś 
3) dopuszcza siC umieszczenie Wciecek pieszych  

i rowerowych oraz małej architektury zapewniaj>cej 
właWciwe korzystanie z przestrzeni leWnej  
o charakterze parkowym. 
7. W granicy nieczynnego cmentarza dopuszcza siC 

ogrodzenia acurowe o wysokoWci nieprzekraczaj>cej  
1,8 m, w pozostałym terenie zakaz budowy ogrodzeM. 

8. Zakaz lokalizacji reklam. 
9. Wymaga siC opracowania projektu 

zagospodarowania całego terenu. 
 
§ 45.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 48UK(OPP). 
2. Przeznaczenie terenuŚ usługi sakralne - koWciół 

parafialny z zabudow> towarzysz>c> (miCdzy innymiŚ 
dom parafialny, kaplica pogrzebowa, zabudowania 
gospodarcze, zieleM ogrodowa, aleja wokół koWcioła 
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zapewniaj>ca organizacjC uroczystoWci parafialnych  
i koWcielnych). 

3. Teren połocony w obszarze przestrzeni 
publicznej wyznaczonym w Studium. 

4. Nieprzekraczalne linie zabudowy według 
rysunku planu od ul. Lipowej, wyznaczone przez 
istniej>c> zabudowC w terenie 44UO(OPP) oraz 51U-
MN. 

5. żabaryty zabudowyŚ wieca koWcioła stanowić ma 
dominantC architektoniczn>, góruj>c> nad całym 
okolicznym obszarem, tym samym nie okreWla siC 
maksymalnej wysokoWci obiektu. 

6. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

7. Nalecy urz>dzić co najmniej dwa zjazdy na teren 
funkcjonalny. Dopuszcza siC wykonanie bramy 
głównej, w postaci zjazdu, bezpoWrednio z drogi 
zbiorczej (ul. Lipowa) wył>cznie jako zjazd awaryjny 
lub okazjonalny, w celu zapewnienia stałego dostCpu 
komunikacyjnego nalecy urz>dzić zjazdy z dróg 
dojazdowych i wewnCtrznych. 

8. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  
w granicach własnej posesji w liczbie minimumŚ 20 MP 
na 100 zaprojektowanych miejsc siedz>cych w koWciele. 

9. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 46.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 49M/U(OPP). 
2. Przeznaczenie terenówŚ wielofunkcyjny 

centrotwórczy obszar mieszkaniowo – usługowy  
o charakterze zabudowy Wródmiejskiej tworz>cy 
centralny obszar północnego obszaru miastaś w formie 
zespołu budynków jedno- i wielo-funkcyjnych: 
1) funkcja mieszkaniowa realizowana w zabudowie 

wielorodzinnej, dopuszcza siC ewentualn> realizacjC 
zabudowy jednorodzinnej (z preferencj> zabudowy 
szeregowej i grupowej) na obszarze nie wiCkszym 
nic 50% powierzchni całego terenuś 

2) funkcje usług, w szczególnoWci o charakterze 
osiedlowym i ogólnomiejskim, jak np.Ś słucby 
zdrowia i opieki społecznej (przychodnia, apteka, 
cłobek, przedszkole itp.), handlu, gastronomii 
(sklepy, butiki, restauracje, kawiarnie itp.), 
administracja publiczna, usługi finansowe (np.Ś 
bankowe i ubezpieczeniowe), handel i gastronomia; 
realizowane równiec w poł>czeniu z funkcjami 
mieszkaniowymi) oraz usługi hotelowe, rozrywka  
i rekreacja (w tym np.: hala widowiskowo-sportowa, 
kino) itp., realizowane jako obiekty jedno i wielo-
funkcyjne bez udziału funkcji mieszkaniowych. 
Lokalizacja obiektów wielko-kubaturowych (np.: 
hala widowiskowo – sportowa, kryty basen, 
sztuczne lodowisko, kino itp.) – dopuszczalna 
wył>cznie na terenie bezpoWrednio s>siaduj>cym  
z ul. Lipow>, terenem 50UC, lub 48UTR(OPP)ś 

3) na skrzycowaniu głównych osi wewnCtrznego 
układu komunikacyjnego nalecy urz>dzić „mały 
rynek” pełni>cy funkcje integruj>ce mieszkaMców 
zespołu osiedleMczego, miejsce spotkaM i imprez 
publicznych, lokalizacji letnich kawiarenek, 
okolicznoWciowych targowisk, itp., wokół którego 

skupiona bCdzie zabudowa o charakterze 
reprezentacyjnym, mieszcz>ca najwacniejsze usługi 
dla ludnoWci oraz zgrupowanie handlu detalicznego 
oraz funkcje mieszkaniowe na wycszych 
kondygnacjach; 

4) tereny zabudowy wielofunkcyjnej skupionej głównie 
wokół wycej wymienionego „małego rynku” oraz na 
styku z terenami 45UTR(OPP), 48UK i 50UC; 

5) tereny jednofunkcyjne, takich jak zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, 
usługowa, parkingów ogólnodostCpnych,  
w otoczeniu terenów zielonych itp.; 

6) miejsca na gromadzenie odpadów komunalnych oraz 
urz>dzeM sanitarno-technicznych nalecy urz>dzać  
w sposób nie naruszaj>cy kompozycji i estetyki 
przestrzeni, np.Ś poprzez umieszczenie czCWci 
urz>dzeM pod ziemi> i odpowiedni> arancacj> 
otoczenia tych miejsc. 
3. Teren połocony w obszarze przestrzeni 

publicznej wyznaczonym w Studium. 
4. żabaryty zabudowyŚ maksymalna wysokoWć 

budynków – do 15,0 m wysokoWci, z wył>czeniem 
dominant wysokoWciowych i gabarytowych, takich jak 
np. obiekty sportowe. 

5. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana – 50%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

30%. 
6. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

bezpoWrednio przy granicy lub w odległoWci 1,5 m od 
granicy z s>siedni> działk> budowlan>. 

7. Linie zabudowy: 
1) obowi>zuj>ca - od ul. Lipowej, wg rysunku planu 

wyznaczona przez istniej>c> zabudowC w terenie 
44UO oraz 51U-MN; 

2) nieprzekraczalne według rysunku planu. 
8. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 

czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

9. Zasady kształtowania poł>czeM komunikacyjnych: 
1) w terenie funkcjonalnym nalecy wykonać układ 

dróg wewnCtrznych, których główne ci>gi nalecy 
wyznaczyć w pasach drogowych o szerokoWci 
minimum 12,0 m; 

2) na rysunku planu (na obrzecach terenu 
funkcjonalnego) wskazane zostały 4 skrzycowania, 
poprzez które nalecy poł>czyć wewnCtrzny układ 
komunikacyjny z istniej>cymi i projektowanymi 
drogami wyznaczonymi niniejszym planem; 

3) nieobowi>zuj>cy układ głównych ci>gów dróg 
wewnCtrznych wskazany został na rysunku planu. 
10. Zakaz budowy indywidualnych garacy 

wolnostoj>cych, garace nalecy realizować wył>cznie 
jako wbudowane, tzn. stanowi>ce czCWci budynków lub 
jako garace wielostanowiskowe. 

11. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków, przy czym stosowanie blach dopuszcza siC 
w przypadku obiektów sportowych. 
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12. W wyznaczonych pasach zieleni izolacyjnej 
dopuszcza siC urz>dzenie Wciecek pieszych  
i rowerowych, z zapewnieniem maksymalnego udziału 
terenów zielonych. 

13. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  
w granicach własnej posesji w liczbie minimum: 
1) 1,2 MP na 1 mieszkanie w budynku 

wielorodzinnym; 
2) 2 MP na 1 budynek jednorodzinny; 
3) 1 MP na 30,0 m2 powierzchni ucytkowej usług. 

14. Ustalenia dla ogrodzeM (od strony dróg 
publicznych): 
1) dopuszcza siC budowC ogrodzeM do wysokoWci 

nieprzekraczaj>cej 1,8 mś 
2) zakaz budowy ogrodzeM zawieraj>cych wypełnienia 

przCseł z płytowych prefabrykatów betonowych 
(pełnych i acurowych). 
15. Zakaz lokalizacji reklam. 
16. Nakaz opracowania projektu 

zagospodarowywania terenu dla całego terenu 
funkcjonalnego. 

 
§ 47.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

50UC(OPP). 
2. Przeznaczenie terenuŚ usługi w tym handlu 

wielko powierzchniowego. 
3. Obszar przestrzeni publicznej wyznaczony  

w Studium. 
4. żabaryty zabudowyŚ maksymalna wysokoWć 

budynków – do 12,0 m. 
5. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 

1) maksymalna powierzchnia zabudowana – 60%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

10%. 
6. Linia zabudowy – obowi>zuj>ca, od ul. Lipowej, 

wg rysunku planu, wyznaczona przez istniej>c> 
zabudowC w terenie 44UO oraz 51U-MN; 

7. Ukształtowanie dachu bez ograniczeM, przy czym 
forma geometryczna dachu powinna nawi>zywać do 
dachu najblicszej zabudowy maj>cej tocsam> funkcjC,  
a główna kalenica dachu powinna przebiegać 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

8. Zakazuje siC stosowania tworzyw sztucznych 
jako głównego materiału elewacyjnego budynków. 

9. Ustalenia dla ogrodzeM (od strony dróg 
publicznych): 
1) zakaz grodzenia od strony ulicy Lipowej; 
2) dopuszcza siC budowC ogrodzeM od pozostałych 

dróg publicznych - do wysokoWci nieprzekraczaj>cej 
1,8 m; 

3) zakaz budowy ogrodzeM zawieraj>cych wypełnienia 
przCseł z płytowych prefabrykatów betonowych 
(pełnych i acurowych). 
10. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  

w granicach własnej posesji w liczbie minimum 50 MP 
na 1000,0 m2 powierzchni ucytkowej. 

11. Nakaz urz>dzenia zjazdu wył>cznie z dróg 
dojazdowych, na drogC zbiorcz> dopuszcza siC 
urz>dzenie zjazdu wył>cznie dla celów ewakuacyjnych. 

 

§ 48.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 
51U-MN. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) funkcja podstawowa – usługi i rzemiosło 

produkcyjne; 
2) funkcja uzupełniaj>ca- zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna dla prowadz>cego działalnoWć. 
3. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynków – do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

4. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana – 50%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

10%; 
5. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

bezpoWrednio przy granicy lub w odległoWci 1,5 m od 
granicy z s>siedni> działk> budowlan>. 

6. Linia zabudowy – obowi>zuj>ca, od ul. Lipowej, 
wg rysunku planu, wyznaczona przez istniej>c> 
zabudowC. 

7. Zakazuje siC stosowania tworzyw sztucznych 
jako głównego materiału elewacyjnego budynków. 

8. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 
czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

9. Maksymalna wysokoWć ogrodzeM sytuowanych 
od strony dróg publicznych - 1,8 m. 

10. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  
w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
 
§ 49.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 52ZP/U(OPP). 
2. Przeznaczenie terenu: teren zieleni publicznej – 

zabytkowych fortyfikacji Żortu „D>b” wraz z zieleni> 
towarzysz>c>, stanowi>cy element zespołu pierWcienia 
wewnCtrznego umocnieM Twierdzy żrudzi>dz. 

3. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, teren 
połocony w strefie ochrony konserwatorskiej B-1. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym zasady zagospodarowania 
terenu: 
1) nakaz utrzymania lub przywrócenia historycznego 

ukształtowania struktury przestrzennej fortu w jego 
pierwotnym rozplanowaniu, a takce sposobu 
ukształtowania terenu, obiektów kubaturowych  
i umocnienieM ziemnych wraz z zieleni> 
towarzysz>c> w zakresie w jakim nie narusza ona 
(zniekształca lub szkodzi) chronionym obiektom 
historycznym; 

2) dopuszcza siC wprowadzenie usług nawi>zuj>cych 
b>da promuj>cych historiC fortu np.Ś paintball, 
usługi gastronomiczne typu winiarnia lub 
restauracja, której wystrój wnCtrza bCdzie 
nawi>zywał do charakteru miejsca, bCd>c 
jednoczeWnie miejscem pamiCciś 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 814 – Poz. 115 
 
3) dopuszcza siC lokalizacjC oWwietlenia oraz małej 

architektury w postaci ławek i koszy na Wmieci 
wzdłuc ci>gu pieszo-rowerowego (o nawierzchni 
mineralnej, np.Ś kamiennej, cwirowej, glinianej, 
piaskowej) dla obsługi ruchu turystycznego. 
5. Nakaz utrzymania drogi wewnCtrznej na 

obrzecach terenu (ustanowiona słucebnoWć drogowa dla 
działek przyległych). 

6. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 50.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 53ZP/KDX. 
2. Teren zieleni publicznej urz>dzonej – aleja 

drzew wzdłuc Kanału Trynka. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) nakaz urz>dzenia Wciecki pieszo-rowerowej; 
2) zakaz ogrodzenia terenu; 
3) dopuszcza siC umieszczenie małej architektury typuŚ 

ławki, kosze na Wmieci, oWwietlenie, itp. 
4. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 51.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych 

symbolami: 54MN-U, 55MN-U, 56MN-U, 57MN-U, 
58MN-U, 59MN-U, 60MN-U, 61MN-U, 62MN-U. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj>ca i blianiaczaś 
2) uzupełniaj>ce - usługi o zasiCgu lokalnym, o ile nie 

bCd> stanowiły uci>cliwoWci. 
3. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynków - do 9,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

4. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana – 35%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

50%. 
5. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

garacowych i gospodarczych bezpoWrednio przy granicy 
lub w odległoWci 1,5 m od granicy z s>siedni> działk> 
budowlan>. 

6. Linie zabudowy (wyznaczone rysunkiem planu): 
1) obowi>zuj>ca – od ul. Droga Kurpiowska; 
2) nieprzekraczalna – od pozostałych dróg. 

7. Zakaz lokalizacji wolno stoj>cych garacy  
o liczbie stanowisk postojowych wiCkszej nic 2. 

8. Ukształtowanie dachów bez ograniczeM, przy 
czym zaleca siC aby ich forma geometryczna 
nawi>zywała do dachów najblicszej zabudowy  
o tocsamej funkcji, a główna kalenica przebiegała 
równolegle lub prostopadle do frontowej granicy 
działki. 

9. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznychŚ 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi. 
10. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 

sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

11. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  
w granicach własnej posesji w liczbie: 

1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 
garacuś 

2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 
budynków funkcji usługowej. 
12. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 52.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

63U-MN. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa 
(usługi handlu detalicznego)ś 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 
3. Gabaryty zabudowy: 

1) maksymalna wysokoWć budynków - do 10,0 m; 
2) maksymalnie 2 kondygnacje. 

4. Wskaaniki zagospodarowania terenuŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowana – 50%; 
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

30%. 
5. Dopuszcza siC sytuowanie budynków 

bezpoWrednio przy granicy lub w odległoWci 1,5 m od 
granicy z s>siedni> działk> budowlan>. 

6. Nieprzekraczalne linie zabudowy - według 
rysunku planu. 

7. Zakazuje siC stosowania blachy oraz tworzyw 
sztucznych jako głównego materiału elewacyjnego 
budynków. 

8. Ustalenia dla ogrodzeM sytuowanych od strony 
dróg publicznychŚ 
1) maksymalna wysokoWć - 1,8 m; 
2) zakaz wypełnienia przCseł pełnymi prefabrykatami 

betonowymi. 
9. Obowi>zek zapewnienia miejsc postojowych  

w granicach własnej posesji w liczbieŚ 
1) minimum 2 MP na 1 mieszkanie, z uwzglCdnieniem 

garacuś 
2) minimum 1 MP na 50,0 m2 powierzchni ucytkowej 

budynków funkcji usługowej. 
10. Zakaz lokalizacji reklam. 
 
§ 53.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 64W/ZP/KDX i 65W/ZP/KDX. 
2. Przeznaczenie terenówŚ tereny rowu 

odwadniaj>cego (W) w otoczeniu zieleni publicznej 
urz>dzonej (ZP) wraz ze Wcieck> pieszo-rowerow> 
(KDX). 

3. Istniej>cy rów odwadniaj>cy w otoczeniu zieleni 
urz>dzonej – do adaptacji, jako element miejskiego 
systemu odprowadzenia wód deszczowych  
i roztopowych. 

4. Wzdłuc rowuŚ 
1) nalecy zapewnić odpowiedni pas terenu 

umocliwiaj>cy jego konserwacjCś 
2) urz>dzić WcieckC pieszo-rowerow> o parametrach 

technicznych zapewniaj>cych ruch pojazdów 
technicznych słuc>cych utrzymaniu rowu  
w nalecytym stanie technicznymś 

3) zaleca siC wprowadzenie zieleni wysokiej. 
5. W ci>gu rowu odwadniaj>cego dopuszcza siC 

budowC przepustów lub mostów i kładek w celu 
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zapewnienia poł>czeM terenów s>siednich z ci>giem 
pieszo-rowerowym (drog> techniczn>). 

6. Dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury 
technicznej, a w szczególnoWci oWwietlenia oraz małej 
architektury w postaci ławek i koszy na Wmieci wzdłuc 
ci>gu pieszo-rowerowego. 

7. Zakaz grodzenia terenu. 
8. Zakaz lokalizacji reklam. 
 

Rozdział 4 
Tereny komunikacji i specjalne 

 
§ 54.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 01KDG. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) pas drogowy drogi głównej (w ci>gu  
ul. Paderewskiego przebiega droga krajowa nr 16 - 
obsługuj>ca ruch tranzytowy)ś 

2) droga serwisowa zbieraj>ca ruch lokalny. 
3. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
4. Adaptuje siC istniej>c> drogC wraz ze 

skrzycowaniami i zjazdami. 
5. W pasie drogowym nalecy urz>dzić WcieckC 

pieszo – rowerow>. 
 
§ 55.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 02KDZ i 03KDZ. 
2. Przeznaczenie terenu: odcinki pasa drogowego 

drogi zbiorczej (ul. Lipowa, w ci>gu drogi powiatowej). 
3. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
4. Adaptuje siC istniej>c> drogC wraz ze 

skrzycowaniami i zjazdami. 
 
§ 56.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 04KDZ. 
2. Przeznaczenie terenu: pas drogowy drogi 

zbiorczej (ul. WaryMskiego w ci>gu drogi gminnej). 
3. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
4. Adaptuje siC istniej>c> drogC wraz ze 

skrzycowaniami i zjazdami. 
5. W zagospodarowaniu terenu nalecy uwzglCdnić 

docelow> budowC wiaduktu w terenie 05KSk,  
w kierunku ul. Maciejkowej (przez tory kolejowe) oraz 
skrzycowaM ci>gów komunikacyjnych z drogami 
wewnCtrznymi, dojazdowymi i lokalnymi. 

 
§ 57.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 05KSk. 
2. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji – 

projektowane skrzycowanie dróg wraz z wiaduktem 
przez tory kolejowe w kierunku ul. Maciejkowej. 

3. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
4. Parametry i zasady zagospodarowania terenu: 

1) kontynuacja zagospodarowania terenu 04KDZ; 
2) w wyznaczonej przestrzeni nalecy urz>dzić 

skrzycowanie dróg wraz z planowanym docelowo 
wiaduktem; 

3) na wiadukcie nalecy uwzglCdnić równiec urz>dzenie 
chodnika i Wciecki rowerowej. 
 
§ 58.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 06KDL, 07KDL. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) 06KDL - pas drogowy drogi lokalnej (ul. JaWminowa 

i fragment ul. Bluszczowej); 
2) 07KDL - fragment pasa drogowego drogi lokalnej 

(ul. Droga Kurpiowska);  
- w ci>gach dróg gminnych. 

3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu: 
1) adaptuje siC istniej>ce drogi wraz ze 

skrzycowaniami i zjazdami; 
2) wyznacza siC planem nowy przebieg odcinka drogi 

06KDL w celu zapewnienia prawidłowej obsługi 
komunikacyjnej terenów przyległych, budowy 
skrzycowaM oraz zjazdówś 

3) poza niezbCdnymi obiektami i urz>dzeniami w pasie 
drogowym nalecy umieWcić WcieckC pieszo – 
rowerow>. 
 
§ 59.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 08KDD, 09KDW, 010KDW, 011KDW, 
12KDW. 

2. Przeznaczenie terenu - układ dróg obsługuj>cy 
tereny zabudowy jednorodzinnej: 
1) 08KDD - pasy drogowe dróg dojazdowych 

 (ul. ul. Margaretkowa, Chryzantemowa, Daliowa, 
bonkilowa), w ci>gach dróg gminnych)ś 

2) 09KDW, 010KDW, 011KDW, 12KDW – pasy 
drogowe dróg wewnCtrznych. 
3. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
4. Adaptuje siC istniej>ce drogi wraz ze 

skrzycowaniami i zjazdami. 
 
§ 60.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 013KDD. 
2. Przeznaczenie terenu: pas drogowy drogi 

dojazdowej (w ci>gu historycznej drogi z alej> drzew), 
zakoMczonej placem nawrotowym przy zastawce na 
kanale Trynka. Plac nawrotowy urz>dzić jak dla drogi 
pocarowej z miejscem do poboru wody do celów 
przeciwpocarowych z kanału lub jeziora. 

3. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
4. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, teren 

połocony jest w strefie ochrony konserwatorskiej B-5. 
5. Adaptuje siC istniej>c> drogC wraz ze 

skrzycowaniami i zjazdami oraz drzewostanem. Aleja 
drzew wzdłuc drogi do odtworzenia. Preferowana 
nawierzchnia mineralna (cwir, piasek, glina, kamieM 
naturalny, kostka kamienna). 

 
§ 61.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 014 KDX, 027KDX. 
2. Przeznaczenie terenuŚ ci>gi piesze i rowerowe 

wraz z niezbCdna infrastruktur> i mał> architektur>. 
3. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, teren 

014KDX połocony jest czCWciowo w strefie ochrony 
konserwatorskiej B-5. 

4. Nakaz wykonania: 
1) ci>gów komunikacyjnych w parametrach 

technicznych zapewniaj>cych poruszanie siC po tych 
drogach pojazdów słucb ratunkowych oraz 

2) co najmniej po jednym zjeadzie w kierunku brzegu 
jeziora, z wył>czeniem odcinka w granicach ochrony 
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konserwatorskiej historycznego zespołu dworsko-
parkowego Tarpno. 
5. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
6. W terenie 014KDX nalecy uwzglCdnić budowC 

kładki dla pieszych i rowerzystów przez Kanał Trynka. 
7. Dla odcinka drogi w granicach ochrony 

konserwatorskiej zespołu dworsko-parkowego Tarpno 
preferowana nawierzchnia mineralna (bruk kamienny, 
cwir, glina, piasek), a kładka drewniana na konstrukcji 
metalowej. 

8. W terenie 027KDX: 
1) nalecy uwzglCdnić poł>czenie z proponowanym  

w planie pomostem i z tarasami widokowymi na 
jeziorze (według rysunku planu)ś 

2) dopuszcza siC urz>dzenie ci>gu pieszo rowerowego 
w postaci nadbrzecnej promenady. 
 
§ 62.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 015KDD, 020KDD, 021KDD, 016KSk, 
017KSk, 018KSk, 019KSk. 

2. Przeznaczenie terenówŚ 
1) 015KDD, 020KDD, 021KDD - pasy drogowe dróg 

dojazdowych zapewniaj>cych obsługC 
komunikacyjn> dla terenów przyległychś 

2) 016KSk, 017KSk, 018KSk, 019KSk - tereny 
skrzycowaM ww. dróg dojazdowych z drogami 
wewnCtrznego systemu komunikacyjnego terenów 
przyległych. 
3. Od ww. skrzycowaM nalecy poprowadzić drogi 

wewnCtrzne zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 
terenów przyległych. 

4. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
 
§ 63.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 022 KDD. 
2. Przeznaczenie terenu: pas drogowy drogi 

dojazdowej (ul. Makowa) stanowi>c> historyczna drogC 
forteczn> - dojazd do fortu „D>b” oraz obsługuj>ca 
przyległe tereny mieszkaniowe. 

3. Ustalenia § 8 stosuje siC odpowiednio, teren 
połocony w strefie ochrony konserwatorskiej B-1. 

4. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
5. W pasie drogowym nalecy urz>dzić co najmniej 

pieszo-jezdniC. 
 
§ 64.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 023KDD, 024KDD, 025KDW, 026KDD. 
2. Przeznaczenie terenu - pasy drogowe dróg 

dojazdowych obsługuj>cy zespół zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej: 
1) 023KDD - ul. Kaliowa (w ci>gu drogi gminnejś 
2) 024KDD, 025KDW - ul. Narcyzowa (w ci>gu drogi 

gminnej i drogi prywatnej); 
3) 026KDD - ul. Konwaliowa (w ci>gu drogi gminnej). 

3. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
4. W pasie drogowym nalecy urz>dzić co najmniej 

pieszo-jezdniC. 
 
§ 65.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 028KDW, 029KDW. 
2. Przeznaczenie terenuŚ istniej>ce i projektowane 

pasy drogowe dróg wewnCtrznych obsługuj>cy zespół 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i rezydencjonalnej (od ul. JaWminowej, ci>gach dróg 
prywatnych i gminnych). 

3. Adaptuje siC odcinki istniej>cych dróg wraz ze 
skrzycowaniami i zjazdami. 

4. Wskazuje siC przebieg nowych dróg 
wewnCtrznych oraz poszerzenie dróg istniej>cych. 

5. Ustalenia § 12stosuje siC odpowiednio. 
6. W pasie drogowym nalecy urz>dzić co najmniej 

pieszo-jezdniC. 
 
§ 66.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 030KDD, 031KDD. 
2. Przeznaczenie terenuŚ pasy drogowe dróg 

dojazdowych. 
3. Adaptuje siC odcinki istniej>cych dróg wraz ze 

skrzycowaniami i zjazdami. 
4. Ustalenia § 12 stosuje siC odpowiednio. 
 
§ 67.1. W granicach obszaru objCtego planem 

znajduj> siC tereny zamkniCte (kolejowe) oznaczone na 
rysunku planu symbolami 032TZ, 033TZ. 

2. Plan nie ustala zasad zabudowy  
i zagospodarowania terenu dla terenów zamkniCtych. 

 
Rozdział 5 

Przepisy przejWciowe i koMcowe 
 
§ 68.1. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi żrudzi>dza. 
2. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

3. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej gminy 
– miasto żrudzi>dz. 

 
Przewodnicz>cy  
Rady Miejskiej 

Arkadiusz Goszka 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr LVIII/101/10 
Rady Miejskiej żrudzi>dza 

z dnia 27 paadziernika 2010 r. 
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 840 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 841 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 842 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 843 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 844 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 845 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 846 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 847 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 848 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 849 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 850 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 851 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 852 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 853 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 854 – Poz. 115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 855 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 856 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 857 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 858 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 859 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 860 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 861 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 862 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 863 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 864 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 865 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 866 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 867 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 868 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 869 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 870 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 871 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 872 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 873 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 874 – Poz. 115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 875 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 876 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 877 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 878 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 879 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 880 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 881 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 882 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 883 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 884 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 885 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 886 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 887 – Poz. 115 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 888 – Poz. 115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16 – 889 – Poz. 115 
 

zał>cznik nr 2 
do uchwały nr LVIII/101/10 
Rady Miejskiej żrudzi>dza 

z dnia 27 paadziernika 2010 r. 
 

RozstrzygniCcia wymagane przez ustawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) 
Rada Miejska żrudzi>dza postanawia, co nastCpujeŚ  

 
1. Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu planu: Do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazw>Ś „Wielkie 
Tarpno I” obejmuj>cego obszar ograniczony ulicami 
Lipow>, Drog> Kurpiowsk>, Margaretkow>, Kanałem 
Trynka, Paderewskiego, JaWminow> do granic 
administracyjnych miasta, wniesiono uwagC w trybie 
przepisów art. 18 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym dot. pozostawienia 
obszaru 53 ZP/KDX terenem zielonym bez zmiany 
funkcji. Uwaga nie została uwzglCdniona przez 
Prezydenta. 

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasady ich finansowaniaŚ 
Na terenie objCtym planem nie przewiduje siC 
inwestycji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 
2009 – 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


