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UCHWAŁA Nr LI/8/10 
 RADY MIEJSKIEJ GRUDZI=DZA 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazw>: „Przyczółek mostowy”, 
obejmuj>cego obszar zawarty miCdzy rzek> Wisł>, basenem portowym, terenami byłego zakładu „Stal-Met”, 
ulic> ChełmiMsk> i nabrzecem Wisły. 
 

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, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorz>dzie gminnym (Źz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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 oraz 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), po 
stwierdzeniu jego zgodnoWci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Grudzi>dza uchwalonego 
Uchwał> Nr LIII/911/98 Rady Miejskiej Grudzi>dza 
z dnia 17 czerwca 1998 r., zmienionego Uchwał> 
Nr VIII/59/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r., Rada Miejska 
uchwala, co nastCpujeŚ 

 
DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Uchwala siC miejscowy planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazw> 
„Przyczółek mostowy”, obejmuj>cego obszar zawarty 
miCdzy rzek> Wisł>, basenem portowym, terenami 
byłego zakładu „Stal-Met”, ulic> ChełmiMsk> 
i nabrzecem Wisły. 

2. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 
1) rysunek planu w skali 1Ś1000 stanowi>cy zał>cznik 

nr 1 wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Grudzi>dza” w skali 1:10000; 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz 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, jako 
zał>cznik nr 2. 

 
§ 2. Dla potrzeb publikacji w Dzienniku 

UrzCdowym rysunek planu został podzielony na arkusze 
formatu A4: 
1) arkusz nr 1 stanowi>cy mapC zestawcz> sekcjiś 

2) arkusz nr 2 stanowi>cy legendCś 
3) kolejne arkusze stanowi>ce poszczególne sekcje 

rysunku planu. 
 

§ 3.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) dachu płaskim – rozumie siC przez to dach o k>cie 

nachylenia połaci dachowej nie wiCkszej nic 15o; 
2) dostCpnoWci komunikacyjnej - nalecy przez to 

rozumieć zapewnienie zjazdu z drogi publicznej na 
działkCś 

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

4) harmonijnej pierzei – nalecy przez to rozumieć 
dostosowane do siebie pod wzglCdem cech 
architektonicznych (wysokoWci, gabarytu, układu 
otworów okiennych i drzwiowych, detalu 
architektonicznego, rodzaju dachu itp.) istniej>ce 
i projektowane obiekty budowlane, usytuowane 
w ci>gu pierzei ulicy lub placuś 

5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC, poza któr> nie moce 
być wysuniCte lico zewnCtrznej Wciany budynkuś 

6) linii zabudowy obowi>zuj>cej – nalecy przez to 
rozumieć liniC, przy której musi być usytuowane 
lico zewnCtrznej Wciany budynkuś 

7) miejscu postojowym lub parkingowym (mp) – 
nalecy przez to rozumieć miejsce o wymiarach 
zapewniaj>cych parkowanie samochodu osobowegoś 

8) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalecy przez 
to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego ucytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałoWci technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a takce obiekt 
budowlany niepoł>czony trwale z gruntem, jak: 
kioski uliczne, pawilony sprzedacy ulicznej 
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urz>dzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe, nie dotyczy 
obiektów towarzysz>cych prowadzeniu inwestycji 
budowlanych; 

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

 10) 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 domowych; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 86 – 5119 – Poz. 1019 
 

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

 12) powierzchni biologicznie czynnej – nalecy przez to 
rozumieć teren z nawierzchni> ziemn> urz>dzon> 
w sposób zapewniaj>cy naturaln> wegetacjC, a takce 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z tak> 
nawierzchni>, nie mniej jednak nic 10 m2, oraz wodC 
powierzchniow> na tym terenieś 

 13) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC wszystkich budynków mierzon> po 
zewnCtrznym obrysie murów w stanie 
wykoMczonym w poziomie parteru; 

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

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

 16) przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to 
rozumieć tak> funkcjC, która obejmuje minimum 
60% powierzchni całkowitej obiektów i minimum 
60% powierzchni terenu; 

 17) 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 

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

 19) robotach budowlanych - nalecy przez to rozumieć 
budowC, a takce prace polegaj>ce na przebudowie, 
montacu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego; 

 20) szyldzie – nalecy przez to rozumieć jednostronny, 
płaski znak zawieraj>cy wył>cznie logo firmy, 
informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej 
działalnoWci oraz dacie załocenia firmy; 

 21) studium - nalecy przez to rozumieć Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Grudzi>dzaś 

 22) terenie - nalecy przez to rozumieć teren 
o okreWlonym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, który został wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi, posiada 
oznaczenie - numer porz>dkowy i symbol literowy 
oraz przypisane ustalenia zawarte w niniejszej 
uchwale; 

 23) 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 
i naprawczego, 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 

 24) 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 
z póaniejszymi zmianami)ś 

 25) właWciwy organ ochrony konserwatorskiej – nalecy 
przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w zalecnoWci 
od kompetencji; 

 26) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
parametr okreWlaj>cy, stosownie do potrzeb 
(minimalny, maksymalny lub wymagany), wymiar 
pionowy budynkówŚ 
a) mierzony w metrach od poziomu terenu przy 

najnicej połoconym wejWciu do budynku lub jego 
czCWci, znajduj>cym siC na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej 
powierzchni najwycej połoconego stropu, ł>cznie 
z gruboWci> izolacji cieplnej i warstwy j> 
osłaniaj>cej, bez uwzglCdniania wyniesionych 
ponad tC płaszczyznC maszynowni dawigów 
i innych pomieszczeM technicznych, b>da do 
najwycej połoconego punktu stropodachu lub 
konstrukcji przekrycia budynku znajduj>cego siC 
bezpoWrednio nad pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, i/lub 

b) mierzony w liczbie kondygnacji – okreWlaj>cej 
iloWć kondygnacji nadziemnych, i/lub 

c) mierzony w metrach od poziomu ulicy lub placu 
do poziomu gzymsu wieMcz>cego budynek 
w przypadku okreWlania wysokoWci zabudowy 
usytuowanej w pierzei ulicy lub placu, i/lub 

d) przedstawiony jako zalecnoWć pomiCdzy 
zabudow> projektowan> a istniej>c> 
wg podanych wycej wskaaników. 

2. PojCcia wystCpuj>ce w niniejszej uchwale, nie 
wymienione w § 3 nalecy interpretować zgodnie 
z definicjami przyjCtymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 
z póaniejszymi zmianami) oraz z definicjami 
wynikaj>cymi z przepisów odrCbnych i Polskich Norm. 

 
DZIAŁ II 

Ustalenia ogólne 
 

§ 4.1. Plan obejmuje ł>cznie obszar o powierzchni 
ok.19,85 ha. 

2. Źla obszaru objCtego planem ustala siC 
nastCpuj>ce funkcjeŚ 
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1) MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) U – usługiś 
3) UTR – usługi turystyki, sportu i rekreacji; 
4) S – składy, magazynyś 
5) E – teren urz>dzeM infrastruktury technicznej – sieć 

elektroenergetyczna; 
6) ZP – zieleM urz>dzonaś 
7) WS – wody powierzchniowe; 
8) TZ – tereny zamkniCteś 
9) ZZ – obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>ś 

 10) KSk – skrzycowanie drógś 
 11) KK – komunikacja kolejowa; 
 12) KDG – droga głównaś 
 13) KDZ – droga zbiorcza; 
 14) KDD – droga dojazdowa; 
 15) KDW – droga wewnCtrznaś 
 16) KP – parking; 
 17) KG – garace. 

 
§ 5. Oznaczenia wystCpuj>ce na rysunku planuŚ 

1) skala rysunku planu okreWlona w formie liczbowej 
i liniowej; 

2) granice obszaru objCtego planemś 
3) granica administracyjna miasta; 
4) granice obszarów i oznaczenia obiektów 

chronionych na podstawie przepisów odrCbnychŚ 
a) granica obszaru Natura 2000, 
b) granice obszarów bezpoWredniego zagrocenia 

powodzi>ś 
5) granice ochrony konserwatorskiej obejmuj>ce 

obszary i obiekty zabytkowe objCte ochron> 
konserwatorsk> na podstawie ustaleM miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego: 
a) strefa „ź” ochrony ekspozycji, 
b) obszary objCte ochron> na podstawie planu, 
c) obiekty objCte ochron> na podstawie planuś 

6) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowaniaŚ 
a) oznaczone lini> ci>gł> – poprowadzone po 

Wladzie granic geodezyjnych, 
b) oznaczone linia przerywan> – wyznaczone na 

rysunku planu, nie maj>ce oparcia w granicach 
geodezyjnych; 

c) linie rozgraniczaj>ce teren – orientacyjne, 
dopuszcza siC mocliwoWć przenikania terenów, 
na głCbokoWć do 5,0 m od orientacyjnej linii 
wyznaczonej na rysunku planu; 

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 § 4.2, 
c) jeceli w symbolu terenu wystCpuj> dwie funkcje 

przedzielone ukoWnikiem, to obie funkcje s> 
równorzCdne i mog> wystCpować ł>cznie lub 
samodzielnie, 

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) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
9) obowi>zuj>ce linie zabudowyś 

 10) obszary przestrzeni publicznych wyznaczone 
w studium oznaczone symbolem OPP; 

 11) budynki postulowane do rozbiórkiś 
 12) oznaczenia innych elementów zagospodarowania 

przestrzennego terenu, w tym elementów 
informacyjnych. 

 
§ 6.1. W granicach opracowania planu znajduj> siC 

obszary przestrzeni publicznej wyznaczone w studium - 
fragment nabrzecy nadwiWlaMskich – jako element ci>gu 
przestrzeni publicznej. 

2. Obszary przestrzeni publicznej i osie widokowe 
oznaczono odpowiednio w rysunku planu. 

3. Wyznacza siC tereny 2ZP(ZZ,OPP) 
i 5UTR(ZZ,OPP) jako ogólnodostCpne tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz słuc>ce organizacji 
imprez masowych. 

4. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
1) w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych nalecy 

spełnić niezbCdne warunki do korzystania z nich 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególnoWci 
poruszaj>ce siC na wózkach inwalidzkichś 

2) dopuszcza siC lokalizacjC publicznych toalet oraz 
miejsc gromadzenia odpadów komunalnych 
w sposób nienaruszaj>cych kompozycji oraz estetyki 
tego miejsca np.Ś poprzez umieszczenie urz>dzeM 
pod ziemi> lub odpowiednio wpisuj>c je 
w otoczenie; 

3) zakaz budowy ogrodzeM z prefabrykowanych 
elementów betonowych, za wyj>tkiem słupów 
i podmurówek. 
5. Ustalenia dotycz>ce lokalizowania małej 

architektury: 
1) zakaz lokalizowania obiektów małej architektury 

w terenach komunikacji, za wyj>tkiem takich 
obiektów jakŚ kosze na Wmieci, wiaty przystankowe 
komunikacji miejskiej, tablice pami>tkowe itp., na 
zasadach uzgodnionych z zarz>dzaj>cym drog>ś 

2) w pozostałych terenach dopuszcza siC lokalizowanie 
małej architektury, chyba ce ustalenia szczegółowe 
stanowi> inaczej. 
6. Ustalenia dotycz>ce lokalizowania szyldów oraz 

reklam: 
1) kształt, wielkoWć oraz miejsce umieszczenia szyldu 

lub reklamy powinny być dostosowane do 
architektury budynku; 

2) w przypadku gdy iloWć szyldów lub reklam na 
elewacji budynku jest wiCksza nic jeden, powinny 
posiadać zblicon> wielkoWć oraz winny zgrupowane 
być w miarC mocliwoWci w jednym miejscu na 
elewacji; 

3) na elewacjach obiektów usługowych, handlowych 
oraz w witrynach lokali usługowych oraz 
handlowych zlokalizowanych w parterach 
budynków mieszkalnych dopuszcza siC 
umieszczanie szyldów lub reklam bez ograniczeM 
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wielkoWci, chyba ce ustalenia szczegółowe mówi> 
inaczej; 

4) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
na budynkach mieszkalnych dopuszcza siC 
umieszczanie reklam lub szyldów wył>cznie na 
elewacjach, przy czym ogranicza siC wielkoWć 
reklamy do 0,4×0,5 m dla jednej działalnoWci 
gospodarczej, nie dotyczy to witryn lokali 
handlowych i usługowych w parterach budynku, 

5) zakaz lokalizacji szyldów i reklam: 
a) w terenach komunikacji kołowej i pieszej, 
b) w terenach oznaczonych symbolami ZP, KP 

i KG; 
c) Wwietlnych (w tym reklam wizualnych typ LźŹ) 

na elewacjach budynków z otworami okiennymi 
zabudowy mieszkaniowej. 

 
§ 7. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś 

1) tereny górnicześ 
2) obszary wymagaj>ce przeprowadzenia procesu 

scalania i podziałuś 
3) obszary wymagaj>ce rekultywacjiś 
4) wyznaczone w studium granice terenów pod budowC 

obiektów handlowych o powierzchni sprzedacowej 
przekraczaj>cej wielkoWć okreWlon> w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) obiekty wpisane do rejestru zabytków i stanowiska 
archeologiczne. 

 
§ 8.1. W obszarze objCtym planem znajduj> siC 

tereny i obiekty o wartoWci kulturowej, które obejmuje 
siC ochron> konserwatorsk> na podstawie niniejszego 
planu miejscowego: 
1) kamienice z oficynami i domy mieszkalne 

z przełomu XIX/XX wŚ 
a) przy ul. Brzeanej 8, 10, 12, 14, 16, 18A, 18B, 20, 
b) przy ul. ChełmiMskiej 28, 
c) przy ul. Laskowickiej 12; 

2) historyczny budynek przystani wioWlarskiej 
z 1908 r.; 

3) basen portowy i podłucny półwysep, bCd>ce 
elementami regulacji strefy nadbrzecnej rz. Wisły, 
o zarysie i kształcie przestrzenno-funkcjonalnym 
pochodz>cym z XX w., wraz z terenem 
017KDZ(ZZ); 

4) ujWcie Rowu Hermana z 1386 r.; 
5) linia kolejowa relacji Grudzi>dz-Laskowice 

Pomorskie, otwarta 15.11.1879 r. i most celazny, 
zbudowany w okresie powojennym na miejscu 
mostu z 1878 r.; 

6) teren 13MW-U. 
2. Źla obszarów i obiektów objCtych ochron> 

konserwatorsk>, o których mowa w ust. 1 ustala siC 
nastCpuj>ce zasady ochronyŚ 
1) wszelkie roboty budowlane maj>ce wpływ na 

wygl>d zewnCtrzny obiektów objCtych ochron> oraz 
inne inwestycje budowlane wymagaj> uzgodnienia 
z właWciwym organem ochrony konserwatorskiejś 

2) roboty ziemne wymagaj> nadzoru archeologicznegoś 
3) nalecy zachować ujWcie Rowu Hermana formie 

odkrytego cieku z zieleni> towarzysz>c>, wskazane 
s> prace polegaj>ce na rewaloryzacji ujWcia kanału 

i renowacji zieleni, co wymagać bCdzie uzgodnienia 
z właWciwym organem ochrony konserwatorskiejś 

4) w kamienicach ewentualna wymiana stolarki 
powinna mieć charakter odtworzeniowy wzglCdem 
historycznej lub zachowanych przekazów 
ikonograficznych, w przypadku pozostałych 
obiektów mieszkalnych dopuszcza siC jej wymianC 
z zachowaniem historycznego podziałuś 

5) zachować wygl>d architektoniczny przystani 
wioWlarskiej w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia 
dachu, kompozycji elewacji tzn. zachowania detalu 
architektonicznego, rozmieszczenia, wielkoWci, 
kształtu oraz proporcji otworów okiennych 
i drzwiowych; 

6) basen portowy z urz>dzeniami incynierii wodnej 
oraz półwysep w obecnym kształcie wraz 
z charakterystycznym ukształtowaniem terenu, 
drogami i zadrzewieniami typu łCgowego do 
zachowania, wszelkie prace budowlane, z zakresu 
incynierii wodnej, dot. zagospodarowania terenu, 
w tym prace przy drzewostanie wymagaj> 
uzgodnienia z organem ochrony konserwatorskiej. 
3. Wzdłuc Wisły wyznacza siC strefC „ź” ochrony 

ekspozycji panoramy, w obrCbie której powinny 
obowi>zywać nastCpuj>ce zasady ochronyŚ 
1) teren nabrzeca pełni rolC strefy otwarcia 

widokowego jako przedpole sylwety miasta, 
obowi>zuje zakaz wznoszenia obiektów 
kubaturowych mog>cych degradować krajobraz 
kulturowy; 

2) nakaz zachowania historycznego ukształtowania 
terenu i jego walorów kulturowo-krajobrazowych; 

3) zakaz lokalizacji noWników reklamowych oraz stacji 
i anten telefonii cyfrowej lub innych masztów, 
mog>cych stanowić dominanty wysokoWciowe. 
4. Osoby prowadz>ce roboty budowlane i ziemne 

w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku, obowi>zane s>Ś 
1) niezwłocznie zawiadomić o tym właWciwego 

konserwatora zabytków, a jeWli nie jest to mocliwe 
prezydenta; 

2) zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać 
wszelkie roboty, mog>ce go uszkodzić lub 
zniszczyć, do czasu wydania przez właWciwego 
konserwatora zabytków odpowiednich zarz>dzeM. 

 
§ 9. Wymagania ochrony Wrodowiska 

przyrodniczego i krajobrazu: 
1) obszar planu znajduje siC w granicy GZWP 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 129 
„Źolina rzeki dolna Osa”ś 

2) obszar planu graniczy poprzez rz. WisłC 
z NadwiWlaMskim Parkiem Krajobrazowymś 

3) obszar oznaczony symbolem 1WS oraz czCWć 
obszaru oznaczonego symbolem 2ZP(ZZ,OPP) 
objCty zostały systemem Natura 2000 Źyrektywa 
Ptasia PLB040003 Źolina Źolnej Wisłyś 

4) eksploatacja terenu granicz>cego z obszarem Natura 
2000 Źolina Źolnej Wisły PLB040003 pod 
wzglCdem emisji hałasu podczas imprez masowych - 
nie moce wpływać negatywnie na cele ochrony 
ww. terenu prawnie chronionego; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 86 – 5122 – Poz. 1019 
 
5) w zwi>zku z pkt 4 proponuje siC prowadzenie 

monitoringu ptaków bytuj>cych na ww. terenie, 
które ewentualnie mog> znaleać siC w zasiCgu 
znacz>cego oddziaływaniaś 

6) w obszarze Natura 2000 obowi>zuj> zasady ochrony 
zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 
z póaniejszymi zmianami)ś 

7) w granicach opracowania planu wyznaczono obszar 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi>, niechroniony 
przed wyst>pieniem wód powodziowych 
o prawdopodobieMstwie wyst>pienia 1% (woda 
100-letnia o rzCdnej 22,42 m n.p.m.)ś 

8) w terenach zagroconych powodzi> wystCpuj> 
ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym 
wynikaj>ce z ustawy z dnia 18 lipca 2001 prawo 
wodne (Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z póaniejszymi 
zmianami); 

9) wszelkie inwestycje planowane w obszarze 
bezpoWredniego zagrocenia powodziowego (tereny 
ZZ) wymagać bCd> uzyskania zwolnienia z zakazów 
od dyrektora RZGW; 

 10) podczas prac projektowych oraz realizacji inwestycji 
nalecy chronić istniej>cy wartoWciowy drzewostan, 
a ewentualn> wycinkC (nie dotyczy roWlinnoWci 
łCgowej, która podlega bezwzglCdnej ochronie) 
nalecy zrekompensować w formie nowych nasadzeM 
w iloWci i w miejscach wskazanych przez 
odpowiedni organ w granicach obszaru objCtego 
planem; 

 11) zakaz niszczenia wydm i ławic rzecznych (miejsca 
bytowania ptactwa); 

 12) utrzymanie terenów zieleni 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. Ustalenia dotycz>ce zasad scaleM i podziałówŚ 

1) nie wyznacza siC obszarów wymagaj>cych 
przeprowadzenia procedury scalenia i podziału 
w rozumieniu art. 101 ustawy o gospodarce 
nieruchomoWciamiś 

2) dopuszcza siC podziały wył>cznie według zasad 
okreWlonych w ustaleniach szczegółowych 
z zastrzeceniem pkt. 3ś 

3) dopuszcza siC wydzielenia na rzecz komunikacji 
i urz>dzeM infrastruktury technicznej bez ograniczeM. 

 
§ 11.1. W granicach obszaru objCtego planem 

znajduj> siC tereny zamkniCte oznaczone na rysunku 
planu symbolami 3TZ i 4TZ, dla których plan nie ustala 
zasad zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Wokół ww. terenów zamkniCtych nie wyznacza 
siC stref ochronnych. 

 
§ 12.1. Zasady rozwi>zaM komunikacyjnychŚ 

1) obszar objCty opracowaniem obsługuje sieć 
istniej>cych dróg publicznych oraz dróg 
niepublicznych wewnCtrznychś 

2) w granicach planu projektuje siC przebudowC 
i budowC nowych drógś 

3) drogi wewnCtrzne koMcz>ce siC Wlepo powinny 
zakoMczone być placami do zawracania 
o minimalnych wymiarach 12,5 m x 12,5 m; 

4) podziały gruntu dla dróg wewnCtrznych powinny 
uwzglCdniać minimaln> szerokoWć jezdni drogi 
wewnCtrznej jak dla dróg pocarowych – zgodnie 
z przepisami odrCbnymiś 

5) adaptuje siC istniej>ce zjazdyś 
6) zjazdy na terenach zabudowy mieszkaniowej 

w formie obnicenia chodnikaś 
7) dopuszcza siC lokalizowanie sieci infrastruktury 

technicznej w pasach drogowych na zasadach 
uzgodnionych z zarz>dzaj>cym drog>ś 

8) zakaz lokalizacji reklam i obiektów kubaturowych 
w pasach drogowych. 
2. Ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki iloWci miejsc 

parkingowych (mp): 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - minimum 

1,2 mp na 1 lokal; 
2) usługi handlu - minimum 3 mp na 100 m2 

powierzchni ucytkowej oraz dodatkowo 1 mp na 
3 pracownikówś jednak nie mniej nic 2 mp na 
1 lokal handlowy; 

3) usługi gastronomii (restauracje, kawiarnie, bary itp.) 
- minimum 1 mp na 10 m2 sali konsumpcyjnej oraz 
dodatkowo 1 mp na 3 pracownikówś 

4) usługi hotelowe – minimum 1 mp na 4 łóckaś 
5) usługi sportu i rekreacji: 

a) minimum 3 mp na 100 m2 powierzchni 
ucytkowej budynku lecz nie mniej nic 2 mp na 1 
punkt usługowy, 

b) minimum 15 mp na 100 ucytkowników 
terenowych obiektów i urz>dzeM sportowo-
rekreacyjnych, 

6) usługi inne - minimum 2 mp na 100 m2 powierzchni 
ucytkowego lokalu (dla okreWlonej usługi) oraz 
dodatkowo 1 mp na 3 pracownikówś jednak nie 
mniej nic 2 mp na 1 lokal usługowy. 

 
§ 13. Zasady rozwi>zaM systemu infrastrukturyŚ 

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

2) nakazuje siC przył>czenie budynków 
przeznaczonych na pobyt ludzi do miejskiej sieci 
wodoci>gowej i kanalizacyjnej; 

3) sieć wodoci>gowa winna być zaprojektowana 
w sposób zapewniaj>cy dostarczenie wody do 
zewnCtrznego gaszenia pocarów zgodnie 
z odrCbnymi przepisami w zakresie ochrony 
przeciwpocarowejś 

4) dla nowych budynków nakazuje siC ogrzewanie 
z miejskiej sieci centralnego ogrzewania lub 
z wykorzystaniem proekologicznych systemów 
grzewczych, jak np. gazowe, w celu ograniczenia 
emisji niskiej zwi>zanej z ogrzewaniem; 

5) dla istniej>cych budynków docelowo nakazuje siC 
zmianC ogrzewania przez przył>czenie do miejskiej 
sieci centralnego ogrzewania lub z wykorzystaniem 
proekologicznych systemów grzewczych, jak 
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np. gazowe, w celu ograniczenia emisji niskiej 
zwi>zanej z ogrzewaniem; 

6) zaopatrzenie w energie elektryczn> z istniej>cej 
sieci, przy czym dopuszcza siC budowC w granicach 
opracowania planu stacji transformatorowych 
w dostosowaniu do wystCpuj>cych potrzeb 
inwestycyjnych; 

7) 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) 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi 
lub odprowadzić poprzez kolektory deszczowe do 
sieci miejskiej; 

8) telekomunikacja – z istniej>cej sieci przy czym nie 
dopuszcza siC lokalizacji stacji bazowych stacji 
i anten telefonii cyfrowej; 

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

 10) od napowietrznych linii elektroenergetycznych 
110kV wprowadza siC pasy ochronne po 20,0 m od 
osi linii z zakazem lokalizacji budynkówś 

 11) ww. odległoWci mog> być zmniejszone na etapie 
uzgodnieM projektu budowlanego z zarz>dc> sieciś 

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

 13) nowe sieci infrastruktury technicznej nalecy 
lokalizować w pasach drogowych, a w przypadku 
braku takiej mocliwoWci, na terenach s>siednich 
w uzgodnieniu z właWcicielem lub zarz>dzaj>cym 
terenem, przy czym w pierwszej kolejnoWci nalecy 
rozpatrywać lokalizacjC wzdłuc linii 
rozgraniczaj>cych z terenami komunikacyjnymi; 

 14) w granicach działki budowlanej lub terenu 
funkcjonalnego nalecy zabezpieczyć i urz>dzić 
miejsce na lokalizacjC kontenerów lub pojemników 
do czasowego gromadzenia odpadów, 
z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich segregacjiś 

 15) odpady komunalne nalecy wywozić na składowisko 
odpadów znajduj>ce siC poza obszarem opracowania 
planu, pozostałe odpady zagospodarowywać 
unieszkodliwiać zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami odrCbnymiś 

 16) dla całego obszaru objCtego planem ustala siC zakaz 
lokalizacji stacji i anten telefonii cyfrowej lub 
innych masztów, mog>cych stanowić dominanty 
wysokoWciowe. 

 
§ 14. Źla 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. 

 
DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe 
 

Rozdział ń 
Tereny funkcjonalne 

 
§ 15.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 1WS. 

2. Teren wód powierzchniowych - rzeka Wisła. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) teren znajduje siC w obszarze Natura 2000; 
2) teren znajduje siC w strefie „ź” ochrony ekspozycji 

panoramy miasta - nalecy wiCc stosować 
odpowiednio zasady okreWlone w § 8 ust. 3; 

3) zakaz niszczenia wydm i ławic rzecznych (miejsca 
bytowania ptactwa); 

4) wyznaczono orientacyjn> liniC rozgraniczaj>c> teren 
1WS od terenów 2ZP(ZZ,OPP) umocliwiaj>c> 
przenikanie siC funkcji - dopuszcza siC mocliwoWć 
przenikania terenów, na głCbokoWć do 5,0 m od 
orientacyjnej linii wyznaczonej na rysunku planu. 

 
§ 16.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 2ZP(ZZ,OPP). 
2. Teren zieleni urz>dzonej (obszar przestrzeni 

publicznej) - obszar bezpoWredniego zagrocenia 
powodzi>. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) teren znajduje siC w strefie „ź” ochrony ekspozycji 

panoramy miasta – nalecy wiCc stosować 
odpowiednio zasady okreWlone w § 8 ust. 3; 

2) przez teren przebiega istniej>ca droga gruntowa 
zwi>zana z obsług> polderów zalewowych, 
dopuszcza siC obsługC projektowanej bazy składu 
kruszywa wydobywanego z Wisły (znajduj>cego siC 
poza obszarem objCtym planem)ś 

3) dopuszcza siC lokalizacjC utwardzonych ci>gów 
pieszych i rowerowych w postaci nadbrzecnego 
bulwaru (promenady); 

4) dopuszcza siC utwardzanie nabrzeca Wisły celem 
realizacji przystani dla statków, kajaków, łódek, 
jachtów itp.ś 

5) dopuszcza siC lokalizacjC sieci infrastruktury 
technicznej; 

6) nalecy bezwzglCdnie chronić zieleM łCgow>ś 
7) zakaz lokalizacji reklam; 
8) zakaz lokalizacji ogrodzeM za wyj>tkiem wygrodzeM 

zapewniaj>cych bezpieczeMstwo ludzi. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjna z dróg 09KŹW 

i 012KDD poprzez teren 5UTR(ZZ,OPP). 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 

siC parametrów geometrycznych wydzielanych działek. 
 
§ 17.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 5UTR(ZZ,OPP). 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren turystyki, sportu i rekreacji, w tym równiec 
obiekty i urz>dzenia zwi>zane z transportem 
wodnym (obszar przestrzeni publicznej; 

2) dopuszcza siC urz>dzenie mieszkaM słucbowychś 
3) w czCWci obszar bezpoWredniego zagrocenia 

powodzi>. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 86 – 5124 – Poz. 1019 
 
1) teren został objCty stref> ochrony, obowi>zuj> 

odpowiednio ustalenia zawarte w § 8.2; 
2) teren znajduje siC w strefie „ź” ochrony ekspozycji 

panoramy miasta – nalecy wiCc stosować 
odpowiednio zasady okreWlone w § 8 ust. 3; 

3) ze wzglCdu na zagrocenie powodzi> dopuszcza siC 
wprowadzenie mobilnych systemów ochrony 
przeciwpowodziowej; 

4) adaptuje siC budynek przystani wioWlarskiej – obiekt 
o wartoWci kulturowej z mocliwoWci> zmiany funkcji, 
modernizacji itp. zamierzeM inwestycyjnychś 

5) nalecy zachować wygl>d architektoniczny budynku 
przystani w zakresie gabarytu, kształtu, pokrycia 
dachu, kompozycji elewacji i detalu 
architektonicznego, rozmieszczenia, wielkoWci 
i kształtu oraz proporcji otworów okiennych 
i drzwiowych; 

6) adaptuje siC istniej>cy akwen (dawny basen 
portowy) z mocliwoWci> jego przebudowy 
i dostosowania do pełnienia funkcji przystani 
rzecznej dla statków, kajaków, łódek, jachtów itp.ś 

7) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury takich jakŚ figury, pos>gi, rzeaby, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej – 
w ramach przestrzeni publicznej, w poł>czeniu 
z terenem 2ZP(ZZ,OPP); 

8) maksymalna powierzchnia przeznaczona pod 
zabudowC do 2000 m2; 

9) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki budowlanej nie mniejszy nic 
60%; 

 10) wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji w tym 
poddasze (nie wycej nic 12,0 m)ś 

 11) dach dwuspadowy o k>cie nachylenia od 25o do 50o; 
 12) pokrycie dachu dachówk> ceramiczn> lub 

materiałem innym w kolorze naturalnej dachówkiś 
 13) dopuszcza siC lokalizacjC kładki pieszorowerowej – 

orientacyjna lokalizacja kładki wskazana na rysunku 
planu; 

 14) dopuszcza siC budowle, obiekty małej architektury 
i urz>dzenia o funkcji rekreacyjnej i sportowej; 

 15) nakaz zachowania istniej>cego drzewostanu, nalecy 
wprowadzić dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiejś 

 16) dopuszcza siC wył>cznie ogrodzenia acurowe do 
wysokoWci 1,80 mś 

 17) obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 12 ust. 2. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjna z drogi 012KDD. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 

siC parametrów geometrycznych wydzielanych działek. 
 
§ 18.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 6U, 7U. 
2. Tereny usług. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) projektuje siC zabudowC usługow>ś 
2) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

usługowychś 
3) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki budowlanej nie wiCkszy nic 50%ś 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki budowlanej nie mniejszy nic 
10%; 

5) maksymalna wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji 
(nie wycej nic 12,0 m)ś 

6) dach płaskiś 
7) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,6 m; 
8) dopuszcza siC reklamy na elewacji i wolnostoj>ce. 

4. DostCpnoWć komunikacyjna dla terenów 
odpowiednio z drogi 010KDZ(ZZ), 011KDZ i 013KDZ. 

5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 
siC parametrów geometrycznych wydzielanych działek. 

 
§ 19.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 8E. 
2. Teren istniej>cego Głównego Punktu Zasilania – 

Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) adaptuje siC istniej>c> stacjC z dopuszczeniem 

prowadzenia robót budowlanychś 
2) dopuszcza siC ogrodzenia bez ograniczania 

wysokoWci. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjna z ul. Portowej i drogi 

014KDD. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 

siC parametrów geometrycznych wydzielanych działek. 
 
§ 20.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 9U. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) targowisko miejskie; 
2) usługi. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustalenia dla targowiska miejskiego: 

a) nie okreWla siC udziału powierzchni zabudowy 
ani biologicznie czynnej, 

b) targowisko jako spójna całoWć musi posiadać 
ujednolicone pod wzglCdem gabarytów 
i materiałów stanowiska handlowe, 

c) dopuszcza siC tymczasowe obiekty usługowe, 
d) maksymalna wysokoWć obiektów do 4,5 m, 
e) dopuszcza siC budowC wCzła sanitarnego dla 

zabezpieczenia targowiska o powierzchni do 
60 m2, wysokoWci do 4,5 m, dachu dwu- lub 
czterospadowym o k>cie nachylenia do 25o, 

f) dopuszcza siC ogrodzenie całego terenu, 
ogrodzenie o wysokoWci do 1,6 m, 

g) dopuszcza siC reklamC wolnostoj>c> 
o powierzchni do 1,5 m2, 

h) zabezpieczenie miejsc postojowych dla klientów 
w terenie 08KP; 

2) ustalenia dla funkcji usługŚ 
a) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

usługowych, 
b) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki budowlanej nie wiCkszy nic 50%, 
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c) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki budowlanej nie mniejszy nic 
10%, 

d) maksymalna wysokoWć zabudowy do 
3 kondygnacji (nie wycej nic 12,0 m), 

e) dach płaski, 
f) zakaz grodzenia terenu, 
g) dopuszcza siC reklamy na elewacji, 
h) obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych 

zgodnie z § 12 ust. 2. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjna z drogi 05KDD 

i 07KDZ. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC 

podziały na działki budowlane o powierzchni nie 
mniejszej nic 1500 m2 (+/- 5%). 

 
§ 21.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 10U/S. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) usługiś 
2) składy i magazyny. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) adaptuje siC istniej>ce zabudowania 

z dopuszczeniem prowadzenia robót budowlanychś 
2) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki budowlanej nie wiCkszy nic 50%ś 
3) udział powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej nie mniejszy nic 
10%; 

4) maksymalna wysokoWć zabudowy do 3 kondygnacji 
(nie wycej nic 12,0 m)ś 

5) dach plaski; 
6) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

handlowych; 
7) dopuszcza siC ogrodzenia bez ograniczeMś 
8) dopuszcza siC reklamy na elewacji i wolnostoj>ce 

bez ograniczeMś 
9) obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych 

zgodnie z § 12 ust. 2. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjna z drogi 04KDD 

i 05KDD. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC 

podziały na działki budowlane o powierzchni nie 
mniejszej nic 1500 m2 (+/- 5%). 

 
§ 22.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 11E. 
2. Teren stacji transformatorowej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) adaptuje siC istniej>c> stacje transformatorow> 

z dopuszczeniem prowadzenia robót budowlanychś 
2) maksymalna wysokoWć zabudowy do 3,0 mś 
3) dopuszcza siC ogrodzenia acurowe o wysokoWci do 

1,6 m. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjna z drogi 05KDD. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 

siC parametrów geometrycznych wydzielanych działek. 

§ 23.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 12KG, 14KG i 17KG. 

2. Tereny zabudowy garacowej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) w terenach 14KG i 17KG adaptuje siC istniej>ce 

kompleksy zabudowy garacowejś 
2) w terenie 12KG postuluje siC przeznaczyć istniej>c> 

zabudowC do likwidacji, now> zabudowC nalecy 
lokalizować wzdłuc granicy z terenem 10U/S i 11E; 

3) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów usługowych typu 
kiosk, w iloWci po jednym w terenie 14KG i 17KG; 

4) powierzchnia ucytkowa pojedynczego boksu 
garacowego do 25 m2; 

5) wysokoWć nie przekraczaj>ca 3,0 mś 
6) dach płaskiś 
7) zabudowa w formie kompleksu garacowego 

z zachowaniem jednolitych gabarytów 
poszczególnych boksów oraz materiałów 
wykoMczeniowychś 

8) w przypadku dobudowy garacy, gabaryty oraz 
materiał nalecy przyj>ć jak dla garacu s>siedniegoś 

9) zakaz lokalizacji garacy blaszanychś 
 10) dopuszcza siC zabudowC bezpoWrednio przy granicy 

działkiś 
 11) nakaz zachowania istniej>cego drzewostanu, 

postuluje siC nasadzenia drzew wzdłuc granicy 
z terenami mieszkaniowymi; 

 12) zakaz grodzenia terenów, za wyj>tkiem terenu 
12KG, gdzie dopuszcza siC ogrodzenie całego terenu 
ogrodzeniem o wysokoWci do 1,6 mś 

 13) zakaz lokalizowania reklam. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjnaŚ 

1) dla terenów 12KG i 14KG z drogi 04KDD; 
2) dla terenu 17KG z drogi 03KDZ. 

5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 
siC parametrów geometrycznych wydzielanych działek. 

 
§ 24.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 13MW-U. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – usługi, przy czym 
handel dopuszcza siC wył>cznie w parterach 
budynków, pozostałe usługi na wszystkich 
kondygnacjach. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC z dopuszczeniem 

prowadzenia robót budowlanychś 
2) teren został objCty stref> ochronn>, dodatkowo 

znajduj> siC budynki objCte ochron> na podstawie 
planu – nalecy wiCc stosować odpowiednio zapisy 
zawarte w § 8.2; 

3) postuluje siC przeznaczyć do likwidacji budynki 
garacowo-gospodarcze i jeden mieszkalny zgodnie 
z rysunkiem planu; 

4) w terenie znajduj> siC obiekty zabytkowe objCte 
ochron>, dla których obowi>zujeŚ nakaz zachowania 
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istniej>cych gabarytów zabudowy, w tymŚ kształtu 
i pokrycia dachu, kompozycji elewacji, zachowania 
detalu architektonicznego, rozmieszczenia, 
wielkoWci, kształtu i historycznych podziałów 
otworów okiennych i drzwiowych; 

5) nakaz uzupełnienia zabudowy mieszkaniowo-
usługowej dopasowanej do istniej>cej zabudowy 
historycznej w zakresie wysokoWci, gabarytu, 
podziałów, kształtu dachu, rozmieszczenia 
i wielkoWci otworów okiennych oraz detalu 
architektonicznego; 

6) w całym terenie kolorystyka elewacji zabudowy 
zlokalizowanej wzdłuc dróg do uzgodnienia 
z właWciwym organem ochrony konserwatorskiejś 

7) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki budowlanej nie wiCkszy nic 70%ś 

8) udział powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki budowlanej nie mniejszy nic 
10%, we wnCtrzach zabudowy nalecy przewidzieć 
miejsce na zieleM nisk>, dopuszcza siC zieleM 
w formie np.Ś zielonych tarasów, nasadzeM 
w pojemnikach itp.; 

9) wysokoWć zabudowy od 3 do 5 kondygnacji, pod 
warunkiem zachowania harmonijnej pierzei; 

 10) wyznacza siC obowi>zuj>c> liniC zabudowy od dróg 
poprowadzon> po Wladzie granic geodezyjnych 
działekś 

 11) porz>dkowanie zapleczy zabudowy z usuniCciem 
obiektów substandardowychś 

 12) now> zabudowC we wnCtrzach (oficyny) nalecy 
lokalizować bezpoWrednio przy granicach działki 
budowlanej, zostawiaj>c wnCtrze działki wolne od 
zabudowy; 

 13) wysokoWć oficyn i innych obiektów nie moce 
przewycszać zabudowy zlokalizowanej wzdłuc 
drógś 

 14) we wnCtrzach zabudowy dopuszcza siC budowC 
garacy w zwartej zabudowie i ujednoliconych 
gabarytach, za wyj>tkiem garacy blaszanychś 

 15) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych oraz 
obiektów małogabarytowych i parterowych 
dobudówek do budynkówś 

 16) dopuszcza siC reklamy na elewacjach budynków do 
wysokoWci pierwszego gzymsu nad parterem, jeWli 
brak gzymsu, to do wysokoWci 4,0 m - dostosowane 
do istniej>cych podziałów architektonicznych 
w uzgodnieniu z właWciwym organem ochrony 
konserwatorskiej; 

 17) ogrodzenia dopuszcza siC tylko wewn>trz 
zabudowy; 

 18) obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 12 ust. 2. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjna z drogi 03KDZ, 

04KDD i 05KDD. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ dopuszcza siC 

podziały na działki budowlane o powierzchni nie 
mniejszej nic 500 m2 (+/- 5%) i szerokoWci frontu 
działki minimum 14,0 m (+/- 5%). 

 
§ 25.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 15U/MW. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) usługiś 
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) postuluje siC przeznaczyć istniej>c> zabudowC do 

likwidacji; 
2) projektuje siC now> zabudowC mieszkaniowo-

usługow>ś 
3) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki budowlanej nie wiCkszy nic 60%ś 
4) udział powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej nie mniejszy nic 
10%; 

5) projektuje siC obiekt stanowi>cy kontynuacjC pierzei 
wzdłuc ul. ChełmiMskiejś 

6) wysokoWć zabudowy od 4 do 5 kondygnacji; 
7) dach plaski; 
8) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 

przy granicy działkiś 
9) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

handlowych; 
 10) zakaz grodzenia terenu; 
 11) dopuszcza siC reklamy na elewacjach budynków do 

wysokoWci pierwszego gzymsu nad parterem, jeWli 
brak gzymsu, to do wysokoWci 4,0 m, w uzgodnieniu 
z właWciwym organem ochrony konserwatorskiejś 

 12) obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 12 ust. 2. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjna z drogi 04KDD. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 

siC parametrów geometrycznych wydzielanych działek. 
 
§ 26.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 16MW-U. 
2. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ce – usługi, przy czym 
handel dopuszcza siC wył>cznie w parterach 
budynków, pozostałe usługi na wszystkich 
kondygnacjach. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) adaptuje siC istniej>ce budynki mieszkalne 

z dopuszczeniem prowadzenia robót budowlanychś 
2) w terenie znajduje siC budynek zabytkowy przy 

ul. ChełmiMskiej 28 objCty ochron>, dla którego 
obowi>zuj> odpowiednio ustalenia § 8.2. w tym 
nakaz zachowania istniej>cych gabarytów 
zabudowy, w tym: kształtu i pokrycia dachu, 
kompozycji elewacji, zachowania detalu 
architektonicznego, rozmieszczenia, wielkoWci, 
kształtu i historycznych podziałów otworów 
okiennych i drzwiowych; 

3) prace budowlane w budynkach przy 
ul. ChełmiMskiej, maj>ce wpływ na wygl>d elewacji 
zabudowy od strony ul. ChełmiMskiej oraz wszelkie 
prace budowlane przy zabytkowym budynku nalecy 
uzgadniać z właWciwym organem ochrony 
konserwatorskiej; 
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4) udział powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki budowlanej nie wiCkszy nic 40%ś 
5) udział powierzchni biologicznie czynnej do 

powierzchni działki budowlanej nie mniejszy nic 
30%; 

6) wysokoWć zabudowy od 4 do 5 kondygnacji; 
7) dach płaskiś 
8) zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych oraz 

obiektów małogabarytowych i parterowych 
dobudówek do budynkówś 

9) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 
przy granicy działkiś 

 10) zakaz grodzenia terenu; 
 11) reklamy dopuszcza siC do wysokoWci pierwszego 

gzymsu nad parterem, jeWli brak gzymsu, to do 
wysokoWci 4,0 m, w uzgodnieniu z właWciwym 
organem ochrony konserwatorskiej; 

 12) obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 12 ust. 2; 

 13) we wnCtrzu zabudowy postuluje siC budowC 
parkingu podziemnego z zielonym tarasem na dachu 
jako miejscem rekreacji dla mieszkaMców. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjna z drogi 03KDZ 

i 04KDD. 
5. Zasady podziału nieruchomoWciŚ nie ogranicza 

siC parametrów geometrycznych wydzielanych działek. 
 

Rozdział 2 
Tereny komunikacji 

 
§ 27.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 01KŹG/KK (ul. GdyMska) – szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych od ok. 30,0 m do 
ok. 83,0 m. 

2. Przeznaczenie terenu: 
1) droga główna (droga krajowa nr 16) obsługuj>ca 

ruch tranzytowy oraz lokalny; 
2) linia kolejowa Grudzi>dz-Laskowice. 

3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu: 
1) adaptuje siC istniej>c> drogC i liniC kolejow>ś 
2) jezdnia jednopasmowa, chodniki dwustronnie; 
3) wszystkie poł>czenia z drogami w formie 

skrzycowaM płaskichś 
4) dopuszcza siC lokalizacjC przystanków komunikacji 

publicznej; 
5) zakaz lokalizowania miejsc postojowych w pasie 

drogowym. 
 

§ 28.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami: 
1) 02KŹZ (ul. ChełmiMska) z lini> tramwajow> - 

szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych od ok. 20,0 m 
do ok. 28,0 m; 

2) 03KŹZ (ul. Brzeana) - szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych od ok. 12,6 m do ok. 16,0 m; 

3) 07KDZ (projektowana) - szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 20,0 mś 

4) 010KDZ(ZZ) w czCWci obszar bezpoWredniego 
zagrocenia powodzi> - szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 20,0 mś 

5) 011KDZ (projektowana) - szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych 20,0 mś 

6) 013KDZ (ul. Portowa) - szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych od 20,0 do 26,0 mś 

7) 017KDZ(ZZ) (ul. Portowa) w czCWci obszar 
bezpoWredniego zagrocenia powodzi> - szerokoWć 
w liniach rozgraniczaj>cych od ok. 21,3 m do 
ok. 30,0 m. 
2. Tereny komunikacji miejskiej – drogi zbiorcze. 
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu: 

1) jezdnie jednopasmowe, chodniki dwustronnie; 
2) wszystkie poł>czenia z drogami w formie 

skrzycowaM płaskichś 
3) dopuszcza siC lokalizacjC przystanków komunikacji 

publicznej; 
4) w terenach 07KDZ, 010KDZ(ZZ), 011KDZ 

i 017KŹZ(ZZ) projektuje siC WcieckC rowerow>ś 
5) w terenie 013KŹZ istniej>cy budynek przeznacza 

siC do likwidacjiś 
6) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc postojowych 

w pasie drogowym. 
 

§ 29.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami: 
1) 04KDD (ul. Laskowicka) – szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych od ok. 9,0 m do ok. 20,0 mś 
2) 05KŹŹ (ul. WiWlana) - szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych od ok. 14,0 m do ok. 15,0 mś 
3) 012KDD (projektowana) w czCWci – szerokoWć 

w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 mś 
4) 014KDD (projektowana) – szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych od ok. 8,0 m do ok. 22,0 m. 
2. Tereny komunikacji miejskiej – drogi 

dojazdowe. 
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenów: 

1) wyznacza siC pasy drogowe w tym poszerzenia dróg 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) adaptuje siC istniej>ce drogiś 
3) jezdnia jednopasmowa, chodniki minimum 

jednostronnie; 
4) w terenie 014KŹŹ istniej>cy budynek przeznacza 

siC do likwidacjiś 
5) w terenach 04KDD i 05KDD zjazdy z terenów 

zabudowy mieszkaniowej w postaci obnicenia 
chodnika; 

6) dopuszcza siC zorganizowanie miejsc postojowych 
w pasie drogowym. 

 
§ 30.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 06KSk(ZZ). 
2. Teren komunikacji - skrzycowanie dróg, w czCWci 

obszar bezpoWredniego zagrocenia powodzi>. 
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu: 

1) projektuje siC budowC skrzycowania płaskiegoś 
2) projektuje siC WcieckC rowerow>ś 
3) ze wzglCdu na połocenie w obszarze bezpoWredniego 

zagrocenia powodzi> dopuszcza siC podniesienie 
terenu maksymalnie do rzCdnej 23,0 m n.p.m.ś 

4) zakaz lokalizowania przystanków komunikacji 
publicznej oraz miejsc postojowych; 

5) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych i reklam. 
 

§ 31.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 08KP i 016KP. 
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2. Przeznaczenie terenów - tereny zorganizowanych 
parkingów. 

3. Parametry i zasady zagospodarowania terenówŚ 
1) teren 08KP znajduje siC w strefie „ź” ochrony 

ekspozycji panoramy miasta– nalecy wiCc stosować 
odpowiednio zasady okreWlone w § 8 ust. 3; 

2) w terenie 08KP budowa utwardzonego parkingu 
publicznego; 

3) teren 016KP jest czCWci> projektowanego parkingu 
centrum handlowego (znajduj>cego siC poza 
obszarem opracowania planu); 

4) w terenie 08KP nakazuje siC podniesienie terenu co 
najmniej do rzCdnej 23,0 m n.p.m.ś 

5) zakaz grodzenia, lokalizacji reklam oraz lokalizacji 
obiektów kubaturowych. 
4. ŹostCpnoWć komunikacyjnaŚ 

1) dla terenu 08KP z drogi 09KDW; 
2) dla terenu 016KP z drogi 017KDZ(ZZ). 
 

§ 32.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 
symbolem 09KDW. 

2. Teren komunikacji – droga wewnCtrzna. 
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenu: 

1) droga dojazdowa wewnCtrzna zwi>zana 
z projektowanym parkingiem 08KP oraz terenem 
2ZP(ZZ,OPP); 

2) nakazuje siC podniesienie terenu co najmniej do 
rzCdnej 23,0 m n.p.m.ś 

3) zakaz grodzenia, lokalizacji reklam oraz lokalizacji 
obiektów kubaturowych. 

 
§ 33.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 015KSk. 
2. Teren komunikacji – skrzycowanie dróg. 

1) projektuje siC budowC skrzycowania w formie 
ronda; 

2) projektuje siC WcieckC rowerow>ś 
3) istniej>ce budynki przeznacza siC do rozbiórkiś 
4) zakaz lokalizowania przystanków komunikacji 

publicznej oraz miejsc postojowych; 
5) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych i reklam. 

 
DZIAŁ IV 

Przepisy przejWciowe i koMcowe 
 

§ 34. Trac> moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: 
1) terenu ograniczonego Alej> 23 Stycznia, nabrzecem 

rzeki Wisły, nabrzecem basenu portowego, 
ul. Portow>, ul. GdyMsk>, szlakiem kolejowym 
Grudzi>dz-Laskowice do wysokoWci dworca PKP, 
ul. Źworcow>, ul. Włodka, ul. ChełmiMsk>, terenami 
byłej fabryki „Unia”, ul. Portow>, ul. Ryback> 
przyjCtego Uchwał> Nr XXII/86/00 Rady Miejskiej 
Grudzi>dza z dnia 27 wrzeWnia 2000 r. 
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 99, poz. 847, z dnia 
14.12.2000 r.) w czCWci obejmuj>cej tereny 5K-Dz, 
6K-GP, 7K-Sk, 8K-GP, 20ZP-W-Ur i 21EE; 

2) „Nabrzeca Wisły w rejonie ulic Portowej, GdyMskiej 
i WiWlanej” przyjCtego Uchwał> Nr XXXI/37/96 

Rady Miejskiej w Grudzi>dzu z dnia 22 maja 1996 r. 
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 14, poz. 84, z dnia 
04.07.1996 r.). 

 
§ 35. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi Grudzi>dza. 
 
§ 36.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

2. Uchwała o której mowa w ust. 1, podlega 
publikacji na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej – gminy miasto Grudzi>dz. 

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Arkadiusz Goszka 
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Zał>cznik nr 1 
do Uchwały nr LI/8/10 

Rady Miejskiej Grudzi>dza 
z dnia 24 lutego 2010 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały Nr LI/8/10 
z dnia 24 lutego 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 
Grudzi>dza postanawia, co nastCpujeŚ 

1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod nazw>Ś „Przyczółek mostowy”, 
obejmuj>cego obszar zawarty miCdzy rzek> Wisł>, 
basenem portowym, terenami byłego zakładu 
„Stal Met”, ulic> ChełmiMsk> i nabrzecem Wisły nie 
wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

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 przewiduje siC inwestycjC ujCt> 
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009-2013:  
a) opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

przebudowC i wykupy ulic WiWlana, Portowa, 
Rybacka, Marcinkowskiego, Królowej Jadwigi wraz 
ze skrzycowaniami. Przewidywany koszt całego 
zadania to kwota 17.800.000,00 zł. Zadanie bCdzie 
finansowane ze Wrodków pozabudcetowych.  

b) rewitalizacja obszarów miejskich w Grudzi>dzu. 
Przewidywany koszt całego zadania to kwota 
22.714.530,00 zł. Zadanie bCdzie finansowane 
w czCWci z budcetu Miasta, pozostała czCWć zostanie 
dofinansowana.  
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