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UCHWAŁA Nr LIII/28/10 
 RADY MIEJSKIEJ GRUDZI=DZA 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazw>Ś „Centrum – Południe ń”, 
obejmuj>cego obszar zawarty miCdzy ulicami Al. 23 Stycznia, ToruMsk>, Marcinkowskiego, basenem portowym 
i rzek> Wisł>. 
 

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 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 (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 i Nr 28,  
poz. 146), 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 ń 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego pod nazw>Ś „Centrum – Południe 1”, 
obejmuje siC obszar zabudowy Wródmiejskiej zawarty 
miCdzy ulicami Al. 23 Stycznia, ToruMsk>, 
Marcinkowskiego, basenem portowym i rzek> Wisł>, 
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 Grudzi>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 oŚ  

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) dostCpie do drogi publicznej - nalecy przez to 

rozumieć bezpoWredni dostCp do tej drogi albo 
dostCp do niej przez drogC wewnCtrzn> lub przez 
ustanowienie odpowiedniej słucebnoWci drogowejś  

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

4) 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 terenuś  

5) kondygnacji – nalecy przez to rozumieć 
kondygnacjC nadziemn> w rozumieniu przepisów 
odrCbnych z zakresu warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieś  

6) historyczne podziały parcelacyjne (HPP) – nalecy 
przez to rozumieć oznaczone na rysunku planu 
granice (geodezyjne działek), do których maj> 
zastosowanie odpowiednie ustalenia niniejszego 
planu;  

7) koncepcji zagospodarowania terenu – nalecy przez 
to rozumieć opracowanie stanowi>ce element 
wstCpnego projektu podziału lub projektu scalenia  
i podziału, lub inne opracowanie przedprojektowe 
okreWlaj>ce program funkcjonalno-przestrzenny 
zabudowy i zagospodarowania terenu objCtego 
inwestycj> (czCWć lub cały teren funkcjonalny)ś 
Zakres i szczegółowoWć koncepcji, w czCWci 
graficznej i opisowej, nalecy dostosować do 
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specyfiki inwestycjiś okreWlaj>c wybrane obiekty  
i elementy zagospodarowania i zabudowy terenu, 
np.:  
a) przebieg dróg stanowi>cych dojazd do 

nieruchomoWci z drogi publicznej,  
b) przebieg linii zabudowy,  
c) lokalizacjC budynków z okreWleniem granic 

obszaru podlegaj>cego zabudowie,  
d) schematu przebiegu infrastruktury technicznej,  
e) minimalny obszar powierzchni biologiczne 

czynnej, w zakresie niezbCdnym do stwierdzenia 
zgodnoWci koncepcji z ustaleniami planuś  

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, poza któr> nie moce być wysuniCte 
podstawowe lico budynku; linia ta dotyczy 
wył>cznie budynków, nie odnosi siC do innych 
elementów zagospodarowania takich jakŚ 
powierzchnie zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz 
ogrodzeM, małej architektury, urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, itp;  

 10) linii zabudowy obowi>zuj>cej – nalecy przez to 
rozumieć liniC, przy której musi być usytuowane 
lico budynkuś linia ta dotyczy wył>cznie budynków, 
nie odnosi siC do innych elementów 
zagospodarowania takich jakŚ powierzchni zjazdów, 
placów, pochylni, itp. oraz ogrodzeM, małej 
architektury, urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
itp;  

 11) miejscu postojowym (mp) – nalecy przez to 
rozumieć miejsce o wymiarach zapewniaj>cych 
parkowanie samochodu osobowego;  

 12) obiekcie tymczasowym – 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, jakŚ kioski uliczne, 
pawilony sprzedacy ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urz>dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
konteneroweś nie dotyczy obiektów towarzysz>cych 
prowadzeniu inwestycji budowlanych;  

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

 14) 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  

 15) opinii konserwatorskiej – rozumie siC przez to 
wydane przez właWciwy organ ochrony zabytków 
zalecenia konserwatorskie, okreWlaj>ce sposób 
korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia  
i wykonania prac konserwatorskich, a takce zakres 
dopuszczalnych zmian, które mog> być 
wprowadzone w zabytku lub odpowiednio 
archeologicznych badaM ratowniczych, w stosunku 

do obiektów archeologicznych, przy jednoczesnym 
uwzglCdnieniu ustaleM niniejszego planu 
miejscowego;  

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

 17) 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  

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

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

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

 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), nie bCd>cy szyldem, znakiem  
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakiem informuj>cym o obiektach ucytecznoWci 
publicznej;  

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

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

 26) 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 przypisane planem ustalenia okreWlaj>ce jego 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania;  

 27) usługach - nalecy przez to rozumieć funkcje 
wszelkiego rodzaju usług, w tym m.in. kultury, 
nauki i oWwiaty, słucby zdrowia, opieki społecznej  
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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  

 28) 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;  

 29) 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;  

 30) 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);  

 31) właWciwy organ ochrony zabytków – nalecy przez to 
rozumieć Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków lub Miejskiego 
Konserwatora Zabytków odpowiednio do ich 
kompetencji;  

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

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

 34) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
parametr okreWlaj>cy, stosownie do potrzeb 
(minimalny, maksymalny lub wymagany), wymiar 
pionowy budynkówŚ  
a) podawany w ustaleniach szczegółowych jako 

„wysokoWć” (bez dodatkowego objaWniania) -  
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) podawany w ustaleniach szczegółowych jako 
„liczba kondygnacji” – okreWlaj>cej iloWć 
kondygnacji nadziemnych, i/lub  

c) podawany w ustaleniach szczegółowych jako 
„wysokoWć w pierzei” - 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) podawany jako zalecnoWć pomiCdzy zabudow> 
projektowan> a istniej>c> wg podanych wycej 
wskaaników i/lub  

e) podawany w ustaleniach szczegółowych jako 
„wysokoWć bezwzglCdna” – w metrach nad 
poziomem morza (m npm) jako odniesienie do 
rzCdnych terenuś  

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

 36) zaleceniach – nalecy przez to rozumieć, ce 
stosowanie ustaleM tak okreWlonych wynika  
z potrzeby opisu planowanych działaM lub okreWlenia 
oczekiwanych rezultatów dotycz>cych rehabilitacji 
istniej>cej zabudowy i infrastruktury technicznej,  
a takce obszarów wymagaj>cych przekształceM lub 
rekultywacjiś stosownie zaleceM nie jest 
bezwzglCdnie wi>c>ce dla inwestora, ale powinny 
one determinować w poszukiwaniu rozwi>zaM 
zblicaj>cych do osi>gniCcia zaleceM, odstCpstwo od 
zaleceM nalecy uzasadnić w projekcie budowlanymś  

 37) zieleni urz>dzonej - nalecy przez to rozumieć tereny 
biologicznie czynne, które s> zostały urz>dzane, 
kształtowane i utrzymywane przez człowieka, a nie 
s> obszarami produkcji rolniczej lub leWnejś  

 38) zieleni nieurz>dzonej - nalecy przez to rozumieć 
tereny biologicznie czynne, które nie s> stale 
utrzymywane przez człowiekaś  

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

 40) zieleni wysokiej – nalecy przez to rozumieć 
wszelkiego rodzaju wysokie krzewy i drzewa  
o wysokoWci powycej 2,0 mś  

 41) zielonych dachach - nalecy przez to rozumieć 
stropodachy lub tarasy, urz>dzone s> w sposób 
zapewniaj>cy naturaln> wegetacjC roWlin  
(w szczególnoWci pn>czy) na ich czCWciowej lub 
całkowitej powierzchni.  

 
Rozdział 2 

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

ok. 15,00 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.  
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3. W obszarze objCtym planem wystCpuj> 
nastCpuj>ce funkcje zagospodarowania i ucytkowania 
terenówŚ  
1) MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  
2) U – usługś  
3) UO – usług oWwiatyś  
4) UC – usług z udziałem handlu 

wielkopowierzchniowego;  
5) ZP – zieleni urz>dzonej (bez wzglCdu na formC 

własnoWci)ś  
6) KDZ – dróg zbiorczychś  
7) KDL – dróg lokalnychś  
8) KDW – dróg wewnCtrznychś  
9) KDX – komunikacji pieszej i rowerowej;  

 10) KP – tereny parkingówś  
 11) E – tereny elektroenergetycznej infrastruktury 

technicznej;  
 12) WS - wody otwarte, płyn>ceś  
 13) OPP – obszary przestrzeni publicznych, przy czym 

oznaczenie (OPP) stanowi dodatkowe oznaczenie 
terenu o okreWlonych funkcjach w granicach, którego 
wystCpuj> obszary przestrzeni publicznej, w tym 
stref kompozycyjnych osi widokowych zgodnie  
z ustaleniami § 6 ust. 1.;  

 14) ZZ – obszary bezpoWredniego zagrocenia powodzi>.  
 
§ 5. Oznaczenia wystCpuj>ce na rysunku planuŚ  

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

2) granice obszaru objCtego planemś  
3) granice administracyjne miasta;  
4) granice obszarów i oznaczenia terenów lub obiektów 

chronionych na podstawie przepisów odrCbnychŚ  
a) granica obszarów bezpoWredniego zagrocenia 

powodziowego wod> 100-letni> - 22,42 m npm,  
b) N2000 - orientacyjny przebieg granic obszaru 

NATURA 2000 - na rysunku planu wyznaczone 
zostały na podstawie mapy obszaru stanowi>cej 
Zał>cznik Nr 1 do Rozporz>dzenia Ministra 
Vrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313) (Zmiany: Dz.U. 
z 2007 r. Nr 179, poz. 1275),  

c) oznaczenie nieruchomoWci objCtej ochron> na 
podstawie wpisu do rejestru zabytków dnia 
31.12.1992 r., Nr rejestru zabytków A/149 
(kamienica z oficyn> przy ul. ToruMskiej 18)ś  

5) granice ochrony konserwatorskiej obejmuj>ce 
obszary i obiekty zabytkowe objCte ochron> 
konserwatorsk> na podstawie ustaleM niniejszego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego:  
a) strefC B1 - ochrony historycznego zespołu 

zabudowy Wródmiejskiej,  
b) strefC OW – ochrony archeologicznej,  
c) obiekty zabytkowe znajduj>ce siC  

w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,  
d) oznaczenie lokalizacji zachowanych odcinków 

murów ogrodzeniowych,  
e) (HPP) - dodatkowe oznaczenia terenów, dla 

których ustala siC ochronC historycznych 
podziałów parcelacyjnych,  

f) oznaczenie lokalizacji dawnego ogrodu 
nieistniej>cego Hotelu Pod Złotym Lwem,  

g) oznaczenie lokalizacji dawnych cmentarzy: 
ewangelickiego (C1) i katolickiego (C2);  

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 (postulowane linie podziałów)ś  

7) orientacyjne linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania – jej przebieg nie ogranicza 
mocliwoWci przenikania siC wystCpuj>cych przy niej 
funkcji – dotyczy wył>cznie linie rozgraniczaj>cej 
rzeki Wisły od innych terenówś  

8) 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.2,  
c) jeceli w symbolu terenu wystCpuj> funkcje 

przedzielone ukoWnikiem, to s> one 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 planuś  

9) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
 10) obowi>zuj>ce linie zabudowyś  
 11) „budynki postulowane do rozbiórki”- oznaczenie 

budynków nie stanowi bezwzglCdnego nakazu ich 
rozbiórki, lecz wskazanie obiektów 
substandardowych, które wymagaj> zdecydowanych 
działaM inwestycyjnych, polegaj>cych miCdzy 
innymi na ich usuniCciu, wyremontowaniu lub 
przebudowie, przy czym działania te nalecy 
bezwzglCdnie podporz>dkować warunkom  
i zasadom zagospodarowania poszczególnych 
terenów funkcjonalnychś  

 12) oznaczenia innych elementów zagospodarowania 
przestrzennego terenu, w tym elementów 
informacyjnych.  
 
§ 6.1. W granicach opracowania planu znajduj> siC 

obszary przestrzeni publicznej (OPP) wyznaczone  
w Studium.  

2. Na rysunku planu wskazane zostały obszary 
przestrzeni publicznej (OPP) i osie widokowe:  
1) fragment nabrzecy nadwiWlaMskich – jako element 

ci>gu wielofunkcyjnego obszaru przestrzeni 
publicznych;  

2) fragmenty pierzei ulicznych Al. 23-go Stycznia  
i ul. ToruMskiej – kształtuj>ce strefy 
kompozycyjnych osi widokowych wyznaczonych  
w Studium, w postaci pasów drogowych wraz  
z przyległ> zabudow>, wymagaj>ce uregulowania 
zasad kształtowania ładu przestrzennego w zakresie 
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uporz>dkowania pierzei zabudowy, zagospodarowania 
zieleni> miejsk> oraz zasad lokalizacji reklam.  
3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych:  
1) ustalenia dotycz>ce lokalizowania małej 

architektury:  
a) zakaz lokalizowania obiektów małej architektury 

w pasach drogowych, za wyj>tkiem takich 
obiektów i urz>dzeM jak np.Ś kosze na Wmieci, 
wiaty przystankowe komunikacji miejskiej, 
tablice pami>tkowe itp., których lokalizacjC 
ustala siC za zgoda i na warunkach 
zarz>dzaj>cego drog>,  

b) w pozostałych terenach dopuszcza siC 
lokalizowanie małej architektury, chyba ce 
ustalenia szczegółowe stanowi> inaczejś  

2) ustalenia dotycz>ce lokalizowania ogrodzeM i reklam 
według ustaleM szczegółowychś  

3) w przestrzeni publicznej obowi>zkowo nalecy 
zlokalizować publiczn> toaletC oraz miejsca na 
gromadzenie odpadów komunalnych w sposób nie 
naruszaj>cy kompozycji i estetyki miejsca, np.Ś 
poprzez umieszczenie czCWci urz>dzeM pod ziemi> 
i/lub odpowiedni> arancacjC otoczenia urz>dzeM 
sanitarno-technicznych;  

4) w procesie projektowania, realizacji i eksploatacji 
urz>dzeM i obiektów nalecy uwzglCdnić potrzeby 
osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci.  
4. Zasady zagospodarowania przestrzeni 

publicznych okreWlone zostały odpowiednio  
w ustaleniach szczegółowych.  

 
§ 7. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj>Ś  

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

scalania i podziałuś  
3) nieruchomoWci uznane za niezbCdne na cele 

obronnoWci paMstwa oraz obiekty wacne  
i szczególnie wacne dla bezpieczeMstwa i obronnoWci 
paMstwa okreWlone odrCbnymi przepisamiś  

4) obszary wymagaj>ce rekultywacji wyznaczone  
w Studium.  
 
§ 8.1. W obszarze objCtym planem (przy  

ul. ToruMskiej 18), znajduj> siC obiekty kamienicy  
z oficyn> objCte ochron> na podstawie wpisu do rejestru 
zabytków (nr rej. A/149 z dnia 31.12.1992 r.).  

2. NieruchomoWć wpisana do rejestru zabytków 
oznaczona została odpowiednio na rysunku planu.  

3. W stosunku do terenów i obiektów (wpisanych 
do rejestru zabytków), o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, istnieje obowi>zek stosowania siC 
do przepisów odrCbnych w zakresie ochrony zabytków  
i opiece nad zabytkami.  

4. Wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie, 
roboty budowlane oraz prace zwi>zane  
z umieszczaniem urz>dzeM technicznych, tablic, reklam, 
napisów i inne działania podejmowane przy ww. 
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, wymagaj> 
uzyskania pozwolenia właWciwego organu ochrony 
zabytków w trybie przewidzianym w przepisach 

odrCbnych w zakresie ochrony zabytków i opiece nad 
zabytkami.  

5. Dla całego obszaru objCtego planem ustala siC 
ochronC konserwatorsk> w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, ustanawiaj>c 
nastCpuj>ce zasady ogólne tej ochrony:  
1) cały obszar objCty planem obejmuje siC stref> 

ochrony konserwatorskiej B1 i ochrony 
archeologicznej OW (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu), z wył>czeniem nieruchomoWci 
wpisanej do rejestru zabytków, o której mowa  
w ust.1. niniejszego paragrafu;  

2) w obszarze objCtym planem znajduj> siC obiekty 
zabytkowe, które obejmuje siC ochron> na podstawie 
niniejszego planu miejscowego.  
6. W strefie ochrony konserwatorskiej wymaga siC 

zachowanie nastCpuj>cych zasadŚ  
1) wymaga siC uzyskania opinii konserwatorskiej  

w przypadku realizacji nastCpuj>cych czynnoWciŚ  
a) wszelkich prac ziemnych w granicach obszaru 

objCtego ochron> konserwatorsk> B1 i OW,  
w celu stwierdzenia zakresu i rodzaju 
niezbCdnych badaM archeologicznych,  

b) wszelkich robót budowlanych dotycz>cych 
obiektów i terenów objCtych niniejszym planem,  

c) projektów podziału lub scalania nieruchomoWci, 
w zakresie ochrony historycznych podziałów 
parcelacyjnych, zgodnie z ustaleniami pkt-u 4 
niniejszego ustCpu,  

d) umieszczania reklam, w zakresie ich lokalizacji 
oraz dostosowania do kompozycji przestrzennej  
i architektonicznej danej przestrzeni (np.: do 
wystroju elewacji, kształtu otworów okiennych  
i drzwiowych, itp. detalu architektonicznego), 
przy czym zakres opinii odnosić siC moce do 
kolorystyki, sposobu i miejsca montacu reklam,  
a ich wymiary musz> spełniać wymogi okreWlone 
w dalszych ustaleniach niniejszego ustCpuś  

2) wszelkie roboty budowlane dotycz>ce obiektów  
i terenów wymagaj>Ś  
a) uzgodnienia z właWciwym organem ochrony 

zabytków,  
b) utrzymania zasadniczych proporcji wysokoWciowych 

w pierzejach ulicznych stanowi>cych osie 
widokowe,  

c) dostosowania nowej zabudowy plombowej do 
historycznych kompozycji przestrzennych 
s>siedniej zabudowy zabytkowej w zakresie 
usytuowania w historycznych liniach zabudowy,  

d) utrzymania podziału na bloki zabudowy 
zabytkowej, a w obrCbie tych bloków utrwalenia 
podziałów parcelacyjnych w elewacjach  
i bryłach budynków oraz urz>dzenia wnCtrz 
bloków zabudowy stosownie do funkcji 
wyznaczonej planem,  

e) uporz>dkowania zabudowy oficynowej  
i zapleczowej w blokach zabudowy z usuniCciem 
lub wymian> obiektów substandardowych,  
w szczególnoWci wskazanych w rysunku planu 
jako „budynki postulowane do rozbiórki”ś przy 
zachowaniu jednoczesnym parametrów 
wyznaczonych niniejszym planem;  
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3) nakaz zachowania przebiegu ulicy Rybackiej  

w wyznaczonych liniach rozgraniczaj>cych terenu 
01KDL zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 
ochron> obejmuje siC równiec nazwC własn> ulicyś  

4) nakaz ochrony historycznych podziałów 
parcelacyjnych w terenach oznaczonych na rysunku 
planu dodatkowym symbolem (HPP) poprzez 
przywrócenie, zachowanie lub co najmniej ich 
uczytelnienie, szczególnie w wystroju elewacji 
frontowych, poprzez zastosowanie detali 
architektonicznych oraz w zagospodarowaniu 
terenów poprzez jego ukształtowanie i urz>dzenie 
obiektami małej architekturyś  

5) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych  
(o powierzchni wiCkszej nic 6 m2);  

6) nakaz utrzymania wskazanych na rysunku planu 
fragmentów murowanych ogrodzeM, przy czym:  
a) nakazuje siC poprawC ich stanu technicznego 

oraz estetyzacjC poprzez przebudowC lub 
wymianC z zachowaniem co najmniej w 50% 
dotychczasowych parametrów geometrycznych 
oraz zastosowanych materiałów – cegła, któr> 
mocna poł>czyć z innymi, uzupełniaj>cymi 
materiałami ceramicznymi oraz metalem lub 
drewnem,  

b) dopuszcza siC urz>dzenie w liniach ogrodzeM 
siedzisk, ławek itp. elementów małej 
architektury, przy czym historyczny przebieg 
ogrodzeM nalecy odpowiednio utrwalić  
w nawierzchni podłogi urbanistycznej;  

7) wyznaczone rysunkiem planu przestrzenie dawnego 
ogrodu hotelowego i cmentarzy nalecy zachować 
jako biologicznie czynne i co najmniej jako 
półpubliczne (o ograniczonej dostCpnoWci)  
z zachowaniem ustaleM szczegółowych dla terenów 
obejmuj>cych te obszary, urz>dzaj>c na nich tereny 
rekreacyjne i wypoczynkowe (w tym sportowe 
obsługuj>ce obiekty szkolne), a istniej>cy 
drzewostan nalecy chronić z ewentualn> 
kompensacj> przyrodnicz> w przypadku 
niezbCdnych wycinekś  

8) wzdłuc brzegów Wisły wyznacza siC strefC 
ekspozycji „ź”, która podlega ochronie zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymi dla terenów 
funkcjonalnych, w zakresie ogólnym w celu ochrony 
ekspozycji ustala siC nastCpuj>ce zasady 
zagospodarowania w obszarze objCtym planemŚ  
a) zakazuje siC lokalizacji wolnostoj>cych masztów 

telefonii komórkowych, nadajników radiowych  
i telewizyjnych oraz napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,  

b) postuluje siC przeprowadzenie zmiany funkcji 
handlu hurtowego i detalicznego artykułami 
przemysłowymi i budowlanymi (w terenie  
3 U/MW) na funkcje centrotwórcze, 
gastronomiczne, hotelowe, rozrywkowo-
rekreacyjne oraz mieszkaniowe, których 
lokalizacja wzmocni rolC funkcji przestrzeni 
publicznej pasa nadbrzecnego Wisły oraz 
podniesie atrakcyjnoWć tego rejonu miasta  
w poł>czeniu z projektowanym zespołem 
mieszkaniowym w terenie 7UC/MW, dopuszcza 

siC poł>czenie obydwu terenów tunelem pod  
ul. Ryback> lub kładk> albo ł>cznikiem nad t> 
ulic>,  

c) ewentualna lokalizacja budynku wysokoWciowego 
w terenie 7UC/MW, przed wyst>pieniem  
o pozwolenie na budowC, wymaga opracowania 
szczegółowego „Studium panoramy miasta” 
wykazuj>cego oddziaływanie zabudowy 
wysokoWciowej na otoczenie, z perspektywy osi 
zbliconych do głównych kierunków Wwiata, ze 
szczególnym uwzglCdnieniem panoramy od 
strony rz. Wisły, okreWleniem charakterystycznych 
uwarunkowaM przyrodniczych (Wrodowiskowe 
oddziaływanie inwestycji), przestrzennych  
i kompozycyjnych, wskazaniem istniej>cych 
dominant wysokoWciowych miasta i wzajemnym 
oddziaływaniem pomiCdzy projektowan> 
zabudowa wysokoWciow>, a zabudow> istniej>c>, 
wyznaczeniem maksymalnych parametrów  
i wskaaników dla zabudowy wysokoWciowej 
wraz z uzasadnieniem graficznym w planie  
i panoramie miasta,  

d) do „Studium panoramy miasta”, o którym mowa 
wycej wymaga siCŚ  
- uzyskania opinii Kujawsko-Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
i Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków 
przy K-P WKZ w Toruniu,  

- opinii organu doradczego prezydenta miasta 
w sprawach planowania i zagospodarowania 
przestrzennego (miejskiej komisji 
urbanistyczno-architektonicznej);  

e) ewyniki wycej wymienionych opinii uwzglCdnia 
siC w zakresie nie powoduj>cym naruszenia 
ustaleM niniejszego planuś  

f) w terminie 18 miesiCcy od uprawomocnienia siC 
niniejszego planu nakazuje siC likwidacjC 
nastCpuj>cych istniej>cych form zagospodarowania 
i ucytkowania terenówŚ  
- placów sprzedacy kruszywa oraz  
- magazynów i składu wyrobów metalowych.  

7. Niezalecnie od zasad zagospodarowania 
obowi>zuj>cych w strefie ochrony B1/OW, ustala siC 
dodatkowe zasady zagospodarowania i ochrony 
konserwatorskiej dla obiektów wpisanych do ewidencji 
zabytków, jako nieruchomoWci (zabudowa) zabytkowe, 
oznaczone odpowiednio na rysunku planu:  
1) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 2 – dawne budynki 

produkcyjne;  
2) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 4 – kamienica;  
3) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 6 – kamienica i oficyna;  
4) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 8 – kamienica;  
5) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 10 – kamienica;  
6) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 12 – kamienica;  
7) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 14, Rybacka 1 – 

kamienica;  
8) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 16 – kamienica;  
9) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 24 – kamienica;  

 10) ul. Aleja 23-go Stycznia nr 26, ul. Rybacka 9 – 
zabudowa pofabryczna zakładów Odlewni beliwa  
i Emalierni (Herzfeld Victorius, A.D. 1862 r.):  
a) budynek administracji,  
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b) budynek remizy stracackiej,  
c) budynek hali produkcyjnej;  

 11) ul. Marcinkowskiego nr 2 – kamienica;  
 12) ul. Marcinkowskiego nr 4 – kamienica;  
 13) ul. Marcinkowskiego 6 - 8 – budynek usługowy 

(obecnie Caritas);  
 14) ul. Marcinkowskiego nr 10 – budynek szkolny 

(obecnie II L.O.);  
 15) ul. Marcinkowskiego nr 12 – kamienica;  
 16) ul. Marcinkowskiego nr 16 – kamienica;  
 17) ul. Rybacka nr 3 – kamienica;  
 18) ul. Rybacka nr 5 – kamienica;  
 19) ul. Rybacka nr 5 A, – oficyna;  
 20) ul. Rybacka nr 6 – kamienica;  
 21) ul. Rybacka nr 7 – kamienica;  
 22) ul. Rybacka nr 11 – kamienica;  
 23) ul. Rybacka nr 13 – kamienica;  
 24) ul. Rybacka nr 15 – kamienica;  
 25) ul. Rybacka nr 17 – kamienica;  
 26) ul. Rybacka nr 24 – kamienica;  
 27) ul. Rybacka nr 25 – kamienica i oficyna;  
 28) ul. Rybacka nr 27 - kamienica;  
 29) ul. Rybacka nr 29 – oficyna;  
 30) ul. ToruMska nr 2 – kamienica;  
 31) ul. ToruMska nr 4 – kamienica;  
 32) ul. ToruMska nr 6 – kamienica;  
 33) ul. ToruMska nr 8 – kamienica;  
 34) ul. ToruMska nr 10 – kamienica;  
 35) ul. ToruMska nr 10A – kamienica;  
 36) ul. ToruMska nr 12 – kamienica;  
 37) ul. ToruMska nr 14 – kamienica;  
 38) ul. ToruMska nr 16 – kamienica;  
 39) ul. ToruMska nr 20 – kamienica;  
 40) ul. ToruMska nr 22 – kamienica;  
 41) ul. ToruMska nr 24 – kamienica;  
 42) tereny zajmowane w przeszłoWci przez cmentarze  

z reliktami ogrodzeM (mury)Ś  
a) katolicki – przy ul. Rybackiej,  
b) ewangelicki- przy ul. Al. 23-go Stycznia;  

 43) teren dawnego ogrodu nie istniej>cego „Hotelu pod 
Złotym Lwem”ś  

 44) kamienne nawierzchnie ulic i podwórzy.  
8. Dla obiektów, o których mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu poza obowi>zkiem spełnienia 
warunków według ustCpu 5 i 6 niniejszego paragrafu, 
ustala siC odpowiednio nastCpuj>ce zasady 
zagospodarowania i ochrony:  
1) dopuszcza siC przekształcenia funkcji ucytkowej 

budynków, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
planu;  

2) nalecy zachować lub przywrócić historyczny wygl>d 
architektoniczny budynków w zakresieŚ  
a) gabarytów budynku,  
b) kształtu i pokrycia dachów,  
c) kompozycji elewacji w zakresie detalu 

architektonicznego, rozmieszczenia, wielkoWci, 
kształtu oraz proporcji otworów okiennych  
i drzwiowych wraz ze stolark>,  

d) nakaz uzupełnienia zabudowy w pierzejach 
ulicznych oraz dostosowania nowej zabudowy 
plombowej do historycznych kompozycji 
przestrzennych s>siedniej zabudowy zabytkowej 

w zakresie usytuowania w historycznych liniach 
zabudowy,  

e) nakaz dostosowania nowoprojektowanej 
zabudowy w zakresie skali, bryły i formy 
architektonicznej (wysokoWć, proporcje 
wymiarów rzutów, pokrycie i kształty dachów, 
ich układ w stosunku do drogi) do s>siedniej, 
istniej>cej zabudowy objCtej ochron>,  

f) dopuszcza siC uzupełnienie zdekapitalizowanej 
historycznej zabudowy z dostosowaniem do 
kompozycji całego zespołu zabudowy,  

g) dopuszcza siC całkowit> wymianC istniej>cej 
zabudowy wył>cznie w zakresie budynków nie 
posiadaj>cych wartoWci historyczno-kulturowej 
(nie objCtych ochron> konserwatorsk>),  

h) dopuszcza siC całkowit> zabudowC 
nieruchomoWci, do maksymalnie dwóch 
kondygnacji, pod warunkiem urz>dzenia 
stropodachu jako tzw.: dachu zielonego lub jako 
tarasu stanowi>cego przestrzeM zastCpuj>c> 
dawne podwórko,  

i) dopuszcza siC nadbudowC budynków, o ile  
w elewacjach zostan> uwidoczniona pierwotna 
wysokoWci budynku a ostateczna wysokoWć 
budynku nie bCdzie wycsza od s>siedniego 
budynku (od strony pierzei ulicznej) wiCcej nic  
o połowC kondygnacji,  

j) w kamienicach frontowych – ewentualna 
wymiana stolarki powinna mieć charakter 
odtworzeniowy wzglCdem zachowanej 
oryginalnej stolarki lub zachowanych przekazów 
ikonograficznych, w pozostałych obiektach 
wymaga siC co najmniej zachowania podziałów 
pionowych i poziomych okien,  

k) w zakresie wystroju klatek schodowych 
(posadzki i stolarka) w oparciu o materiały 
ikonograficzne dotycz>ce bezpoWrednio 
przedmiotowego obiektu lub w przypadku braku 
materiałów ikonograficznych nalecy dostosować 
siC do zabudowy połoconej w bezpoWrednim lub 
najblicszym otoczeniu pochodz>cej z epoki  
w jakiej powstał budynek,  

l) zmiana parametrów geometrycznych i wymiarów 
okien i drzwi – dopuszczalna wył>cznie  
w parterach budynków lub poddaszach 
(szczególnie w zwi>zku ze zmian> sposobu 
ucytkowania),  

m) nakazuje siC przywrócenie kamiennej 
nawierzchni placów i jezdni dróg wewnCtrznych, 
a zastosowanie drobnowymiarowych elementów 
betonowych imituj>cych nawierzchnie kamienne 
dopuszczalne jest wył>cznie na chodnikach  
i Wcieckach rowerowych,  

n) zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników 
reklamowych, garacy wolnostoj>cych  
i zblokowanych oraz stacji i anten telefonii 
cyfrowej lub innych wolnostoj>cych masztów 
mog>cych stanowić dominanty wysokoWciowe.  

9. 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 
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zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace 
mog>ce je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie 
powiadomić właWciwy organ ochrony zabytków.  

10. Wszelkie inwestycje zwi>zane z robotami 
ziemnymi, podejmowane na terenie dawnych cmentarzy 
(katolickiego i ewangelickiego) musz> być poprzedzone 
badaniami gruntów pod k>tem wystCpowania 
pochówków. W przypadku odkrycia pochówków nalecy 
przeprowadzić ich ekshumacje w porozumieniu  
z zwi>zkiem wyznaniowym odpowiednim dla danego 
obszaru cmentarza.  

 
§ 9. Wymagania ochrony Wrodowiska przyrodniczego 

i krajobrazu:  
1) czCWć terenów 1WS oraz 2OPP/KDZ/KDX/ZP(ZZ), 

połocona jest w granicach obszaru objCtego 
systemem ochrony „Natura 2000” (Dyrektywa 
Ptasia PLB040003 Dolina Dolnej Wisły)ś  

2) w obszarze Natura 2000 obowi>zuj> zasady ochrony 
zawarte w art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.);  

3) obszar planu znajduje siC w granicach żZWP 
(żłównego Zbiornika Wód Podziemnych) Nr 129 
„Dolina rzeki dolna Osa”ś  

4) obszar planu graniczy poprzez rz. WisłC  
z NadwiWlaMskim Parkiem Krajobrazowym;  

5) strefa wysokich brzegów doliny Wisły naracona jest 
na ruchy masowe ziemi, zbocza nalecy wzmocnić  
i zabezpieczyć przed erozj> i degradacj> m.in. 
poprzez nasadzenia odpowiednimi typami 
roWlinnoWci oraz techniczne umocnienia brzegów, 
terasy zalewowej oraz stoków i wysokich brzegów 
rzeki Wisłyś  

6) 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 npm);  

7) 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);  

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

9) teren po dawnym cmentarzu katolickim utrzymać 
jako zespół charakterystycznej zieleni w ramach 
chronionej przestrzeni przyrodniczej;  

 10) podczas prac projektowych oraz realizacji inwestycji 
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 (równiec poza granicami 
planu) wskazanych przez właWciwy organ ochrony 
Wrodowiska, który jednoczeWnie moce nałocyć na 
inwestora zobowi>zanie do utrzymywania  
i pielCgnowania nasadzeM przez okreWlony czasś  

 11) 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;  

 12) ile ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały nie 
stanowi> inaczej, w terenach ZP obowi>zuj> 
nastCpuj>ce ograniczeniaŚ  
a) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcaj>cych rzeabC terenu, z wyj>tkiem 
prac zwi>zanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym albo 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,  

b) zakaz umieszczenia wolnostoj>cych urz>dzeM 
reklamowych.  

 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce zasad scaleM i podziałówŚ  

1) 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  

2) nie ogranicza siC parametrów wielkoWciowych  
i geometrycznych dla działek geodezyjnych 
wydzielanych na rzecz komunikacji i infrastruktury 
technicznej, jak równiec w celu powiCkszenia 
s>siedniej nieruchomoWciś  

3) 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 przesyłuś  

4) dopuszcza siC podział terenu na działki budowlane 
wraz z wydzieleniem działek gruntu dla dróg 
wewnCtrznych, przy czym ewentualne podziały 
gruntu powinny uwzglCdniać minimaln> szerokoWć 
jezdni drogi wewnCtrznej jak dla dróg pocarowych – 
zgodnie z przepisami odrCbnymi.  
 
§ 11.1. Zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacjiŚ  
1) obszar objCty opracowaniem obsługuje sieć 

istniej>cych i projektowanych dróg miejskich oraz 
dróg wewnCtrznychś  

2) istniej>ca ul. ToruMska, Al. 23-go Stycznia oraz  
ul. Marcinkowskiego połocone poza granicami 
planu ul. Rybacka (droga powiatowa nr 3138C) 
połocona w granicach opracowania planu stanowi> 
główne ci>gi komunikacyjne obsługuj>ce obszar 
objCty planemś  

3) wyznaczony zostaje obszar 2 
OPP/KDZ/KDX/ZP(ZZ), w którym jednym  
i istotnych elementów zagospodarowania jest 
urz>dzenie pasa drogowego drogi zbiorczej, której 
celem jest obsługa komunikacyjna terenów 
połoconych w obszarze opracowania planu, oraz 
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poprawa funkcjonowania całego miejskiego układu 
komunikacyjnego;  

4) wyznaczony zostaje pas drogi wewnCtrznej 
04KDW/KP w celu obsługi komunikacyjnej terenów 
przyległych, a w szczególnoWci terenów 
11MW/U(HPP) oraz 15MW/U(HPP), które uzyskać 
maj> w ten sposób mocliwoWć rewitalizacji zapleczy 
zabudowy, z jednoczesnym odci>ceniem 
komunikacyjnym ul. ToruMskiejś  

5) wyznaczony zostaje teren 02KDW/KP w celu 
obsługi komunikacyjnej terenów przyległych,  
a w szczególnoWci zapewnieniu podstawowego 
dostCpu komunikacyjnego do terenu 7UC/MW oraz 
dodatkowego dostCpu komunikacyjnego dla terenu 
9U-MW;  

6) wyznaczony postulowany przebieg dróg 
wewnCtrznych moce zostać zmodyfikowany 
odpowiednio do potrzeb, pod warunkiem 
opracowania dokumentacji koncepcyjnej 
przedstawiaj>cej spójne rozwi>zanie dla danego 
terenu funkcjonalnego wraz z uwzglCdnieniem 
powi>zaM z s>siednimi terenamiś  

7) lokalizacja nowych zjazdów - na warunkach 
uzgodnionych z organem zarz>dzaj>cym drog>,  
z zastrzeceniem spełnienia warunków i zasad 
okreWlonych niniejszym planemś zarz>d dróg moce 
dopuWcić lokalizacjC dodatkowych zjazdów 
indywidualnych, ponad iloWci wyznaczone  
w ustaleniach szczegółowych, o ile zachowane 
zostan> warunki techniczne oraz bezpieczeMstwo 
ruchu wynikaj>ce z przepisów odrCbnychś  

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

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

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

 11) w realizacji poszczególnych obiektów i 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 funkcjonalnych;  

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

 13) w ustalenia szczegółowych okreWlono parametry  
i warunki zagospodarowania poszczególnych 
terenów funkcjonalnych, w tym terenów o funkcjach 
komunikacyjnych, okreWlaj>c w szczególnoWci 
wskaaniki i warunki zapewnienia miejsc 
parkingowych, oraz dostCpnoWci do drogi publicznejś  

 14) o ile w ustaleniach szczegółowych nie ustalono 
innych wskaaników ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki 
iloWci miejsc parkingowych (mp)Ś  
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 

minimum 1,2 mp na 1 lokal,  

b) 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,  

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

d) usługi hotelowe – minimum 1 mp na 4 łócka,  
e) usługi sportu i rekreacjiŚ  
- minimum 3 mp na 100 m2 powierzchni 

ucytkowej budynku lecz nie mniej nic 2 mp 
na 1 punkt usługowy,  

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

 15) usługi inne - minimum 1 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.  
 
§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastrukturyŚ  
1) adaptuje siC istniej>ce sieci i urz>dzenia 

infrastruktury technicznej;  
2) nowe sieci infrastruktury nalecy lokalizować  

w pasach drogowych, a w przypadku braku takiej 
mocliwoWci, na terenach s>siednich w uzgodnieniu  
z właWcicielem lub zarz>dzaj>cym terenem, 
zabezpieczaj>c w projektach zagospodarowania 
terenu niezbCdne miejsce na lokalizacjC 
infrastruktury słuc>cej obsłudze danego terenu 
funkcjonalnego;  

3) przył>czenie do sieci infrastruktury technicznej na 
warunkach uzyskanych od dysponentów sieciś  

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

5) zakaz stosowania indywidualnych systemów 
zaopatrzenia w wodC oraz odprowadzenia Wcieków 
sanitarnych;  

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

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

8) 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 
zagospodarowanie, odprowadzić poprzez kolektory 
deszczowe do sieci miejskiej;  

9) nalecy przewidzieć miejsce na lokalizacjC 
kontenerów lub pojemników do czasowego 
gromadzenia odpadów w granicach działki lub 
terenu, z uwzglCdnieniem mocliwoWci ich segregacjiś 
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zaleca siC budowC podziemnych zbiorników na 
odpady komunalne (patrz § 6 ust. 3 pkt 3)ś  

 10) w odniesieniu do infrastruktury technicznej maj> 
zastosowanie odpowiednio ustalenia § 8.  
 
§ 13. 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 
 
§ 14.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie 

symbolem 1WS (1,61 ha).  
2. Przeznaczenie terenu: grunty pokryte wodami 

płyn>cymi (publiczne wody powierzchniowe) rzeki 
WisłyŚ  
1) wszelkie działania inwestycyjne w obrCbie terenu 

oraz obszaru bezpoWredniego zagrocenia powodzi> 
wymagaj> uzgodnienia z właWciwym organem 
gospodarki wodnej;  

2) w terenie 1WS obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady 
zagospodarowania:  
a) pomiCdzy terenem 1WS oraz 

2OPP/KDZ/KDX/ZP(ZZ) wyznaczono 
orientacyjn> liniC rozgraniczaj>c>, której 
przebieg wyznacza oW pasa terenu o szerokoWci 
20 m, w którym s>siaduj>ce funkcje mog> siC 
miCdzy sob> przenikać,  

b) dopuszcza siC przeprowadzenie regulacji brzegu 
rzeki w celu ochrony terenów przybrzecnych 
przed wodami powodziowymi, dokonywania 
zmian stosunków wodnych, jeceli zmiany te 
słucyć bCd> racjonalnemu zagospodarowaniu 
nadbrzeca i wód rzeki Wisłyś  

3) w terenach oznaczonych symbolem WS nalecy 
stosować siC do zasad ochrony wód zawartych  
w przepisach odrCbnych z zakresu gospodarki 
wodnej.  
3. Zasady i warunki podziału terenu na działki 

budowlane - funkcja i przeznaczenie terenu nie 
wymagaj> ustalenia parametrów wielkoWciowych lub 
geometrycznych działek.  

 
§ 15.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

2OPP/KDZ/KDX/ZP(ZZ).  
2. Przeznaczenie terenu: wielofunkcyjny obszar 

przestrzeni publicznej (OPP), w którym wystCpuj>ce 
funkcje s> traktowane równorzCdnie,  
a w zagospodarowaniu terenu nakaz realizacji 
nastCpuj>cych elementów zagospodarowaniaŚ  
1) zabudowa usługowa zwi>zana z obsług> ruchu 

turystycznego, wypoczynku i rekreacji (przystaM 
rzeczna z budynkiem obsługi, hotel, gastronomia, 
parkingi (w tym wielopoziomowe, których 
lokalizacjC preferuje siC na działkach nr 55/1, 56, 
61) i place rekreacyjno wypoczynkowe;  

2) droga zbiorcza (KDZ) ze skrzycowaniami (zalecane 
ronda) z Al. 23-go Stycznia (poza obszarem planu) 
oraz z ul. Ryback> (01KDL), ul. Marcinkowskiego, 
ul. Portow> (poza obszarem planu)ś  

3) tereny urz>dzonej zieleni publicznej (ZP) w tym 
umocnione i uregulowane nabrzece rzeczne, 
promenada prowadzona nad brzegiem rzeki, Wciecki 
piesze i rowerowe (KDX) ł>cz>cych siC z ci>gami 
wzdłuc ul. Królowej Jadwigi, Al. 23 Stycznia,  
ul. Rybackiej, place zabaw dla dzieci, pola 
piknikowe, zieleM ogrodowa, oczka wodne, 
urz>dzenia małej architektury.  
3. Teren jest połocony w granicach obszaru 

bezpoWredniego zagrocenia powodziowego (ZZ).  
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego oraz zagospodarowania terenu:  
1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednioś  
2) nakazy:  

a) zabezpieczenie brzegu rzeki Wisły przed erozj>  
i degradacj> poprzez uzupełnienie i pielCgnacjC 
zieleni ochronnej oraz zastosowanie umocnieM 
technicznych równiec w postaci tarasów 
ukształtowanych na rócnych poziomach,  

b) podniesienie rzCdnych terenu w celu ochrony 
nowych form zagospodarowania przed wodami 
powodziowymi, szczególnie w odniesieniu do 
lokalizowanych budynków,  

c) urz>dzenia miejsc parkingowych,  
d) lokalizacji niezbCdnej infrastruktury technicznej,  
e) powierzchnie utwardzone wykonywać  

z zastosowaniem urozmaiconych materiałówś  
3) dopuszcza siCŚ  

a) stosowanie mobilnych systemów ochrony 
przeciwpowodziowej,  

b) lokalizacjC sezonowych pawilonów 
gastronomicznych i handlowych,  

c) budowC kładki pieszej nad pasem drogowym, 
która bCdzie ł>czyć tereny po obydwu stronach 
drogi zbiorczej;  

4) zakaz realizacji inwestycji oddziaływuj>cych 
negatywnie na obszar Natura 2000;  

5) wszelkie inwestycje w granicach obszarów 
bezpoWredniego zagrocenia powodziowego 
wymagaj> niezbCdnych uzgodnieM z właWciwym 
organem gospodarki wodnej oraz uwzglCdnienia 
zasad ochrony przed powodzi>ś  

6) zakazuje siC lokalizacji reklam wolnostoj>cych.  
5. Obowi>zuj>ce wskaaniki zabudowyŚ  

1) budynki o wysokoWci do 15,0 mś  
2) formy dachów dowolneś  
3) zaleca siC aby architektura nowej zabudowy 

nawi>zuj>ca do istniej>cego historycznego budynku 
stanicy wioWlarskiej oraz obiektów jakie istniały na 
przełomie XIX/XX w dzielnicy „Rybaki” (rejon  
ul. Rybackiej);  

4) powierzchnia zabudowana - maksymalnie 10%;  
5) powierzchni biologicznie czynna – minimum 35%.  

6. Obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych 
dla poszczególnych funkcji zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami ogólnymi w § 11.  

7. W celu właWciwego przygotowania inwestycji 
oraz odpowiedniego ukształtowania i kompozycji 
przestrzennej wszystkich elementów zagospodarowania 
zaleca siC opracowanie koncepcji zagospodarowania 
terenu, najkorzystniej w ramach konkursu.  
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8. Zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane - funkcja i przeznaczenie terenu nie 
wymagaj> ustalenia parametrów wielkoWciowych lub 
geometrycznych działek.  

 
§ 16.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

3U/MW.  
2 Przeznaczenie terenówŚ wielofunkcyjny obszar 

centrotwórczy (usługowo-mieszkaniowy) w formie 
zespołu budynków wielofunkcyjnych lub 
jednofunkcyjnych, tworz>cych zharmonizowan> 
strukturC przestrzenn> tzw.Ś frontu wodnego z terenem 
2OPP/KDZ/KDX/ZP(ZZ):  
1) funkcje usług, w szczególnoWci o charakterze 

ogólnomiejskim, jak np.Ś administracja, usługi 
finansowe, handel, gastronomia, hotel, rozrywka  
i rekreacja;  

2) funkcja mieszkaniowa wielorodzinna,  
3) w ramach funkcji wielorodzinnej dopuszcza siC 

realizacjC mniej nic trzech mieszkaM w budynku,  
z zachowaniem pozostałych warunków 
wyznaczonych planem.  
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ  
1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednioś  
2) dopuszcza siC adaptacjC istniej>cych obiektów  

z mocliwoWci> ich przebudowy lub rozbudowy, przy 
czym zalecanym kierunkiem zagospodarowania jest 
całkowite zast>pienie (wymiana) istniej>cej 
zabudowy nowymi obiektami;  

3) lokalizacja nowej zabudowy wymaga opracowania 
całoWciowej koncepcji zagospodarowania terenu 
wraz z analiz> panoramy od strony Wisły oraz 
ukształtowaniem pierzei zabudowy ul. Rybackiej  
i relacji kompozycyjnych z zabudow> istniej>c> oraz 
planowan> w terenie 7UC/MW, 
2OPP/KDZ/KDX/ZP(ZZ);  

4) zaleca siC aby poziom posadowienia parterów 
lokalizować powycej rzCdnej 23,38 m npm, która 
wyznacza prawdopodobne przewycszenie p=0,1% 
przepływów maksymalnych wód powodziowych;  

5) nie wyznacza siC linii zabudowy, a nowa zabudowa 
powinna być lokalizowana z zachowaniem harmonii 
i proporcji z istniej>c> zabudow>, z zastrzeceniem, 
ce odległoWć budynku lub jego czCWć mierzona 
prostopadle do krawCdzi ulic w terenie 01KDL oraz 
2OPP/KDZ/KDX/ZP(ZZ) nie moce być mniejsza 
nic jego wysokoWćś  

6) wysokoWć budynków kształtowana zgodnie z wycej 
wymienion> zasad> powinnaŚ  
a) być najnicsza w kraMcach południowych terenu 

funkcjonalnego i nie moce przekroczyć 
wysokoWci 32,00 m npm (wysokoWć wzglCdna 
ok. 9,0 m),  

b) stopniowo być zwiCkszana w kierunku 
północnym,  

c) zabudowa w północnych kraMcach terenu nie 
powinna przekroczyć wysokoWci 42,00 m npm 
(wysokoWć wzglCdna ok. 11,0 m)ś  

7) wskaanik powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki nie wiCkszy nic 60%ś  

8) wskaanik powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki nie mniejszy nic 20%ś  

9) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 
przy granicy działek, pod warunkiem zachowania 
ustaleM planu oraz przepisów odrCbnychś  

 10) kształty dachów dostosowane kompozycyjnie do 
najblicszej zabudowy historycznejś  

 11) zakaz budowy ogrodzeM nieruchomoWci poza 
wydzieleniami terenów placyków gospodarczych, 
zabaw dla dzieci itp.Ś urz>dzeM, których grodzenie 
wymagane jest ze wzglCdu na bezpieczeMstwo  
i zdrowie ludzi.  
4. Obowi>zek odpowiedniego zapewnienia miejsc 

parkingowych lub miejsca w garacu 
wielostanowiskowym dla poszczególnych 
zaprojektowanych funkcji, przy czym wymaga siC  
w odpowiedniej realizacji minimalnej liczby miejsc 
parkingowych zgodnie z ustaleniami ogólnymi.  

5. DostCpnoWć do dróg publicznych z terenówŚ  
1) z drogi urz>dzonej w terenie 

2OPP/KDZ/KDX/ZP(ZZ) – maksymalnie 3 zjazdy;  
2) z drogi w terenie 01KDL (ul. Rybackiej) – 

maksymalnie 3 zjazdy;  
3) nad ci>gami komunikacyjnymi dopuszcza siC 

budowC kładek (ł>czników) pomiCdzy terenem 
3U/MW a terenami 2OPP/KDZ/KDX/ZP(ZZ) oraz 
7UC/MW;  

4) Zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane - minimalna wielkoWć działek 
budowlanych: 2500 m2.  
 
§ 17.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

4MW/U(HPP), 5MW/U(HPP), 11MW/U(HPP), 
15MW/U(HPP), 17MW/U.  

2. Przeznaczenie terenu pod funkcje równorzCdneŚ  
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2) usługiś  
3) w ramach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza siC 

realizacjC mniej nic trzech mieszkaM w budynku,  
z zachowaniem pozostałych warunków 
wyznaczonych planem.  
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednioś  
2) adaptuje siC istniej>ce budynki z mocliwoWci> ich 

przebudowy, rozbudowy lub wymiany;  
3) poza wyznaczonymi w rysunku planu liniami 

zabudowy w stosunku do nowej zabudowy ustala siC 
wymóg aby była ona lokalizowana z zachowaniem 
harmonii i proporcji z istniej>c> zabudow>ś  

4) maksymalny wskaanik powierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu funkcjonalnego:  
a) do 85% w terenie 4MW/U(HPP),  
b) w terenach 5MW/U(HPP), 11MW/U(HPP), 

15MW/U(HPP), 17MW/U – nakaz utrzymania  
w poszczególnych nieruchomoWciach wskaanika 
zabudowy wg stanu istniej>cego na czas 
uchwalenia planu, przy czym dla działki nr 26/2 
w terenie 15MW/U(HPP) oraz działki nr 19  
w terenie 11MW/U(HPP) dopuszcza siC 
wskaanik 75%;  
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5) minimalny wskaanik powierzchni biologicznie 

czynnej do powierzchni terenu:  
a) 10% w terenie 4MW/U(HPP),  
b) postuluje siC urz>dzanie tzw.Ś zielonych dachów, 

zieleni w pojemnikach i donicach oraz 
nasadzanie pn>czy, szczególnie w miejscach 
wystCpowania pionowych i pustych płaszczyzn 
ogrodzeM oraz Wcian budynków, rekompensuj>c 
w ten sposób udział przestrzeni biologicznie 
czynnej ustalony na minimum 5% w terenach 
5MW/U(HPP), 11MW/U(HPP), 15MW/U(HPP), 
17MW/U;  

6) maksymalna wysokoWć budynków do 5 kondygnacjiś  
7) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 

przy granicach działekś  
8) dopuszcza siC ogrodzenia o wysokoWci do 1,4 mś  
9) dachy dwu- lub wielospadowe:  

a) strome - kryte dachówk> ceramiczn>,  
b) płaskie (głównie od strony wnCtrz parceli) - kryte 

pap> lub blach>,  
4. OdstCpstwa od powycszych parametrów 

dopuszczalne za zgod> właWciwego organu ochrony 
zabytków, na podstawie wyników badaM 
konserwatorskich, archeologicznych lub architektonicznych.  

5. Nalecy zapewnić miejsca parkingowe  
w granicach terenów wg wskaaników podanych w § 11 
wył>cznie w przypadku całkowitej wymiany zabudowy 
na now> (przebudowy) w granicach danej 
nieruchomoWci.  

6. Parametry dla zabudowy garacowejŚ  
1) zakaz lokalizacji garacy wolnostoj>cychś  
2) dopuszcza siC garace jako wbudowane lub 

dobudowane;  
3) powierzchnia zabudowy dla garacu 

jednostanowiskowegoŚ nie wiCksz> nic 25,0 m2;  
4) kształt dachu – nawi>zuj>cy do otaczaj>cej 

zabudowy lub płaski z wykorzystaniem jako 
„zielony dach” lub taras.  
7. W przypadku całkowitej wymiany zabudowy na 

now> w granicach danej nieruchomoWci, lub zabudowy 
podwórka wewnCtrznego parceli nalecy urz>dzić 
półpubliczn> przestrzeM wypoczynku dla mieszkaMców 
(zespół ławek i zieleni towarzysz>cej).  

8. DostCpnoWć do dróg publicznych z przyległych 
terenów o funkcjach komunikacyjnych (ulic połoconych 
w obszarze planu jak i poza nim) poprzez istniej>ce 
zjazdy bramne lub zjazdy indywidualne i publiczne  
z dopuszczeniem urz>dzenia odpowiednio nowych 
zjazdów z terenów 03KDX, 04KDW/KP oraz 
dodatkowo z terenu 10U.  

9. Zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane – nie ustala siC parametrów wielkoWciowych 
lub geometrycznych działek, z zastrzeceniem spełnienia 
odpowiednich wymogów, o którym mowa w § 8.  

 
§ 18.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

6UC-MW, 9U-MW.  
2. Przeznaczenie terenu:  

1) usługi w tym handlu wielkopowierzchniowego, jako 
podstawowa funkcja w terenie 6UC-MW;  

2) usługi w terenie 9U-MW jako podstawowa funkcja;  

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – jako 
funkcja uzupełniaj>ca w obydwu terenachś  

4) w ramach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza siC 
realizacjC mniej nic trzech mieszkaM w budynku,  
z zachowaniem pozostałych warunków 
wyznaczonych planem.  
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednio;  
2) adaptuje siC istniej>ce obiekty z mocliwoWci> ich 

przebudowy, rozbudowy i wymiany;  
3) postuluje siC uzupełnienie pierzei zabudowy wzdłuc 

wyznaczonej rysunkiem planu obowi>zuj>cej linii 
zabudowy, z jednoczesnym urz>dzeniem zjazdu na 
Al. 23-go Stycznia;  

4) poza wyznaczonymi liniami zabudowy, nakazuje siC 
aby nowa zabudowa powinna być lokalizowana  
z zachowaniem harmonii i proporcji z istniej>c> 
zabudow>ś  

5) wskaanik powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki do 75%ś  

6) zaleca siC urz>dzanie tzw.Ś zielonych dachów, 
zieleni w pojemnikach i donicach oraz pn>czy, 
szczególnie w miejscach wystCpowania pionowych  
i pustych płaszczyzn ogrodzeM oraz Wciany 
budynków, rekompensuj>cych ustalenie 
minimalnego udziału przestrzeni biologicznie 
czynnej do 20%;  

7) maksymalna wysokoWć budynków do 5 kondygnacjiś  
8) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 

przy granicach działekś  
9) dachy dwu- lub wielospadowe:  

a) strome (o k>cie nachylenia od 30o) - kryte 
dachówk> ceramiczn> lub blachodachówk>  
w naturalnych kolorach dachówek ceramicznych,  

b) płaskie (głównie we wnCtrzach parceli) - kryte 
pap> lub blach> lub jako zielone dachy,  

c) odstCpstwa od powycszych parametrów 
dopuszczalne za zgod> właWciwego organu 
ochrony zabytków, na podstawie wyników badaM 
konserwatorskich, archeologicznych lub 
architektonicznych.  

4. Obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych 
dla poszczególnych funkcjiŚ  
1) 1,0 mp na lokal mieszkalny;  
2) usług (w tym handlu) – minimum 1mp na 100,0 m2 

powierzchni całkowitej zabudowyś  
3) pozostałe funkcje zgodnie z odpowiednimi 

ustaleniami ogólnymi w § 11.  
5.  DostCpnoWć do dróg publicznychŚ  

1) 6UC-MW – istniej>cymi zjazdami z Al. 23-go 
Stycznia oraz z terenu 02KDW/KP – bez 
ograniczeMś  

2) 9U-MW – z terenu 02KDW/KP – bez ograniczeM,  
z terenu 03KDX maksymalnie 1 zjazd;  

3) rysunkiem planu wskazano przebieg postulowanych 
dróg wewnCtrznychŚ  
a) dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg 

wewnCtrznych z zachowaniem pełnej obsługi 
komunikacyjnej obiektów zlokalizowanych  
w terenach,  
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b) nalecy zapewnić co najmniej mocliwoWć 
przejWcia i przejazdu pomiCdzy terenami 6UC-
MW i 7UC/MW.  

6. Zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane – nie ustala siC parametrów wielkoWciowych 
lub geometrycznych działek, z zastrzeceniem spełnienia 
odpowiednich wymogów, o którym mowa w § 8.  

 
§ 19.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

7 UC/MW.  
2. Przeznaczenie terenu:  

1) zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami 
podstawowymi (parkingi, sale rekreacyjno-
sportowe, klubowe, zieleM urz>dzona itp. słuc>cymi 
bezpoWredniej obsłudze mieszkaMców zespołu), 
obiekty istniej>cej zabudowy wielorodzinnej 
wskazane do utrzymania z dopuszczeniem 
całkowitej wymiany, szczególnie zwi>zanej  
z zagospodarowaniem terenu działki 81/8, w celu 
osi>gniCcia spójnej kompozycji architektoniczno-
przestrzennej;  

2) funkcja równorzCdna usługi handlu detaliczny  
w tym równiec wielko powierzchniowego, usługi 
ogólnodostCpne takie jakŚ restauracje, kawiarnie, 
mała gastronomia, usługi finansowe, 
administracyjno-biurowe, gabinety lekarskie itp., 
obiekt dawnej hali przemysłowej preferowany jest 
do adaptacji na funkcje handlu 
wielkopowierzchniowego z usługami, przy czym nie 
wyklucza siC wprowadzenia innych funkcji 
zgodnych z ustaleniami niniejszego paragrafu.  
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki 
zagospodarowania terenu:  
1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednioś  
2) adaptuje siC istniej>ce budynki z mocliwoWci> ich 

przebudowy, rozbudowy lub wymiany  
z wył>czeniem hali poprodukcyjnej, która wymaga 
zachowania (z dopuszczeniem wkomponowania  
w nowoprojektowan> architekturC), wg wymagaM 
okreWlonych przez właWciwy organ ochrony 
zabytkówś  

3) w stosunku do hali poprodukcyjnej o której mowa 
wycej nalecy stosować nastCpuj>ce zasadyŚ  
a) zewnCtrzne parametry geometryczne budynku 

bez zmian,  
b) koniecznoWć zachowania detalu architektonicznego 

oraz materiałów konstrukcyjnych Wcian i dachu,  
c) pokrycie dachu – dopuszcza siC zastosowanie 

wył>cznie materiałów odpowiadaj>cym 
materiałom stosowanym w czasie powstania 
budynku (papa, blacha, dachówka),  

d) dopuszcza siC nastCpuj>ce działaniaŚ  
- poł>czenie z s>siedni> istniej>c> lub 

projektowan> zabudow>,  
- dodatkowe doWwietlenie poddasza lub 

przebudowC dachuś po uzgodnieniu formy  
i rozwi>zaM architektonicznych z właWciwym 
organem ochrony zabytkówś  

4) nie wyznacza siC linii zabudowy, a w stosunku do 
nowej zabudowy ustala siC wymóg aby była ona 

lokalizowana z zachowaniem harmonii i proporcji  
z istniej>c> zabudow>ś  

5) wskaanik powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki nie wiCkszy nicŚ  
a) na działkach niezabudowanych lub na których 

zabudowa podlega wymianie - 70%,  
b) na działkach zabudowanych – 90%;  

6) wskaanik powierzchni biologicznie czynnej do 
powierzchni działki nie mniejszy nicŚ  
a) na działkach niezabudowanych lub na których 

zabudowa podlegać bCdzie wymianie - 15%,  
b) na działkach z istniej>c> zabudow> – 5%;  

7) maksymalna wysokoWć budynków do 6 kondygnacji 
(nie wycej nic do rzCdnej 50 m npm (ok. 20,0 m 
wysokoWci wzglCdnej), dla obiektów i ich czCWci 
zlokalizowanych wewn>trz terenu, czyli  
w odległoWci co najmniej 25 m od linii 
rozgraniczaj>cych) z zachowaniem nastCpuj>cych 
zasadyŚ obiekty lub ich czCWci lokalizowane przy 
liniach rozgraniczaj>cych (w tzw. pierwszej linii 
zabudowy), nie mog> być wycsze nic 1,5 wysokoWci 
zabudowy na s>siaduj>cych działkachś  

8) wielkoWć powierzchni ucytkowej mieszkalnej  
w całym zespole zabudowy od minimum 10 000 m2 
do maksymalnego 15 500 m2;  

9) wielkoWć powierzchni usługowo-handlowej w całym 
zespole zabudowy – maksymalnie 5000 m2, bez hali 
poprodukcyjnej,  

 10) dachy dwu- lub wielospadowe o k>cie nachylenia od 
30o do 40o, kryty dachówk> ceramiczn>,  

 11) dopuszcza siC wykonanie tzw.Ś dachów zielonych 
oraz tarasów na stropodachachś  

 12) dopuszcza siC lokalizacjC małej architektury takiej, 
jakŚ ławki, kosze na Wmieci, obiekty małej 
architektury ogrodowej (fontanny, pomnik itp.);  

 13) postuluje siC nasadzanie pn>czy, szczególnie  
w miejscach wystCpowania pionowych i pustych 
płaszczyzn ogrodzeM oraz Wciany budynkówś  

 14) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy przy granicach 
działekś  

 15) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych  
(o powierzchni wiCkszej nic 6 m2) lub 
powoduj>cych zajCcie wiCcej nic 10% powierzchni 
elewacji.  
4. Obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych 

dla poszczególnych funkcji z godnie z odpowiednimi 
ustaleniami ogólnymi w § 11, przy czymŚ  
1) dla niniejszego terenu ustala siC odrCbnie wskaanik 

dla funkcji handlowej minimum 1 mp na 50,0 m2 
powierzchni sprzedacowej,  

2) miejsca parkingowe nalecy zapewnić co najmniej  
w 75% jako parkingi podziemne lub na dachach.  
5. Dopuszcza siC lokalizacjC budynku 

wysokoWciowego o wysokoWci nie przekraczaj>cej 
rzCdnej 185 m npm (wysokoWć wzglCdna ok. 155 m)  
z zachowaniem nastCpuj>cych warunkówŚ  
1) szczególnie istotnym jest spełnienie wymogów 

okreWlonych w § 8 ust. 6, pkt. 8,  
2) parametry okreWlone w punktach 5, 6, 7, 8 ustCpu 3 

niniejszego paragrafu nie maj> zastosowania przy 
realizacji zabudowy wysokoWciowej.  
6. DostCpnoWć do dróg publicznychŚ  
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1) z ul. Rybackiej (teren 01KDL) poprzez maksymalnie 

2 zjazdy;  
2) z drogi wewnCtrznej w terenie 02KDW/KP – bez 

ograniczeMś  
3) dopuszcza siC budowC kładki (ł>cznika) z terenem 

3U/MW(ZZ) nad pasem drogowym 01KDL;  
4) rysunkiem planu wskazano przebieg postulowanych 

dróg wewnCtrznychś  
5) dopuszcza siC zmianC przebiegu dróg wewnCtrznych 

z zachowaniem pełnej obsługi komunikacyjnej 
obiektów zlokalizowanych w terenie,  

6) nalecy zapewnić co najmniej mocliwoWć przejWcia  
i przejazdu pomiCdzy terenami 6UC-MW  
i 7UC/MW.  
7. Zasady i warunki podziału terenu na działki 

budowlane – nie ustala siC parametrów wielkoWciowych 
lub geometrycznych działek.  

 
§ 20.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

8U/MN, 10U, 16U.  
2. Przeznaczenie terenuŚ usługi, z uwzglCdnieniem 

nastCpuj>cych wymagaMŚ  
1) 8U/MN – funkcje usług z dopuszczeniem funkcji 

mieszkalnej;  
2) 10U – funkcje handlowe i usługowe prowadzone  

w formie „otwartego” pasacu lub domu 
towarowego;  

3) 16U – funkcje zwi>zane z opiek> społeczn>, 
socjaln>, ochron> zdrowia lub oWwiat>ś  

4) w ramach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza siC 
realizacjC mniej nic trzech mieszkaM w budynku,  
z zachowaniem pozostałych warunków 
wyznaczonych planem.  
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednioś  
2) w terenach 8U/MN i 16U obowi>zujeŚ  

a) zakaz przekształceM zewnCtrznej historycznej 
formy architektonicznej budynku,  

b) istniej>ca zabudowa do utrzymania bez 
mocliwoWci zwiCkszenia udziału powierzchni 
zabudowy do powierzchni terenu,  

c) istniej>ca zieleM urz>dzona bCd>ca reliktami 
zieleni dawnego cmentarza ewangelickiego 
objCta jest ochron>,  

d) gabaryty budynków i kształty dachów - bez 
zmian;  

3) dopuszcza siC umieszczanie reklam wył>cznie na 
elewacjach budynków z ograniczeniem ich 
powierzchni do powierzchni elewacji:  
a) maksimum 5% w terenie 8U/MN i 16U,  
b) maksimum 20% w terenie 10U;  

4) w terenie 10U dopuszcza siCŚ  
a) przebudowC istniej>cego pasacu 

jednokondygnacyjnego na obiekt o wysokoWci 
nie przekraczaj>cej s>siedniej zabudowy  
w terenie 11MW/U(HPP),  

b) lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio przy 
granicach działek.  

4. Obowi>zek zapewnienia miejsc parkingowych 
dla poszczególnych funkcji zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami ogólnymi w § 11.  

5. DostCpnoWć z dróg publicznychŚ  
1) 02KDW/KP - dla terenu 8U/MN – jeden zjazd;  
2) 03KDX/ZP i z 04KDW/KP - dla terenu 10U – po 

jednym zjeadzieś  
3) 04KDW/KP i z ul. Marcinkowskiego (poza granic> 

planu) - dla terenu 16U po jednym zjeadzie.  
6. Zasady i warunki podziału terenu na działki 

budowlane – nie ustala siC parametrów wielkoWciowych 
lub geometrycznych działek.  

 
§ 21.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

12E.  
2. Przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna - 

stacja transformatorowa.  
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednioś  
2) adaptuje siC istniej>cy obiekt z mocliwoWci> 

przebudowy i rozbudowy, pod warunkiem 
poprawienia estetyki obiektu i nie zwiCkszania 
uci>cliwoWci obiektu dla otoczeniaś  

3) wskaanik powierzchni zabudowy do 100%ś  
4) postuluje siC nasadzanie pn>czy, szczególnie  

w miejscach wystCpowania pionowych i pustych 
płaszczyzn ogrodzeM oraz Wciany budynkówś  

5) nie wymaga siC zapewnienia miejsc parkingowychś  
6) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 

przy granicach działek.  
4. DostCpnoWć z dróg publicznych - z terenu 

04KDW/KP.  
5. Zasady i warunki podziału terenu na działki 

budowlane – nie ustala siC parametrów wielkoWciowych 
lub geometrycznych działek.  

 
§ 22.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 

13UO, 14UO.  
2. Przeznaczenie terenuŚ funkcje usług 

oWwiatowych.  
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, w tym parametry i wskaaniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednioś  
2) adaptuje siC istniej>ce obiekty szkolne  

z mocliwoWci> przebudowy i rozbudowy, pod 
warunkiem poprawienia ich estetyki i nie 
zwiCkszania ich wysokoWciś  

3) nie wyznacza siC linii zabudowy, a nowa zabudowa 
powinna być lokalizowana z zachowaniem harmonii 
i proporcji z istniej>c> zabudow>ś  

4) istniej>ca zieleM publiczna bCd>ca reliktami zieleni 
dawnych cmentarzy oraz dawnego ogrodu 
hotelowego objCta jest ochron> w zakresie jej 
rozplanowania i składu gatunkowegoś  

5) wskaanik powierzchni zabudowy do 30%ś  
6) dopuszcza siC uzupełnienie zabudowy o niezbCdne 

obiekty towarzysz>ceś  
7) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy bezpoWrednio 

przy granicach działek.  
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4. Odpowiednie ustalenia § 11 nie maj> 
zastosowania a w zakresie zapewnienie miejsc 
parkingowych, ustala siC maksymalne wielkoWci 
parkingówŚ  
1) w terenie 13UO w liczbie nie przekraczaj>cej  

25 miejsc;  
2) w terenie 14UO w liczbie nie przekraczaj>cej  

20 miejsc.  
5.  DostCpnoWć do dróg publicznychŚ  

1) dla terenu 13UO – po jednym zjeadzie z terenów 
02KDW/KP i 04KDW/KP;  

2) dla terenu 14UO - dwa zjazdy z terenu 04KDW/KP.  
6. Zasady i warunki podziału terenu na działki 

budowlane – nie ustala siC parametrów wielkoWciowych 
lub geometrycznych działek, z zastrzeceniem spełnienia 
odpowiednich wymogów, o którym mowa w § 8.  

 
Rozdział 4 

Tereny komunikacyjne 
 
§ 23.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem 01KDL (ul. Rybacka).  
2. Tereny komunikacji – droga lokalna o szerokoWci 

w liniach rozgraniczaj>cych ok. 10,0 m do ok. 11,0 m.  
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenówŚ  

1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednioś  
2) adaptuje siC istniej>cy pas drogowyś  
3) dopuszcza siC urz>dzenie zjazdów na przyległe 

tereny zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
okreWlonymi dla tych terenówś  

4) dopuszcza siC lokalizacjC ł>cznika (nad pasem 
drogowym), pomiCdzy zabudow> zlokalizowan> po 
obydwu stronach pasa drogowego;  

5) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej 
nie zwi>zanej z obsług> drogiś  

6) na pozostałym terenie nalecy urz>dzić tereny zielone 
z elementami małej architektury, np. ławki, kosze na 
Wmieci, lampy itd.ś  

7) postuluje siC nasadzanie pn>czy, szczególnie  
w miejscach wystCpowania pionowych i pustych 
płaszczyzn ogrodzeM oraz Wciany budynkówś  

8) zakaz lokalizacji reklam wolnostoj>cych w pasie 
drogowym, reklamy montowane na obiektach 
zlokalizowanych poza pasem drogowym nie mog> 
zajmować przestrzeni nad jezdni>.  
4. Zasady i warunki podziału terenu na działki 

budowlane - funkcja i przeznaczenie terenu nie 
wymagaj> ustalenia parametrów wielkoWciowych lub 
geometrycznych działek.  

 
§ 24.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych w planie 

symbolami 02KDW/KP, 04KDW/KP.  
2. Tereny komunikacji – drogi wewnCtrzne oraz 

parkingi i place postojowe.  
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenówŚ  

1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednioś  
2) adaptuje siC istniej>cy układ jezdni, placów 

parkingowych oraz chodników i zieleni  
z mocliwoWci> przebudowyś  

3) preferencje lokalizacji maj> pieszojezdnie 
zapewniaj>ce obsługC komunikacyjn> terenów 
przyległychś  

4) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
o ile nie spowoduje ona ograniczeM w realizacji 
funkcji podstawowych;  

5) dopuszcza siC lokalizacjC miejsc parkingowych  
z preferencj> nawierzchni acurowejś  

6) postuluje siC nasadzanie pn>czy, szczególnie  
w miejscach wystCpowania pionowych i pustych 
płaszczyzn ogrodzeM oraz Wciany budynkówś  

7) zakaz lokalizacji reklam wolnostoj>cych, reklamy 
montowane na obiektach zlokalizowanych poza 
terenem funkcjonalnym nie mog> zajmować 
przestrzeni nad jezdniami dróg wewnCtrznychś  

8) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury;  

9) nakaz zastosowania nawierzchni z kamienia 
naturalnego z maksymalnym 50% udziałem kostki 
betonowej imituj>cej kolorystk> i faktur> materiał 
naturalny.  
4. Zasady i warunki podziału terenu na działki 

budowlane - funkcja i przeznaczenie terenu nie 
wymagaj> ustalenia parametrów wielkoWciowych lub 
geometrycznych działek.  

 
§ 25.1. Ustalenia dla terenu 03KDX, 05KDX.  
2. Tereny komunikacji pieszej i zieleni urz>dzonej 

z dopuszczeniem ruchu rowerowego.  
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenówŚ  

1) przepisy Rozdziału 2 stosuje siC odpowiednioś  
2) w terenie 03KDX adaptuje siC istniej>ce chodniki, 

zatokC autobusow> i zieleM publiczn>  
z dopuszczeniem ich przebudowy, w szczególnoWci 
zwi>zanej z zagospodarowywania terenów 
przyległychś  

3) adaptuje siC istniej>c> pieszojezdniC w terenie 
05KDX;  

4) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury technicznej, 
o ile nie spowoduje ona ograniczeM w realizacji 
funkcji podstawowych;  

5) postuluje siC nasadzanie pn>czy, szczególnie  
w miejscach wystCpowania pionowych i pustych 
płaszczyzn ogrodzeM oraz Wciany budynkówś  

6) dopuszcza siC lokalizacjC elementów małej 
architektury;  

7) zakaz lokalizacji reklam wolnostoj>cych, reklamy 
montowane na obiektach zlokalizowanych poza 
terenem funkcjonalnym nie mog> zajmować 
przestrzeni nad jezdniami przeznaczonymi do 
poruszania siC pojazdów samochodowychś  

8) nakaz zastosowania nawierzchni z kamienia 
naturalnego z maksymalnym 50% udziałem kostki 
betonowej imituj>cej kolorystk> i faktur> materiał 
naturalny.  
4. Zasady i warunki podziału terenu na działki 

budowlane - funkcja i przeznaczenie terenu nie 
wymagaj> ustalenia parametrów wielkoWciowych lub 
geometrycznych działek.  

 
Rozdział 5 

Przepisy przejWciowe i koMcowe 
 
§ 26. Wykonanie uchwały powierza siC 

Prezydentowi żrudzi>dza.  
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§ 27.1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2. Z dniem wejWcia w cycie niniejszej uchwały, 
traci moc:  
1) Uchwała nr XLI/29/97 Rady Miejskiej żrudzi>dza  

z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
usługowo-mieszkaniowego o charakterze 
Wródmiejskim zawartego miCdzy ulicamiŚ Ryback>, 
Al. 23 Stycznia, ToruMsk> i Marcinkowskiego (Dz. 
Urz. Woj. ToruM. Nr 18, poz. 124)ś  

2) Uchwała Nr XXIX/133/04 Rady Miejskiej 
żrudzi>dza z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu usługowo-mieszkaniowego  
o charakterze Wródmiejskim zawartego miCdzy 
ulicamiŚ Ryback>, Al. 23 Stycznia, ToruMsk>  
i Marcinkowskiego, dla terenu oznaczonego 
symbolem 13 K-P oraz czCWci terenów oznaczonych 
symbolami 1M-U, 11U-C i 12K (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. Nr 121, poz. 2049 z dnia 08.12.2004 r.);  

3) Uchwała Nr XXII/86/00 Rady Miejskiej żrudzi>dza 
z dnia 27 wrzeWnia 2000 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
ograniczonego Alej> 23 Stycznia, nabrzecem rzeki 
Wisły, nabrzecem basenu portowego, ul. Portow>, 
ul. żdyMsk>, szlakiem kolejowym żrudzi>dz-
Laskowice do wysokoWci dworca PKP,  
ul. Dworcow>, ul. Włodka, ul. ChełmiMsk>, terenami 
byłej fabryki „Unia”, ul. Portow>, ul. Ryback> 
przyjCtego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 99, poz. 847  
z dnia 14.12.2000 r.), w czCWci obejmuj>cej tereny, 
które znalazły siC w granicach niniejszego planu 
miejscowego.  
 
§ 28. 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 2 
do uchwały nr LIII/28/10 

Rady Miejskiej żrudzi>dza 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcia wymagane przez ustawC z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 8Ń, poz. 7ń7 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 nastCpuje: 

 
1. Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu planu: Do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazw>Ś 

„Centrum – Południe 1”, obejmuj>cego obszar zawarty 
miCdzy ulicami Al. 23 Stycznia, ToruMsk>, 
Marcinkowskiego, basenem portowym i rzek> Wisł>, 
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 finansowania: 
Na terenie objCtym planem przewiduje siC inwestycje na 
lata 2010 – 2014: - przebudowa układu drogowego wraz 
z infrastruktur> techniczn> ul. Portowej na odcinku od 
ul. żdyMskiej do ul. Marcinkowskiego – koszt  
11 732 tys. zł. – Wrodki własne oraz dotacje i subwencje. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/228/2010 
 RADY żMINY JźbźWO 
 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków zwi>zanych z obowi>zkiem 
sprawienia pogrzebu. 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.1), art. 
17 ust.1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f), art. 44, art. 96 ust. 1  
pkt 2 i 3, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 
z póan. zm.), uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
§ 1.1. Sprawienie pogrzebu przez żminC Jecewo 

przysługuje osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub 
przebywały na terenie żminy Jecewo, jeceli nie 
posiadały osób zobowi>zanych do alimentacji, 
wzglCdnie osoby zobowi>zane nie maj> mocliwoWci 
b>da uchylaj> siC od obowi>zku sprawienia pogrzebu.  

2. Postanowienia ust. 1 odnosz> siC takce do osób, 
których tocsamoWci nie da siC ustalić, po uzyskaniu 
zgody właWciwego miejscowo prokuratora  

 
§ 2.1. Sprawienie pogrzebu jest Wwiadczeniem  

z pomocy społecznej nie wymagaj>cym wydania 
decyzji.  

2. Sprawienie pogrzebu nastCpuje na podstawie 
aktu zgonu po rozeznaniu sytuacji przez pracownika 
socjalnego i stwierdzeniu okolicznoWci wymienionych  
w § 1.  

3. RealizacjC tego Wwiadczenia żminny OWrodek 
Pomocy Społecznej w Jecewie zleca firmie prowadz>cej 
kompleksowe usługi pogrzebowe zgodnie z przepisami 
o zamówieniach publicznych.  

 
§ 3. Pogrzeb sprawia siC zgodnie z wyznaniem 

zmarłego, jego cyczeniem, jeWli jest znane.  
W przypadku gdy zmarły nie był cadnego wyznania lub 
był niewiadomego wyznania, pogrzeb winien odbywać 
siC w sposób zwyczajowo przyjCty w żminie Jecewo.  

§ 4. Sprawienie pogrzebu dla osoby bezdomnej bez 
wzglCdu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby 
nieznanej (NN) nastCpuje na cmentarzu na terenie 
gminy.  

 
§ 5.1. Kompleksowe usługi pogrzebowe obejmuj> 

niezbCdne czynnoWci z tym zwi>zane,  
a w szczególnoWciŚ  
1) przygotowanie zwłok do pochówku (umycie  

i ubranie zwłok),  
2) zakup niezbCdnego ubrania dla zmarłego,  
3) zakup najtaMszej trumny krzyca, tabliczki i wieMca,  
4) przechowanie zwłok w domu pogrzebowym lub 

chłodni,  
5) przewóz zwłok karawanem,  
6) czynnoWci podejmowane przez duchownego, 

organistC i grabarza,  
7) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie 

grobu,  
8) złocenie zwłok w grobie ziemnym,  

2. Ł>czny koszt usługi pogrzebowej, o której mowa 
w ust. 1 obejmuje najnicsze wydatki i nie moce 
przekroczyć 70% kwoty zasiłku pogrzebowego  
z ubezpieczenia społecznego obowi>zuj>cego w dniu 
zgonu.  

3. Zaplaty lub zwrotu kosztów za sprawienie 
pogrzebu dokonuje siC na podstawie wniosku i faktur 
przedstawionych przez osoby, które dokonały 
pochówku lub faktury wystawionej przez firmC, której 
pochówek został zlecony oraz dowodu 
wpłaty/pokwitowania za posługC duszpastersk> i inne 
opłaty za usługi pogrzebowe dokonane przez 
duchownego zgodnie z wyznaniem.  

 


