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UCHWAŁA Nr VIII/45/11 

 RADY MIEJSKIEJ GRUDZI=DZA 
 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Zawiszy 
Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granic> administracyjn> miasta. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413,  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32,  
poz. 871), w zwi>zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  
Nr 130, poz. 871), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,  
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28  
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), 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 Rady Miejskiej Grudzi>dza z dnia  
25 kwietnia 2007 r., oraz uchwał> Nr VII/31/11 Rady 
Miejskiej Grudzi>dza z dnia 30 marca 2011 r., uchwala 
siC, co nastCpujeŚ 

 
DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego 
ulicami: Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, 
Poniatowskiego i granic> administracyjn> miasta  
o powierzchni ok. 39ha. 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) zał>cznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 wraz  

z wyrysem ze Zmiany studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Grudzi>dza w skali 1Ś10 000ś 

2) zał>cznik nr 2 zawieraj>cyŚ 

a) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, 

b) 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) Dla potrzeb publikacji w Dzienniku UrzCdowym 
rysunek planu został podzielony na arkusze formatu A4. 
 
§ 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa oŚ 

1) liniach rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 
przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zagospodarowania – nalecy przez to rozumieć linie 
rozdzielaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 
rócnych zasadach zagospodarowania ustalone  
w planie; 

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez 
to rozumieć linie, poza którymi nie moce być 
umieszczona Wciana zewnCtrzna budynku,  
z wyj>tkiem takich elementów architektonicznych, 
jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, 
pochylnia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
inne detale wystroju architektonicznego, które mog> 
być usytuowane poza ni>, na odległoWć do 1,0 m dla 
okapów i gzymsów oraz 1,5 m dla pozostałych 
elementówś 

3) noWniku reklamy – nalecy przez to rozumieć tablicC 
lub urz>dzenie reklamowe w jakiejkolwiek 
materialnej formie wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, ze stał> lub 
zmienn> powierzchni> ekspozycyjn>, przeznaczone 
do eksponowania reklamy; 

4) obszarze planu – nalecy przez to rozumieć obszar 
objCty opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w granicach 
przedstawionych na rysunku planu; 

5) planie – nalecy przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w § 1 ust.1ś 

6) przeznaczeniu – nalecy przez to rozumieć 
przeznaczenie dominuj>ce na danym terenieś  
w przypadku ustalenia dla danego terenu dwóch 
funkcji, oznaczonych symbolami literowymi 
oddzielonymi ukoWnikiem, nalecy przyj>ć ce funkcje 
te s> równowacne i mog> wystCpować samodzielnie 
lub wspólnie w dowolnych proporcjach w stosunku 
do powierzchni terenu i zabudowy; 

7) słupie ogłoszeniowym - nalecy przez to rozumieć 
słup w formie walca o Wrednicy od 1,2 do 1,5 m  
i wysokoWci do 3 m, przeznaczony do umieszczania 
materiałów promocyjnych i informacyjnychś 

8) szyldzie - nalecy przez to rozumieć element 
informacji wizualnej w postaci zewnCtrznego 
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oznaczenia stałego miejsca wykonywania przez 
przedsiCbiorcC działalnoWci gospodarczejś 

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

 10) wysokoWci zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć budynku mierzon> zgodnie z przepisami 
odrCbnymiś 

 11) zabudowie usługowej – nalecy przez to rozumieć 
budynki ucytecznoWci publicznej, zamieszkania 
zbiorowego oraz drobnej wytwórczoWci, rzemiosła  
i handlu. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

a niezdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

 
§ 3.1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi jego ustaleniamiŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania – 
poprowadzone po Wladzie granic geodezyjnychś 

3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowania – nie 
maj>ce oparcia w granicach geodezyjnychś 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) przebieg Wciecki pieszej. 

2. Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych 
symbolem literowym oraz numerem porz>dkowymŚ 
1) 1-2 UO – tereny zabudowy usługowej z zakresu 

oWwiaty i kulturyś 
2) 3-4 UZ – tereny zabudowy usługowej z zakresu 

opieki zdrowotnej; 
3) 5-7 U – tereny zabudowy usługowejś 
4) 8-12 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 
5) 13 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz zabudowy usługowejś 
6) 14-15 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
7) 16 ZP – teren zieleni urz>dzonejś 
8) 17-18 KSp – tereny parkingu; 
9) 19 KS – teren zespołu garacyś 

 10) 20-23 E – tereny infrastruktury elektroenergetycznej 
– stacji transformatorowych; 

 11) tereny komunikacji: 
a) 1-2 KD-Z – tereny dróg publicznych – ulice 

klasy zbiorczej, 
b) 3 KD-L – teren drogi publicznej – ulica klasy 

lokalnej, 
c) 4-7 KD-D – tereny dróg publicznych – ulice 

klasy dojazdowej, 
d) 8 KD-X – teren publicznego ci>gu pieszego, 
e) 9-11 KDW – tereny dróg wewnCtrznych, 
f) 12 KD-T+A – teren zajezdni tramwajowej oraz 

pCtli autobusowej. 
 
§ 4. W granicach obszaru objCtego planem znajduj> 

siC tereny zamkniCte oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1TZ i 2TZ, dla których nie ustala siC zasad 
zabudowy i zagospodarowania. 

 
 

DZIAŁ II 
Ustalenia ogólne 

 
Rozdział ń 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
oraz wymagania wynikajace z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 
 
§ 5.1. Ustala siC zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego oraz wymagania wynikaj>ce  
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  
w obszarze planu: 
1) zachowanie oraz uzupełnienie zabudowy usługowej, 

mieszkaniowej oraz usługowo-mieszkaniowej  
w południowej czCWci obszaru planuś 

2) wprowadzanie nowej zabudowy mieszkaniowej  
w północnej czCWci obszaru planuś ustalenie zasad 
zabudowy i zagospodarowania poszczególnych 
terenów, w tym inwestycji celu publicznego. 
2. Ustala siC zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów gospodarczych i garacowych. 
3. Ustala siC zasady lokalizowania noWników 

reklam, szyldów oraz słupów informacyjnych  
i ogłoszeniowo-reklamowych: 
1) ustala siC zakaz realizacji noWników reklam, szyldów 

oraz innych obiektów systemu informacji wizualnej 
o powierzchni ekspozycyjnej powycej 4 m2 na 
całym obszarze objCtym planemś 

2) ustala siC zakaz realizacji reklam Wwietlnychś 
3) ustala siC zakaz umieszczania noWników reklam na 

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  
i wielorodzinnych, z wył>czeniem budynków  
z wbudowanymi funkcjami usługowymiś 

4) ustala siC zakaz umieszczania noWników reklam, 
szyldów oraz słupów informacyjnych  
i ogłoszeniowo-reklamowych na terenie 
oznaczonym symbolem 16ZP; 

5) na elewacjach noworealizowanych budynków 
usługowych oraz mieszkalnych z wbudowanymi 
funkcjami usługowymi dopuszcza siC umieszczanie 
noWników reklam i szyldów wył>cznie w miejscach 
specjalnie na ten cel wyznaczonych w projektach 
budowlanych; 

6) ustala siC zakaz umieszczania noWników reklam, 
szyldów oraz słupów ogłoszeniowychŚ 
a) w miejscach i w sposób zastrzecony dla znaków 

drogowych lub w sposób utrudniaj>cy ich 
odczytanie, 

b) na obiektach małej architektury, 
c) na urz>dzeniach takich, jak szafki energetyczne, 

szafki gazowe, szafki telekomunikacyjne, słupy 
trakcji elektrycznych, latarnie itp., 

d) na drzewach, w zasiCgu ich koron lub w sposób 
mog>cy spowodować pogorszenie warunków ich 
wegetacji; 

7) zakazuje siC umieszczania noWników reklam i szyldów 
w sposób przesłaniaj>cy otwory drzwiowe i okienne 
oraz charakterystyczne elementy wystroju elewacji; 

8) szerokoWć noWnika reklamy umieszczanego poza 
obrysem Wciany nie moce przekroczyć 0,8 m; 
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9) maksymalna wysokoWć noWników reklam 

umieszczanych powycej Wcian budynków powinna 
wynosićŚ 
a) 1/5 wysokoWci budynku i nie wiCcej nic 1,0 m dla 

budynków o wysokoWci do 6,0 m, 
b) 1/6 wysokoWci budynku i nie wiCcej nic 2,0 m dla 

budynków o wysokoWci powycej 6,0 m. 
 

Rozdział 2 
Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 
 
§ 6.1. Obowi>zuje zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zgodnie z przepisami odrCbnymi zwi>zanymi  
z ochron> Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 

2. Zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych zawsze 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, okreWlonych  
w przepisach odrCbnych, z wyj>tkiem urz>dzeM 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

3. W stopniu maksymalnym nalecy zachować 
istniej>c> zieleM wysok> i nisk>ś ewentualne usuniCcie 
drzew i krzewów z terenu działki budowlanej, moce 
nast>pić w oparciu o przepisy odrCbne. 

4. Obowi>zuje ochrona przed hałasem zgodna  
z przepisami odrCbnymiś w rozumieniu przepisów 
dotycz>cych ochrony przed hałasem tereny oznaczone 
symbolami: 
1) 1UO i 2UO wskazuje siC jako tereny przeznaczone 

pod budynki zwi>zane ze stałym pobytem dzieci  
i młodziecyś 

2) 8MW, 9MW, 10MW, 11MW i 12MW oraz 14MN  
i 15MN wskazuje siC jako tereny przeznaczone pod 
zabudowC mieszkaniow>ś 

3) 13MW/U wskazuje siC jako teren przeznaczony na 
cele mieszkaniowo-usługowe. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 7. Obowi>zuje zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zgodnie z przepisami odrCbnymi zwi>zanymi  
z ochron> dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej. 

 
Rozdział 4 

Zasady kształtowania zabudowy i sposobu 
zagospodarowania terenów 

 
§ 8.1. Ustala siC zasady kształtowania zabudowy  

i sposoby zagospodarowania terenu poprzez okreWlenieŚ 
1) parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu, tj.Ś wskaanika 
maksymalnej powierzchni zabudowy, wskaanika 
minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej, maksymalnej wysokoWci zabudowy oraz 
geometrii dachówś okreWlonych według potrzeb  
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów funkcjonalnychś 

2) obowi>zuje realizacja nowej zabudowy zgodnej  
z przeznaczeniem terenu z uwzglCdnieniem linii 

zabudowy okreWlonych na rysunku planu oraz 
zapisów szczegółowych ustaleM planuś 

3) dopuszcza siC rozbudowC oraz nadbudowC 
istniej>cej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem 
terenu lub przy dostosowaniu jej funkcji do 
przeznaczenia terenu, z uwzglCdnieniem linii 
zabudowy okreWlonych na rysunku planu oraz 
zapisów szczegółowych ustaleM planuś 

4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy  
z mocliwoWci> dokonywania jej remontów  
i przebudowy; 

5) na terenach infrastruktury elektroenergetycznej 
dopuszcza siC sytuowanie obiektów budowlanych do 
linii rozgraniczaj>cychś 

6) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych parametrów  
i wskaaników kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenów dla istniej>cej - 
remontowanej i przebudowywanej zabudowy, o ile 
nie zmienia siC jej sposobu ucytkowania, iloWci lokali 
mieszkalnych lub powierzchni ucytkowej usług; 

7) ustala siC minimaln> odległoWć lokalizowania zabudowy 
od linii rozgraniczaj>cych dróg wewnCtrznych lub 
ci>gów pieszo-jezdnych wynosz>c> 4,0 m. 

 

Rozdział 5 
żranice i sposoby zagospodarowania terenów  

i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a takce obszarów szczególnego 
zagrocenia powodzi> oraz obszarów osuwania siC 

mas ziemnych 
 
§ 9. Dla terenów oznaczonych symbolami 11MW, 

12MW oraz 14MN ze wzglCdu na skomplikowane 
warunki gruntowe przy realizacji nowych inwestycji 
wskazane jest przeprowadzenie badaM geologiczno-
incynierskich. 

 
Rozdział 6 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym 

 
§ 10.1. Obowi>zuje podział na działki budowlane 

zgodny z ustaleniami planu oraz przepisami odrCbnymi. 
2. Dopuszcza siC wydzielenie działek pod 

urz>dzenia infrastruktury technicznej oraz drogi 
wewnCtrzne. 

3. Ustala siC minimalne powierzchnie 
nowowydzielanych działek budowlanychŚ 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1500 m2; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostoj>cej – 800 m2; 
3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blianiaczej – 600 m2 dla jednego segmentu 
4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

szeregowej – 250 m2 dla jednego segmentu. 
4. Ustala siC minimalne szerokoWci frontów 

nowowydzielanych działek budowlanychŚ 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 30 m; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostoj>cej – 22 m; 
3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

blianiaczej – 14 m dla jednego segmentu; 
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4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

szeregowej – 8 m dla segmentu Wrodkowego i 12 m 
dla segmentu bocznego. 
5. Realizacja zabudowy szeregowej musi być 

oparta na opracowaniu wspólnego projektu 
budowlanego dla całego kompleksu zabudowyś nie 
dopuszcza siC etapowania inwestycji zwi>zanej  
z realizacj> segmentów zabudowy mieszkaniowej 
szeregowej. 

 
Rozdział 7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 
 
§ 11. Wyznacza siC strefy sanitarne cmentarza, 

oznaczone na rysunku planu, dla których obowi>zuj> 
szczególne zasady zagospodarowania zgodne  
z przepisami odrCbnymi. 

 
Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji oraz zasady organizacji 

parkowania 
 
§ 12.1. Tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 

przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, lokalizacji Wciecek rowerowych oraz 
lokalizacji sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej. 

2. Obowi>zuje zabezpieczenie pasów terenu dla 
urz>dzeM i przewodów podziemnych miejskiej 
infrastruktury technicznej. 

3. Ustala siC minimaln> szerokoWć dróg 
wewnCtrznych – 6 m w liniach rozgraniczaj>cych oraz 
minimalne rozmiary placów do zawracania –  
12,5 x 12,5 m w liniach rozgraniczaj>cych. 

4. Ustala siC zakaz realizacji dróg wewnCtrznych na 
terenie oznaczonym symbolem 16ZP. 

5. Ustala siC minimalne wskaaniki zapewnienia 
iloWci miejsc parkingowych dla samochodów osobowych: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej –  

1,2 miejsca parkingowego na 1 lokal mieszkalny, nie 
mniej jednak nic 1 miejsce na kacde rozpoczCte  
60 m2 powierzchni ucytkowej mieszkania, przy 
czym 10% miejsc parkingowych musz> stanowić 
miejsca ogólnodostCpne, a 3% miejsc parkingowych 
musi być dostosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawneś 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -  
2 miejsca parkingowe na dom jednorodzinny lub 
segment w zabudowie blianiaczej lub szeregowejś 

3) dla obiektów usługowychŚ 
a) 1 miejsce parkingowe na kacde rozpoczCte 60 m2 

powierzchni ucytkowej usług handlu  
i gastronomii, 

b) 1 miejsce parkingowe na kacde rozpoczCte 80 m2 
powierzchni ucytkowej biur, urzCdów i innych 
obiektów ucytecznoWci publicznej, 

c) 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych  
w obiektach oWwiaty, nauki i szkolnictwa, 

d) ustala siC zapewnienie minimum 1 miejsca 
parkingowego na jeden obiekt usługowy lub 
usługowo-mieszkalny; 

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
obowi>zuje realizacja miejsc parkingowych  
w granicach działki budowlanejś 

5) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i usługowej dopuszcza siC ł>czne bilansowanie 
potrzeb parkingowych poprzez wyznaczenie  
w projektowanym zagospodarowaniu wspólnego 
terenu parkowania (parkingu) dla s>siaduj>cych 
nieruchomoWci oraz realizacjC miejsc parkingowych 
w liniach rozgraniczaj>cych s>siaduj>cych dróg na 
warunkach ich zarz>dcyś 

6) dopuszcza siC odstCpstwa od wskaaników dla 
inwestycji dotycz>cych istniej>cych budynków lub 
funkcji terenów, o ile nie zmienia siC ich sposobu 
ucytkowania, iloWci lokali mieszkalnych lub 
powierzchni ucytkowej usług. 
6. Ustala siC zakaz lokalizacji miejsc parkingowych 

na terenie oznaczonym symbolem 16ZP. 
 

Rozdział 9 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

infrastruktury technicznej 
 
§ 13.1. Dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC 

istniej>cych oraz lokalizacjC nowych sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, takce niezwi>zanych 
bezpoWrednio z obsług> terenu, na całym obszarze 
objCtym planem na zasadach okreWlonych w przepisach 
odrCbnych. 

2. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodCŚ 
1) ustala siC podł>czenie działek budowlanych  

i budynków do sieci wodoci>gowej w sposób 
umocliwiaj>cy pobór wody, zgodny z funkcj>  
i sposobem zagospodarowania; 

2) ustala siC pobór wody dla potrzeb socjalno-
bytowych i przeciwpocarowych z sieci 
wodoci>gowejś 

3) sieć wodoci>gow> rozdzielcz> nalecy projektować  
w ci>gach komunikacyjnych z zachowaniem 
układów pierWcieniowych. 
3. Zasady obsługi w zakresie gospodarki WciekowejŚ 

1) ustala siC odprowadzenie Wcieków bytowych  
i komunalnych do oczyszczalni Wcieków za pomoc> 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) ustala siC odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych z terenów dróg publicznych do sieci 
kanalizacji deszczowej; 

3) ustala siC odprowadzenie wód deszczowych  
i roztopowych na teren własnej działki zgodnie  
z przepisami odrCbnymiś przy czym dla zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej 
dopuszcza siC odprowadzenie wód deszczowych  
i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej na 
warunkach gestora sieci. 
4. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  

w energiC elektryczn>Ś 
1) ustala siC podł>czenie działek budowlanych  

i budynków do sieci elektroenergetycznej, w sposób 
umocliwiaj>cy pobór energii elektrycznej w stopniu 
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wystarczaj>cym dla obsługi funkcji i sposobu 
zagospodarowania i zabudowy działkiś 

2) ustala siC zakaz budowy napowietrznych przył>czy 
energetycznych; 

3) nowe stacje transformatorowe nalecy lokalizować na 
geodezyjnie wydzielonych działkach z dostCpem do 
drogi publicznej. 
5. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia  

w energiC ciepln>Ś 
1) budynki powinny być zasilane z sieci ciepłowniczej 

lub posiadać indywidualne lub zbiorcze aródła 
dostarczania ciepła nie powoduj>ce 
ponadnormatywnego zanieczyszczenia Wrodowiska, 
z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej, 
gazu lub oleju niskosiarkowego; 

2) dopuszcza siC wykorzystanie do produkcji ciepła 
niekonwencjonalnych i odnawialnych aródeł energii, 
w tym aródeł kogeneracji rozproszonejś 

3) zakazuje siC realizacji nowych aródeł ciepła 
opalanych wCglem. 
6. Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gazŚ 

1) ustala siC zaopatrzenie w gaz ziemny z istniej>cej  
i projektowanej sieci gazowej; 

2) ustala siC nakaz umieszczania nowych szafek 
gazowych w linii ogrodzeM, otwieranych w stronC 
dróg lub ci>gów pieszo-jezdnych; 

3) dopuszcza siC wykorzystanie gazu ziemnego do 
celów grzewczych. 
7. Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji - 

ustala siC budowC, rozbudowC i przebudowC sieci 
telefonicznej jako sieci podziemnej, zabrania siC 
budowy napowietrznych linii telefonicznych. 

8. Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami 
stałymiŚ 
1) ustala siC obowi>zek zapewnienia na kacdej działce 

budowlanej miejsca na czasowe gromadzenie 
odpadów stałych, w tym na selektywn> zbiórkC 
odpadówś 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej dopuszcza siC lokalizacjC zbiorczych 
miejsc selektywnej zbiórki odpadów. 

 
Rozdział ńŃ 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenów 

 
§ 14. Nie ustala siC. 
 

Rozdział ńń 
WysokoWć stawki procentowej słuc>cej naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
 
§ 15.1. Dla nieruchomoWci gminnych lub przeznaczonych 

na realizacjC inwestycji celu publicznego – 0%. 
2. Dla pozostałych nieruchomoWci – 30%. 
 

DZIAŁ III 
Ustalenia szczegółowe dla terenów funkcjonalnych 

objCtych planem 
 

§ 16. Dla terenów oznaczonych symbolami 1UO  
i 2UO ustala siCŚ 

1. Przeznaczenie terenów - tereny zabudowy 
usługowej z zakresu oWwiaty i kultury. 

2. Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ 
1) ustala zakaz realizacji wolnostoj>cych budynków 

garacowych, gospodarczych lub garacowo-
gospodarczych; 

2) zasady lokalizowania noWników reklam, szyldów  
i słupów ogłoszeniowych okreWlone w § 5 ust. 3. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% 

powierzchni działki budowlanejś 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

– 25% powierzchni działki budowlanejś 
3) maksymalna wysokoWć zabudowy – 16,0 m; 
4) geometria dachów – dachy o pochyleniu połaci 

dachowych do 12º. 
4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenówŚ  

1) ustala siC dojazd do działek budowlanych  
z przyległych dróg publicznych; 

2) ustala siC wskaaniki zapewnienia iloWci miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych 
okreWlone w § 12 ust. 5. 
5. Zasady obsługi terenów w infrastrukturC 

techniczn> oraz zasady gospodarowania odpadami 
stałymi - zgodnie z zapisami §13 ust. 1-8. 

 
§ 17. Dla terenów oznaczonych symbolami 3UZ  

i 4UZ ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenów - tereny zabudowy 

usługowej z zakresu opieki zdrowotnej. 
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów – zasady lokalizowania noWników reklam, 
szyldów i słupów ogłoszeniowych okreWlone w § 5 ust. 3. 

3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 

powierzchni działki budowlanejś 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

– 30% powierzchni działki budowlanejś 
3) maksymalna wysokoWć zabudowyŚ 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 3UZ – 8,0 m, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem 4UZ – 13,0 m; 

4) geometria dachów – dachy o pochyleniu połaci 
dachowych do 12º. 
4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenówŚ  

1) ustala siC dojazd do działek budowlanychŚ 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 3UZ –  

z przyległej drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 1KD-Z, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 4UZ –  
z przyległych dróg publicznych oznaczonych 
symbolami 2KD-Z lub 6KD-D; 

2) ustala siC wskaaniki zapewnienia iloWci miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych 
okreWlone w § 12 ust. 5. 
5. Zasady obsługi terenów w infrastrukturC 

techniczn> oraz zasady gospodarowania odpadami 
stałymi - zgodnie z zapisami § 13 ust. 1-8. 
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§ 18. Dla terenów oznaczonych symbolami 5U, 6U  
i 7U ustala siCŚ 

1. Przeznaczenie terenów - tereny zabudowy 
usługowej. 

2. W granicach terenu oznaczonego symbolem 7U 
ustala siC zakaz lokalizacji obiektów, w których bCd> 
przechowywane artykuły spocywcze. 

3. Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenówŚ 
1) ustala zakaz realizacji wolnostoj>cych budynków 

garacowych, gospodarczych lub garacowo-
gospodarczych; 

2) zasady lokalizowania noWników reklam, szyldów  
i słupów ogłoszeniowych okreWlone w § 5 ust. 3. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 

powierzchni działki budowlanejś 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

– 25% powierzchni działki budowlanejś 
3) maksymalna wysokoWć zabudowy – 12,0 m; 
4) geometria dachów – dachy o pochyleniu połaci 

dachowych do 12º. 
5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenówŚ 

1) ustala siC dojazd do działek budowlanych  
z przyległych dróg publicznychś 

2) ustala siC wskaaniki zapewnienia iloWci miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych 
okreWlone w § 12 ust. 5. 
6. Zasady obsługi terenów w infrastrukturC 

techniczn> oraz zasady gospodarowania odpadami 
stałymi - zgodnie z zapisami § 13 ust. 1-8. 

 
§ 19. Dla terenów oznaczonych symbolami 8MW, 

9MW, 10MW, 11MW i 12MW ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenów – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. 
2. Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

realizowanej na terenie 12MW ustala siC realizacjC 
maksymalnie 6 lokali mieszkalnych w bryle jednego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami 8MW, 10MW 
i 11MW ustala siC zakaz realizacji wolnostoj>cych 
budynków garacowych, gospodarczych lub 
garacowo-gospodarczych; 

3) w granicach terenu oznaczonego symbolem 9MW 
ustala siC przebieg ogólnodostCpnej Wciecki pieszejś 

4) dla terenów oznaczonych symbolami 8MW, 9MW, 
10MW, 11MW i 12MW ustala siC zakaz grodzenia 
terenu dla zabudowy wielorodzinnej; 

5) w granicach terenu 11MW, w rejonie dawnego 
„małego placu ćwiczeM wojskowych” ustala siC 
zachowanie charakterystycznego ukształtowania 
terenu oraz ochronC istniej>cego drzewostanuś 
obowi>zuje zakaz wycinki drzew i krzewów, 
wynikaj>cej wył>cznie z kolizji z planowan> now> 
zabudow>ś ustala siC obowi>zek estetycznego 
zagospodarowania terenu dawnego „małego placu 
ćwiczeM wojskowych” na cele ogólnodostCpne  
z nakazem zachowania istniej>cej rzeaby terenuś 

6) zasady lokalizowania noWników reklam, szyldów  
i słupów ogłoszeniowych okreWlone w § 5 ust. 3. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% 

powierzchni działki budowlanejś 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

– 30% powierzchni działki budowlanejś 
3) maksymalna wysokoWć zabudowyŚ 

a) dla terenów oznaczonych symbolami 8MW, 
9MW i 10MW – 16,0 m, 

b) dla terenów oznaczonych symbolami 11MW  
i 12MW – 13,0 m; 

4) geometria dachówŚ 
a) dla terenów oznaczonych symbolami 8MW, 

9MW, 10MW – dachy o pochyleniu połaci 
dachowych do 12º, 

b) w oznaczonych symbolami 11MW i 12MW – 
dachy o pochyleniu połaci dachowych do 45ºś 

5) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek 
budowlanych – zgodnie z § 10 ust. 3ś 

6) minimalna szerokoWć frontu nowowydzielanych 
działek – zgodnie z § 10 ust. 4. 
4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenówŚ 

1) ustala siC dojazd do działek budowlanychŚ 
a) dla terenów oznaczonych symbolami 8MW, 

9MW, 10MW i 12MW – z przyległych dróg 
publicznych, 

b) dla terenów oznaczonych symbolami 11MW  
i 12MW – z dróg wewnCtrznychś 

2) ustala siC wskaaniki zapewnienia iloWci miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych 
okreWlone w § 12 ust. 5. 
5. Zasady obsługi terenów w infrastrukturC 

techniczn> oraz zasady gospodarowania odpadami 
stałymi - zgodnie z zapisami § 13 ust. 1-8. 

 
§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 13MW/U 

ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenu – teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy 
usługowej. 

2. Zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych zawsze 
znacz>co i potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko, okreWlonych w przepisach odrCbnych,  
z wyj>tkiem urz>dzeM infrastruktury technicznej  
i komunikacyjnej. 

3. Zasady kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) zakaz realizacji wolnostoj>cych budynków 

garacowych, gospodarczych lub garacowo-
gospodarczych; 

2) ustala siC zakaz grodzenia terenu od strony terenów 
publicznych; 

3) w rejonie dawnego „małego placu ćwiczeM 
wojskowych” ustala siC zachowanie 
charakterystycznego ukształtowania terenu oraz 
ochronC istniej>cego drzewostanuś obowi>zuje zakaz 
wycinki drzew i krzewów, wynikaj>cej wył>cznie  
z kolizji z planowan> now> zabudow>ś ustala siC 
obowi>zek estetycznego zagospodarowania terenu 
dawnego „małego placu ćwiczeM wojskowych” na 
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cele ogólnodostCpne z nakazem zachowania 
istniej>cej rzeaby terenuś 

4) zasady lokalizowania noWników reklam, szyldów  
i słupów ogłoszeniowych okreWlone w § 5 ust. 3. 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 

powierzchni działki budowlanejś 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

– 30% powierzchni działki budowlanejś 
3) maksymalna wysokoWć zabudowy – 18,0 m; 
4) geometria dachów – dachy o pochyleniu połaci 

dachowych do 45ºś 
5) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek 

budowlanych – zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1ś 
6) minimalna szerokoWć frontu nowowydzielanych 

działek – zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 1. 
5. Zasady obsługi komunikacyjnej terenuŚ  

1) dla terenu oznaczonego symbolem 13MW/U ustala 
siC dojazd do działek budowlanych z przyległych 
dróg publicznychś 

2) ustala siC wskaaniki zapewnienia iloWci miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych 
okreWlone w § 12 ust. 5. 
6. Zasady obsługi terenów w infrastrukturC 

techniczn> oraz zasady gospodarowania odpadami 
stałymi - zgodnie z zapisami §13 ust. 1-8. 

 
§ 21. Dla terenów oznaczonych symbolami 14MN  

i 15MN ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenów - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 
2. Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) dla terenu oznaczonego symbolem 15MN 

obowi>zuje realizacja zabudowy w formie 
budynków wolnostoj>cychś 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 14MN ustala siC 
zakaz realizacji wolnostoj>cych budynków 
garacowych, gospodarczych lub garacowo-
gospodarczych; 

3) zasady lokalizowania noWników reklam, szyldów  
i słupów ogłoszeniowych okreWlone w § 5 ust.3. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 14MN – 25% 
powierzchni działki budowlanej, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 15MN – 35% 
powierzchni działki budowlanejś 

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
– 40% powierzchni działki budowlanejś 

3) maksymalna wysokoWć zabudowyŚ 
a) dla terenu oznaczonego symbolem 14MN – 10,0 m, 
b) dla terenu oznaczonego symbolem 15MN – 8,0 m; 

4) geometria dachów – dachy o pochyleniu połaci 
dachowych do 45ºś 

5) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek 
budowlanych – zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 2-4; 

6) minimalna szerokoWć frontu nowowydzielanych 
działek – zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2-4. 
4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenówŚ 

1) ustala siC dojazd do działek budowlanych  
z przyległych dróg publicznych lub z dróg 
wewnCtrznychś 

2) ustala siC wskaaniki zapewnienia iloWci miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych 
okreWlone w § 12 ust. 5. 
5. Zasady obsługi terenów w infrastrukturC 

techniczn> oraz zasady gospodarowania odpadami 
stałymi - zgodnie z zapisami § 13 ust. 1-8. 

 
§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 16ZP ustala 

siCŚ 
1. Przeznaczenie terenu– teren zieleni urz>dzonej. 
2. Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC zakaz zabudowy terenuś 
2) ustala siC zakaz grodzenia terenu od strony terenów 

publicznych; 
3) ustala siC zachowanie i adaptacjC zadrzewieM  

i roWlinnoWci niskiej oraz uzupełnienie jej 
roWlinnoWci> urz>dzon>ś 

4) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury typu pomosty, ławki, itp.ś 

5) dla terenu oznaczanego symbolem 16ZP obowi>zuj> 
zapisy § 6 ust. 2; 

6) zasady lokalizowania noWników reklam, szyldów  
i słupów ogłoszeniowych okreWlone w § 5 ust. 3. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenuŚ ustala siC minimalny udział 
powierzchni biologicznie czynnej – 90% powierzchni 
terenu. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu – ustala 
siC dostCp do terenu z przyległych dróg publicznych. 

 
§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolami 17KSp  

i 18KSp ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenów – teren parkingu. 
2. Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) ustala siC zakaz zabudowy terenuś 
2) ustala siC zakaz grodzenia terenu od strony dróg 

publicznych i dróg wewnCtrznychś 
3) zasady lokalizowania noWników reklam, szyldów  

i słupów ogłoszeniowych okreWlone w § 5 ust. 3. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenuŚ minimalny udział 
powierzchni biologicznie czynnej – 15% powierzchni 
terenu. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu – ustala 
siC dostCp do terenów z przyległych dróg publicznych 
lub dróg wewnCtrznych. 

 
§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 19KS 

ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenu – teren zespołu 

garacowego. 
2. Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów i urz>dzeM 

niezwi>zanych z funkcj> terenu, z wył>czeniem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWciś 
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2) ustala siC zakaz grodzenia terenu od strony dróg 

publicznych i dróg wewnCtrznychś 
3) zasady lokalizowania noWników reklam, szyldów  

i słupów ogłoszeniowych okreWlone w § 5 ust. 3. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna wysokoWć zabudowy – 3,0 m; 
2) dachy płaskie o pochyleniu połaci dachowych do 

12º. 
4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu – ustala 

siC dostCp do terenu z przyległych dróg publicznych. 
 
§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami 20E, 

21E, 22E i 23E ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenów – tereny infrastruktury 

elektroenergetycznej – stacji transformatorowych. 
2. Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenówŚ 
1) dla stacji transformatorowych kubaturowych: 

a) maksymalna wysokoWć zabudowy – 4,0 m, 
b) geometria dachu – dach o pochyleniu połaci do 

12ºś 
2) dla stacji transformatorowych kontenerowych lub 

słupowych maksymalna wysokoWć obiektów wynosi 
3,0 m. 
3. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów – ustala 

siC dojazd do terenów stacji transformatorowej  
z przyległych dróg publicznych, dróg wewnCtrznych lub 
poprzez ustanowienie odpowiednich słucebnoWci 
drogowych. 

 
DZIAŁ VI 

Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji 
 
§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KD-Z  

i 2KD-Z ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenów – tereny dróg 

publicznych - ulice klasy zbiorczej. 
2. Zasady zagospodarowania terenówŚ 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodna  
z rysunkiem planu; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 1KD-Z ustala siC 
zachowanie z dopuszczeniem remontów, 
przebudowy i rozbudowy torowiska tramwajowego; 

3) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy 
dróg. 
 
§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 3KD-L 

ustala siC: 
1. Przeznaczenie terenu – teren drogi publicznej - 

ulica klasy lokalnej. 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodna  
z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowejś 
3) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy 

dróg. 
 
§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolami 4KD-D, 

5KD-D, 6KD-D i 7KD-D ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenów – tereny dróg 

publicznych - ulice klasy dojazdowej. 

2. Zasady zagospodarowania terenówŚ 
1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodna  

z rysunkiem planu; 
2) dla terenu oznaczonego symbolem 6KD-D 

dopuszcza siC zachowanie z mocliwoWci> remontów 
i przebudowy istniej>cych budynków garacowychś 

3) lokalizacja nowych zjazdów na warunkach zarz>dcy 
dróg. 
 
§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 8KD-X 

ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenu – teren publicznego ci>gu 

pieszego. 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – zgodna  
z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC obiektów małej 
architektury. 
 
§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolami 9KDW, 

10KDW i 11KDW ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenów – tereny dróg 

wewnCtrznych. 
2. Ustala siC szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych, 

zgodnie z rysunkiem planu. 
 
§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 12KD-T+A 

ustala siCŚ 
1. Przeznaczenie terenu – teren zajezdni 

tramwajowej oraz pCtli autobusowej. 
2. Zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów i urz>dzeM 

niezwi>zanych z funkcj> terenu, z wył>czeniem 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
ł>cznoWciś 

2) ustala siC zakaz grodzenia terenu od strony terenów 
publicznych; 

3) w maksymalnym stopniu nalecy zachować istniej>cy 
drzewostan; 

4) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej zabudowy 
usługowo-handlowej zlokalizowanej na działce  
nr ewid. 1/123, z mocliwoWci> jej przebudowy  
i remontu; 

5) zasady lokalizowania noWników reklam, szyldów  
i słupów ogłoszeniowych okreWlone w § 5 ust. 3. 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% 

powierzchni działki budowlanejś 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

– 15% powierzchni terenu; 
3) maksymalna wysokoWć zabudowy – 6,0 m; 
4) dachy o pochyleniu połaci dachowych do 45º. 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu – ustala 
siC dostCp do terenu z przyległych dróg publicznych. 

 
DZIAŁ V 

Przepisy przejWciowe i koMcowe 
 
§ 32. W zakresie uregulowania niniejsz> uchwał> 

trac> moc ustalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego terenów 
przeznaczonych pod lokalizacjC urz>dzeM i obiektów 
zwi>zanych z budow> oczyszczalni miejsko-gminnej  
w Nowej Wsi ustanowionego Uchwał> Nr XVIII/43/00 
Rady Miejskiej w Grudzi>dzu z dnia 26 kwietnia 2000 
r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 30, poz. 305 z dnia  
16 czerwca 2000 r.). 

 
§ 33. Wykonanie uchwały powierza siC 

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

od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 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 VIII/45/11 

Rady Miejskiej Grudzi>dza 
z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
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zał>cznik nr 2  
do uchwały nr VIII/45/11  

Rady Miejskiej Grudzi>dza  
z dnia 27 kwietnia 2011 r.  

 
ROZSTRZYżNIBCIA 

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 terenu ograniczonego 
ulicamiŚ Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, 
Poniatowskiego i granic> administracyjn> miasta, 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:  

Zadania przewidziane do realizacji na lata 2011-2014 
obejmuj>ce swym zakresem czCWć w/w planu 
zagospodarowania przestrzennego:  
Modernizacja sieci tramwajowej w Grudzi>dzu – aródła 
finansowania: 
do 2011 
686 950,00 zł - Wrodki z budcetu miasta 
1 463 263,00 zł - Wrodki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
2011 
6 659 840,00 zł – Wrodki z budcetu miasta 
6 527 880,00 zł – Wrodki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
2012 
19 909 395,00 zł – Wrodki z budcetu miasta 
17 447 657,00 zł – Wrodki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
 
Razem 
27 256 185,00 zł – Wrodki z budcetu miasta 
25 438 800,00 zł – Wrodki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
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UCHWAŁA Nr V/30/11 

 RADY GMINY LUBANIE 
 z dnia 20 maja 2011 r. 

 
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze Wrodków budcetu gminy Lubanie dla osób fizycznych, które 
wybudowały przydomow> oczyszczalniC Wcieków. 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 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 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, Nr 116 
poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172  
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17  
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327,  
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420  
i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 
poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 403 
ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska (Dz.U. z 2008 r.  
Nr 25, poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138, poz. 865,  
Nr 154, poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130,  
poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, 
Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804,  
Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 229, poz. 1498 i Nr 249 poz. 1657 oraz z 2011 r.  
Nr 32, poz. 159 i Nr 63, poz. 322) uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
§ 1. Zatwierdzić Zasady przyznawania 

dofinansowania ze Wrodków budcetu Gminy Lubanie dla 

osób fizycznych, które wybudowały przydomow> 
oczyszczalniC Wcieków. 

W/w Zasady stanowi> integraln> czCWć niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy 

Lubanie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyjCcia 
Regulaminu przyznawania dofinansowania ze Wrodków 
budcetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które 
wybudowały przydomow> oczyszczalniC Wcieków oraz 
uchwała Nr XXX/162/09 Rady Gminy Lubanie z dnia  
29 grudnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie 
przyjCcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze 
Wrodków budcetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, 
które wybudowały przydomow> oczyszczalniC Wcieków. 

 
§ 3. Wykonanie uchwała powierza siC Wójtowi 

Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

dnia opublikowania w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>ca  

Rady Gminy  
Jadwiga Kurant 

 
 


