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§ 5. Uchwała wchodzi w cycie po upływie14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>cy 

Rady Miasta 
Marek Pawlak 

 
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777. 
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r  
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, 
Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917, 
Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33 Nr 31, 
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; 
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, 
poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654. 
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UCHWAŁA Nr X/81/2011 
 RADY GMINY STOLNO 
 z dnia 4 listopada 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 104/3 w obrCbie 
Grubno gm. Stolno. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy Uchwala, co nastepuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stolno uchwalonego uchwał> 
nr XXVI/163/09 Rady Gminy Stolno z dnia 9 lipca 
2009 r., uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 104/3 w obrCbie Grubno 
gm. Stolno,  

2. Integraln> czeWć uchwały stanowi>Ś 
1) rysunek planu w skali 1:1000, jako zał>cznik nr 1 do 

uchwały, 
2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, jako zał>cznik nr 2 do niniejszej 
uchwały, 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, jako 
zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na terenach 

objCtych planem przepisy prawa miejscowego 
dotycz>ce przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
poszczególnych terenów oraz okreWla konieczne dla 
osi>gniCcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy 
i warunki. 

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mog> 
być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleM 
rysunku stanowi>cego zał>cznik do uchwały. 

 

§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz 
ustaleM przepisów zawartych w niniejszej uchwale, maj> 
zastosowanie przepisy odrCbne i szczególne. 

 
§ 4. Granice planu okreWlone zostały na rysunku 

planu, o którym mowa w § 1, ust. 2 pkt. 1. 
 
§ 5. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1, s> 
obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objCtego planem; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

i rócnych zasadach zagospodarowania; 
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) KS/U – teren obsługi komunikacji oraz usługś 
5) wymiary; 
6) projektowany zjazd z obwodnicy m. Chełmna /km 

3+610,00/; 
7) granica ChełmiMskiego Parku Krajobrazowego. 

 
§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) niniejszym planie - rozumie siC przez to plan 
uchwalony niniejsz> uchwał>, o którym mowa 
w § 1; 

2) przepisach odrCbnych i szczególnych – nalecy przez 
to rozumieć obowi>zuj>ce ustawy i rozporz>dzenia, 
normy a takce obowi>zuj>ce na terenie przepisy gminne; 

3) terenie – nalecy przez to rozumieć teren wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiś 

4) zieleni izolacyjnej – nalecy przez to rozumieć zieleM 
pełni>c> funkcje ochronne, ograniczaj>ce 
rozprzestrzeniania siC zanieczyszczeM i hałasu, 
wystCpuj>c> w formie zwartych, zrócnicowanych 
nasadzeM drzew i krzewów o całorocznej wegetacji, 

5) terenie obsługi komunikacji i usług – nalecy przez to 
rozumieć wszelkiego rodzaju działalnoWć usługow> 
zwi>zan> z miejscem obsługi podrócnych, w tym np. 
stacja paliw, gastronomia, hotelarstwo, informacje 
turystyczne, handel, funkcje sportowo-rekreacyjne - 
prowadzon> w budynku b>da lokalu spełniaj>cym 
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wymogi przepisów właWciwych dla danej funkcji, 
a takce uzupełniaj>ce dla tych terenów funkcje 
parkingowe itp; 

6) obiektach i urz>dzeniach infrastruktury technicznej – 
rozumie siC przez to obiekty i urz>dzenia słuc>ce do 
odprowadzania Wcieków, zaopatrzenia w wodC, 
dostarczania ciepła, energii elektrycznej, gazu, 
umocliwiaj>ce wymianC informacji, transportu 
zbiorowego, utrzymania dróg i zieleni urz>dzonej 
i inne obiekty techniczne niezbCdne dla 
prawidłowego zaspokajania potrzeb ucytkownikówś 

7) wewnCtrznej obsłudze komunikacyjnej – nalecy 
przez to rozumieć drogC wewnCtrzn> o szerokoWci 
min. 8,0 m słuc>c> potrzebom komunikacyjnym 
terenu objCtego ustaleniami planu, realizowanej na 
koszt inwestora, poł>czonej z drog> publiczn> 
jednym wjazdem i wyjazdem w km 3+610,00 
obwodnicy m. Chełmna, w sposób zapewniaj>cy 
sprawny wjazd i wyjazd na drogC publiczn>ś 

8) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC na rysunku planu, 
wyznaczaj>c> granicC czCWci wewnCtrznej terenu, 
której nie moce przekroczyć cadna nadziemna czCWć 
budynków na tym terenie, z wył>czeniem okapów 
i gzymsów o głCbokoWci do 0,8 m, oraz balkonów, 
galerii, tarasów, schodów zewnCtrznych, pochylni 
i ramp o głCbokoWci do 1,3 m; 

 
Rozdział 2 

Ogólne zasady zagospodarowania obowi>zuj>ce na 
terenie objCtym planem 

 
§ 7.1. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego, wynikaj>ce z faktu lokalizacji 
terenu objCtego planem na terenie ChełmiMskiego Parku 
Krajobrazowego: 
1) obowi>zuje zagospodarowanie terenu prowadz>ce 

do utrzymania i ochrony wartoWci przyrodniczych 
i rócnorodnoWci form krajobrazowych, w tym zakaz 
całkowitej niwelacji terenu a zakres prac ziemnych 
podczas realizacji ustaleM planu winien 
sankcjonować w stopniu maksymalnym istniej>ce 
ukształtowanie terenu i nie prowadzić do trwałego 
zniekształcenia całego terenu; 

2) usuwanie drzew wymaga stosownego zezwolenia, 
podlega ograniczeniu i moce nast>pić jedynie 
w przypadku uzasadnionej wycinki o charakterze 
pielCgnacyjnym, realizacji docelowego układu 
drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zagrocenia bezpieczeMstwa ludzi 
i mienia, z uwzglCdnieniem przepisów szczególnych 
z zakresu ochrony gatunków roWlin, zwierz>t 
i grzybówś 

3) w zwi>zku z połoceniem obszaru objCtego planem 
na terenie ChełmiMskiego Parku Krajobrazowego 
przy realizacji inwestycji nalecy respektować zakazy, 
nakazy i inne ustalenia wynikaj>ce z obowi>zuj>cych 
przepisów, w tym zakaz realizacji przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko. 
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
1) w granicach obszaru objCtego planem nie wyznaczono 

stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, 

2) kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, ic jest on zabytkiem, jest 
obowi>zany - zgodnie z ustaw> z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U Nr 162, poz. 1568 z póan. zm.): 
a) wstrzymać wszelkie roboty mog>ce uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
b) zabezpieczyć, przy ucyciu dostCpnych Wrodków, 

ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a jeWli nie jest to 
mocliwe, Wójta Gminy Stolno. 

3. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: w granicach obszaru objCtego 
planem nie wyznacza siC przestrzeni publicznych; 

4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych: 
1) obszar objCty opracowaniem nie dotyczy terenów 

górniczych, naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz osuwania siC mas ziemnych, 

2) obszar objCty opracowaniem połocony jest na 
terenie ChełmiMskiego Parku Krajobrazowego (jako 
czCWci Zespołu Parków Krajobrazowych 
ChełmiMskiego i NadwiWlaMskiego), nalecy 
respektować ustalenia § 7.1. 
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) dopuszcza siC wydzielenie działek pod niezbCdn> 

wewnCtrzn> obsługC komunikacyjn>ś 
2) dopuszcza siC podział na działkiŚ 

a) mininmalna powierzchnia 3000 m2 i minimalna 
szerokoWć frontu działki 30,0 m - w wyj>tkowych 
sytuacjachm, wynikaj>cych z lokalnych 
uwarunkowaM dopuszcza siC zmniejszenie 
wielkoWci nie wiCcej nic 20%, 

b) k>t połocenia granic działek w stosunku 
do komunikacji wewnCtrznej od 45 stopni 
do 90 stopni. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie dotyczy. 

7. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
ucytkowanie terenów na dotychczas obowi>zuj>cych 
zasadach. 

8. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej:  
1) dopuszcza siC budowC i rozbudowC obiektów 

i urz>dzeM infrastruktury technicznej, 
z zachowaniem przepisów ochrony Wrodowiska,  

2) obowi>zuje nakaz udostCpniania terenu 
poszczególnym gestorom sieci do celów 
eksploatacji, konserwacji i w razie awarii,  

3) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych do gruntu poprzez studzienki chłonne 
zaopatrzone w podczyszczacze, z innych 
powierzchni bezpoWrednio do gruntu;  
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4) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodC - 

zaopatrzenie w wodC z istniej>cego wodoci>gu 
wiejskiego na warunkach okreWlonych przez gestora 
sieci, sieć wodoci>gow> nalecy uzbroić w zasuwy 
i hydranty ppoc. w iloWci okreWlonej przepisami 
szczególnymiś  

5) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej:  
a) odprowadzenie Wcieków bytowych do gminnej 

kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci,  
b) dopuszcza siC mocliwoWć budowy indywidualnej 

oczyszczalni Wcieków na potrzeby terenu,  
6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 

ciepln> – z wykorzystaniem indywidualnych 
urz>dzeM zasilanych gazem, energi> elektryczn> lub 
innych paliw ekologicznych, w tym pochodz>cych 
ze aródeł energii odnawialnej, z zachowaniem 
normatywnych wartoWci emisji spalin do atmosfery, 
okreWlonych w przepisach odrCbnych i szczególnych,  

7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energiC 
elektryczn> na warunkach gestora sieci,  

8) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji zasilanie 
na warunkach gestora wybranej sieci,  

9) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych 
w wyznaczonym miejscu do czasowego 
gromadzenia odpadów oraz wywóz przez słucby 
posiadaj>ce stosown> koncesjC na tego typu usługi 
w miejsce wskazane przez Urz>d Gminy,  

 10) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi 
i szczególnymi. 

 
Rozdział 3 

Szczegółowe ustalenia planu 
 

§ 8.1. Przeznaczenie terenu – teren obsługi 
komunikacji oraz usług. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakoWci 

architektoniczno-estetycznej, w zakresie formy, 
skali i proporcji, materiałów wykoMczeniowych 
i detalu architektonicznego, wymóg stosowania 
jednolitego materiału pokrycia dachów dla 
wszystkich budynków w obrCbie jednej działki b>da 
zespołu zabudowy w przypadku braku podziału na 
działki budowlane, 

2) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie 
z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, okreWlonymi na rysunku planu, 
z uwzglCdnieniem zasad kompozycyjnych i wzglCdów 
ucytkowo-funkcjonalnych planowanych inwestycji; 

3) dopuszcza siC lokalizowanie noWników reklamowych 
i tablic informacyjnych jako elementów wolno 
stoj>cych o własnej konstrukcji, jak równiec 
wykorzystuj>cych elementy konstrukcyjne obiektów 
budowlanych, z zachowaniem maksymalnych 
nieprzekraczalnych linii zabudowy okreWlonych na 
rysunku planu; 

4) dopuszcza siC realizacjC obiektów małej architektury 
oraz terenowych urz>dzeM rekreacji i sportu, 

5) zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
niezwi>zanych z prowadzeniem robót budowlanych, 

3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenówŚ 
1) maksymalna wysokoWć zabudowy – 12,0 m; 
2) forma i geometria dachów, gabaryty oraz 

rozwi>zania architektoniczne obiektów, w tym 
materiały wykoMczeniowe i ich kolorystyka powinny 
być kształtowane w sposób zharmonizowany 
i ujednolicony, z zachowaniem spójnego charakteru 
zabudowy, 

3) program funkcjonalny obiektów powinien 
uwzglCdniać specyfikC przeznaczenia, 

4) wielkoWć powierzchni zabudowy do powierzchni 
terenu max. 40%, 

5) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi: min. 30%. 
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) obsługa komunikacyjna terenu projektowanym 

zjazdem w km 3+610,00 z obwodnicy m. Chełmna – 
zlokalizowanej poza granicami obszaru objCtego 
planem, poprzez wewnCtrzn> obsługC komunikacyjn>ś 
zjazd z projektowanej obwodnicy winien spełniać 
wszelkie warunki przewidziane przepisami 
szczególnymi i odrCbnymi dla zjazdów publicznych, 
za zgod> i na warunkach zarz>dcy drogi; 

2) zakaz lokalizacji innych bezpoWrednich zjazdów na 
przyległe drogi publiczne – obwodnica m. Chełmna 
oraz droga krajowa nr 1, które zlokalizowane s> 
poza granicami obszaru objCtego planem; 

3) budynki nalecy skutecznie zabezpieczać przed 
hałasem i drganiami - koszty ochrony akustycznej 
nalec> do właWciciela terenu, zgodnie z przepisami 
szczególnymi i odrCbnymiś 

4) wewnCtrzna obsługa komunikacyjna terenu powinna 
być bezkolizyjna - nalecy wydzielić miejsca 
rozładunku a takce miejsca parkingowe dla 
pojazdów stałych i czasowych w odpowiedniej iloWci 
stosownie do projektowanej funkcji terenu oraz 
danego budynku /min. 1 miejsce parkingowe na 
25 m2 powierzchni usług/, w sposób zapewniaj>cy 
bezpieczeMstwo wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego oraz sprawny wjazd i wyjazd na drogC 
publiczn>, 

5) ze wzglCdu na mocliwoWć wystCpowania urz>dzeM 
melioracji szczegółowych, projekt budowlany 
winien być uzgodniony z Gminn> Spółk> Wodn> 
w Stolnie, ewentualne urz>dzenia melioracyjne 
nalecy zachować lub przebudować w sposób 
zapewniaj>cy prawidłowe ich funkcjonowanie na 
koszt inwestora w porozumieniu z Kujawsko-
Pomorskim Zarz>dem Melioracji i Urz>dzeM 
Wodnych we Włocławku Biurem Terenowym 
w Chełmnie. 
5. WysokoWci stawki procentowej słuc>cej 

naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWciŚ ustala siC 30%. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
gminy Stolno. 
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeM oraz 
stronie internetowej UrzCdu Gminy w Stolnie. 

 
 
 

§ 11. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Przewodnicz>ca 

Rady Gminy 
Halina Kołodziejek 

 

 
Zał>cznik 

do uchwały nr X/81/2011 
Rady Gminy Stolno 

z dnia 4 listopada 2011 r. 
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