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UCHWAŁA Nr XL/315/10 

 RADY MIEJSKIEJ w SOLCU KUJAWSKIM 
 z dnia 30 wrzeWnia 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów targowo-wystawniczych, 
przemysłowo-składowych i usługowo-handlowych w Solcu Kujawskim. 
 

Na podstawieŚ art. 20 w zwi>zku z art. 14 ust. 8,  
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717)1, rozporz>dzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18,  
ust. 2, pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1591)2,  

- w wykonaniu uchwały nr VI/37/07 Rady Miejskiej 
w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2007 roku  
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów targowo-wystawienniczych, przemysłowo-
składowych, usługowo handlowych w Solcu 
Kujawskim, Rada Miejska w Solcu Kujawskim 
uchwala, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego  
w Solcu Kujawskim o powierzchni wynosz>cej około 
64 ha. 

2. Granice planu stanowi: miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenów targowo-
wystawienniczych, przemysłowo-składowych, 
usługowo handlowych w Solcu Kujawskim, zgodnie  
z uchwał> nr XXXIII/265/2002 Rady Miejskiej w Solcu 
Kujawskim z dnia 22 marca 2002 r. /Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. Nr 38 poz. 725/. 

3. Ustalenia planu s> zgodne ze „Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Solec Kujawski”. 

 
§ 2.1. Integraln> czCWci> uchwały jestŚ 

1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek 
planu w skali 1:1000; 

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu; 

3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy 
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. 
2. CzCWć tekstowa uchwały składa siC  

z nastCpuj>cych rozdziałówŚ 
1) Rozdział 1 – Przepisy ogólneś 

2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotycz>ce całego 
terenu; 

3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów 
elementarnych; 

4) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu 
komunikacyjnego; 

5) Rozdział 5 – Ochrona gruntów rolnych i leWnychś 
6) Rozdział 6 – Przepisy koMcowe. 

 
§ 3. Na terenie objCtym planem obowi>zuj> 

nastCpuj>ce definicje terminów ucytych w planieŚ 
1. funkcje komercyjneŚ funkcje terenów na których 

prowadzona bCdzie działalnoWć gospodarcza. 
Do funkcji komercyjnych zalicza siC funkcje 
przemysłowe oraz funkcje usług komercyjnychś 

2. funkcje usługowe (usługi) – nalecy przez to 
rozumiećŚ 
a) usługi publiczne jakŚ administracja publiczna, 

wymiar sprawiedliwoWci, kultury, kultu 
religijnego, oWwiaty, szkolnictwa wycszego, 
nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej  
i socjalnej, porz>dku publicznego, ochrony 
przeciwpocarowej, rekreacji i kultury fizycznej, 
sportu (za wyj>tkiem sportu wyczynowego), 

b) usługi komercyjne jakŚ handel, gastronomia, 
usługi turystyczne, obsługi ł>cznoWci  
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, 
morskim lub wodnym Wródl>dowym, 
Wwiadczenia usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi 
finansowe, centra konferencyjne  
i wystawiennicze, działalnoWć gospodarcza 
zwi>zana z wykonywaniem wolnych zawodów, 

c) rzemiosło usługowe – rozumiane jako drobna 
wytwórczoWć obejmuj>ca wykonywanie lub 
naprawianie przedmiotów ucytkowych, jak np. 
szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzCtu 
itp. oraz inna działalnoWć usługowa na zbliconej 
zasadzie do wymienionych powycej, 
niepowoduj>ca ponadnormatywnych 
zanieczyszczeM Wrodowiska, jak równiec 
powstawania odorów i niezorganizowanej emisji 
zanieczyszczeM, itp.ś 

d) oraz inna działalnoWć usługowa na zbliconej 
zasadzie do wymienionych powycejś 

3. funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) – 
nalecy przez to rozumiećŚ 
a) zabudowa jednorodzinna, 
b) zabudowa wielorodzinna, 
c) budynki zamieszkania zbiorowego, 

wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 
mieszkaj>cych w nich rodzinŚ urz>dzeniami 
budowlanymi, ogrodami, miejscami postojowymi, 
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garacami i budynkami gospodarczymi oraz 
obiektami małej architektury. Zabudow> 
mieszkaniow> nie s> budynki w zabudowie 
zagrodowej; 

4. funkcje przemysłowe – rozumie siC przez to wszelk> 
działalnoWć polegaj>c> na wytwórczoWci  
i składowaniu, obejmuj>c> zakłady przemysłowe, 
urz>dzenia produkcji budowlanej, centra 
technologiczne, centra logistyczne, bazy 
transportowe, składy, magazyny, hurtownie, 
rzemiosło o charakterze produkcyjnym i inna 
działalnoWć komercyjna na zbliconej zasadzie do 
wymienionych powycejś 

5. funkcje obsługi komunikacji – rozumie siC przez to 
funkcje zwi>zane z obsług> transportu 
samochodowego takie jak: stacje paliw, myjnia, 
serwis samochodowy, diagnostyka, stacje obsługi 
samochodówś parkingi dla samochodów 
ciCcarowychś 

6. miejsce postojowe – rozumie siC przez to teren 
przeznaczony do postawienia samochodu, przy 
czym jako miejsce postojowe mocna zaliczyć 
miejsce w garacu oraz na podjeadzie do budynkuś 

7. nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie siC przez 
to liniC, poza któr> wyklucza siC lokalizacjC 
zewnCtrznej Wciany budynku. ZewnCtrznej Wciany 
budynku nie stanowi>Ś 
a) w kondygnacji parteruŚ ganki wejWciowe, 

wiatrołapy, schody i pochylnie wejWciowe  
o maksymalnej powierzchni 8 m2, 

b) w wycszych kondygnacjach – wykusze, loggie, 
balkony i inne podobne elementy bryły budynku 
o maksymalnej powierzchni 8 m2, 

8. obiekt o ducym zatrudnieniu – obiekt  
o zatrudnieniu powycej 30 osóbś 

9. powierzchnia terenu biologicznie czynna – 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 m2, urz>dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłocu zapewniaj>cym im naturaln> wegetacjCś 

 10. powierzchnia zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
sumC powierzchni zabudowy budynków  
i tymczasowych obiektów budowlanych o terminie 
lokalizacji powycej 120 dni zlokalizowanych na 
działce budowlanejś 

 11. noWnik reklamowy – rozumie siC przez to noWnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi 
zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia 
ucytkowników drogi, nie bCd>cy znakiem  
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub 
znakiem informuj>cym o obiektach ucytecznoWci 
publicznej ustawionym przez gminCś 
a) reklama wolnostoj>ca – nalecy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, 
takce obiekt budowlany sam bCd>cy reklam>, 

b) reklama wbudowana– nalecy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany 
pierwotnie, umieszczony na obiekcie 

budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych. 
Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklam> 
wbudowan>ś 

 12. wysokoWć zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
wysokoWć budynku mierzon> od poziomu terenu 
przy najnicej połoconym wejWciu do budynku lub 
jego czCWci pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do najwycszego punktu dachu  
(z wył>czeniem komina)ś 

 13. wskaanik powierzchni zabudowyŚ stosunek 
powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki/terenu, wskaanik powierzchni zabudowy 
ustala siC w ustaleniach szczegółowych dla terenów 
elementarnych; 

 14. zagospodarowanie tymczasowe – nalecy przez to 
rozumieć sposób wykorzystania i urz>dzenia terenu, 
a takce sposób ucytkowania obiektu inny nic 
przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas 
okreWlony tj. do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem, zasady tymczasowego 
zagospodarowania okreWlaj> ustalenia planu. 
 
§ 4.1. Obszar objCty planem dzieli siC na tereny 

elementarne, czyli wyrócnione na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj>cymi tereny o rócnym przeznaczeniu. 

Podział obszaru objCtego planem na tereny 
elementarne jest spójny i rozł>czny, co oznacza, ce 
wszystkie czCWci obszaru objCtego planem nalec> do 
któregoW z terenów elementarnych i cadna czCWć nie 
nalecy równoczeWnie do dwóch terenów elementarnych. 

2. Kacdy teren elementarny jest oznaczony  
w tekWcie i na rysunku planu numerem, gdzie okreWla 
siC, kolejny numer terenu elementarnego i klasC drogi 
dla systemu komunikacji oraz przeznaczenie terenu. 

3. Liniami rozgraniczaj>cymi wewnCtrznego 
podziału wyrócnia siC w planie wydzielenia 
wewnCtrzne, tj. fragmenty terenu elementarnego, dla 
których sformułowano dodatkowe ustalenia 
szczegółowe dotycz>ce zasad zagospodarowania lub 
okreWlono WciWle ustalony sposób ucytkowania  
i zagospodarowania. Podział terenu elementarnego na 
wydzielenia wewnCtrzne nie jest spójny ani rozł>cznyŚ 
mog> istnieć fragmenty terenu nie nalec>ce do cadnego 
z wydzieleM wewnCtrznych, mog> tec istnieć fragmenty 
terenu nalec>ce równoczeWnie do dwu i wiCcej 
wydzieleM wewnCtrznych. 

4. Kacdy teren wydzielenia wewnCtrznego 
wyrócniony na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi 
wewnCtrznego podziału oznaczony jest w tekWcie i na 
rysunku planu numerem, na który składa siCŚ 
1) numer terenu elementarnego, w którym teren 

wydzielenia wewnCtrznego jest połoconyś 
2) numer ustalenia szczegółowego obowi>zuj>cego 

wył>cznie na tym terenieś 
3) kolejny numer wydzielenia wewnCtrznegoś 
4) funkcja, dla której rezerwuje siC teren (w zalecnoWci 

od potrzeb). 
 
§ 5.1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleM – 

ustalenia ogólne obowi>zuj>ce na całym obszarze planu 
oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 156 – 9124 – Poz. 1321 
 
elementarnych. Dla kacdego terenu elementarnego 
obowi>zuj> równoczeWnie ustalenia ogólne i ustalenia 
szczegółowe. 

2. Dla terenów elementarnych, za wyj>tkiem 
terenów układu komunikacyjnego, wydzielonych 
liniami rozgraniczaj>cymi w planie okreWla siCŚ 
1) przeznaczenie terenu; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

oraz przestrzeni publicznych; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazuś 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu; 
6) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj>cych ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów odrCbnychś 

7) scalanie i podział nieruchomoWciś 
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniuś 
9) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy; 
 10) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy; 
 11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenówś 
 12) stawka procentowa słuc>ca naliczaniu opłaty,  

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty 
planistycznej). 
3. Tereny układu komunikacyjnego, maj> jednolity 

układ formalny i zawieraj>Ś 
1) przeznaczenie terenu; 
2) parametry, wyposacenie i dostCpnoWćś 
3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych; 
4) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu; 
5) inne ustalenia; 
6) stawkC procentow> słuc>ca naliczaniu opłaty,  

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty 
planistycznej). 
 
§ 6.1. Rysunek planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 

uchwały, zawiera nastCpuj>ce oznaczeniaŚ 
1) granica obszaru objCtego planemś 
2) linie rozgraniczaj>ce terenów elementarnych (tereny 

o rócnym przeznaczeniu)ś 
3) linie rozgraniczaj>ce terenów wydzieleM 

wewnCtrznych (tereny o rócnych zasadach 
zagospodarowania); 

4) oznaczenie terenówŚ 
a) sposób oznaczenia terenu elementarnego zgodnie 

z § 4 ust. 2, 
b) sposób oznaczenia terenu wydzielenia 

wewnCtrznego zgodnie z § 4 ust. 4ś 
5) oznaczenie przeznaczenia terenówŚ 

a) PU – tereny funkcji komercyjnej, 
b) ZL – tereny lasów, 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ strefa „W” ochrony 
stanowiska archeologicznego; 

7) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: oznaczenie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ strefa ograniczeM 
dla lokalizacji zagospodarowania od linii 
elektroenergetycznej, 

9) ustalenia dla systemu komunikacji, w tym: 
a) tereny dróg publicznych, z oznaczeniem klas 

drógŚ 
- KD.Z – droga klasy Z – zbiorcza, 
- KD.L – droga klasy L – lokalna, 
- KD.D – droga klasy D – dojazdowa, 

 10) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznejŚ 
a) tereny dla obiektów i urz>dzeM infrastruktury 

technicznej: 
- Ks – tereny przepompowni Wcieków, 
- E – stacje transformatorowe, 

b) sieci infrastruktury technicznej: 
- linia elektroenergetyczna SN 15 kV, 
- linia elektroenergetyczna WN 110 kV 

2. Przebieg linii rozgraniczaj>cych dla celów 
opracowaM geodezyjnych nalecy okreWlać zgodnie  
z przebiegiem istniej>cych granic działek. W przypadku 
przebiegu linii rozgraniczaj>cych nie po istniej>cych 
granicach działek, nalecy go okreWlać poprzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotycz>ce całego terenu 
 
§ 7. Przeznaczenie terenu 
1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji wiec 

telefonii komórkowejŚ dopuszcza siC lokalizacjC wiec 
telefonii komórkowej wył>cznie na terenach 
oznaczonych w planie jako PU – terenu o funkcji 
komercyjnej. 

2. Wyklucza siC lokalizacjC obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedacy powycej 2000 m2 na całym 
terenie objCtym planem. 

 
§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego oraz przestrzeni publicznych 
1. W zakresie kolorystyki na terenach zabudowy 

mieszkaniowej i zabudowy usługowej oraz budynków 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej ustala siCŚ 
1) wykoMczenie elewacji z materiałów o charakterze 

mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, 
drewno, kamieM, wyklucza siC stosowanie 
jaskrawych kolorówś 

2) ujednolicon> kolorystykC pokrycia dachów 
ograniczona do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni. 
2. Obowi>zuje zagospodarowanie bez barier 

architektonicznych dla niepełnosprawnychŚ 
a) w ci>gach komunikacyjnych nalec>cych zarówno do 

głównego układu drogowego jak i do wewnCtrznego 
układu drogowego, 

b) na terenach o ustalonym dostCpie ogólnym lub 
publicznym. 
3. Dla ogrodzeM ustala siCŚ 
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1) ogrodzenie działki nie moce przekraczać granicy 

działki oraz linii rozgraniczaj>cej tereny systemu 
komunikacji ustalonej w planie; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej  
i mieszkaniowo-usługowejŚ 
a) wymaga siC ogrodzeM acurowych co najmniej 

powycej 0,6 m od poziomu terenu, 
b) ł>czna powierzchnia przeWwitów powinna 

wynosić co najmniej 50% powierzchni acurowej 
czCWci ogrodzenia miCdzy słupami, 

c) wyklucza siC stosowanie ogrodzeM 
prefabrykowanych i pełnych betonowych. 

 
§ 9. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu 
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Wrodowiska przyrodniczego i utrzymania zrócnicowania 
biotycznego oraz dla kształtowania prawidłowych, 
ekologicznych warunków cycia ustala siC obszar 
osnowy ekologicznej terenu. Na osnowC ekologiczn> 
terenu objCtego planem składaj> siCŚ 
1) na terenach zabudowy: 

a) tereny powierzchni biologicznie czynnych, 
b) tereny powierzchni biologicznie czynnych  

z zadrzewieniami (biogrupy), pasy zieleni  
o funkcji izolacyjnej szpalery drzew, 

c) inne tereny aktywne przyrodniczo jak tereny 
zieleni urz>dzonej, cieki wodneś 

2) poza terenem zabudowy osnowC ekologiczn> 
tworz>Ś tereny pozostaj>ce w ucytkowaniu leWnym, 
oznaczone na rysunku planu jako ZL; 

3) na terenach zaliczonych do osnowy ekologicznej 
obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady zagospodarowaniaŚ 
a) ochrona istniej>cych wartoWci i powi>zaM 

przyrodniczych, 
b) zachowanie ci>głoWci przestrzennej i trwałoWci 

czasowej zasadniczych elementów Wrodowiska, 
c) zachowanie zrócnicowania gatunkowego, 

równowagi ekologicznej i odnawialnoWci 
zasobów Wrodowiska przyrodniczego, 

d) obowi>zuje podejmowanie działaM 
zmierzaj>cych do rozszerzenia i wzmocnienia 
powi>zaM przyrodniczych oraz ci>głoWci 
przestrzennej systemu osnowy ekologicznej,  
w szczególnoWci zachowanie, pielCgnacja lub 
odtwarzanie naturalnej obudowy biologicznej 
cieków i zbiorników wodnych przez 
zadrzewienia, zakrzaczenia; 

Zasady powycsze realizuje siC poprzez ustalenia 
ogólne i szczegółowe dla poszczególnych terenów. 

2. Dla przedsiCwziCć lokalizowanych na terenie 
objCtym planem ustala siCŚ 
1) na całym terenie objCtym planem wyklucza siC 

lokalizacjC działalnoWci i przedsiCwziCć uci>cliwych, 
tj.: 
a) mog>cych spowodować zanieczyszczenie 

Wrodowiska, tj. emisjC, która jest szkodliwa dla 
zdrowia ludzi lub stanu Wrodowiska, powoduje 
szkodC w dobrach materialnych lub koliduje  
z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania 
ze Wrodowiska, 

b) wymagaj>cych instalacji mog>cych powodować 
przekroczenia standardów jakoWci Wrodowiska, 

c) zwi>zanych ze stosowaniem substancji 
stanowi>cych szczególne zagrocenie dla 
Wrodowiska, 

d) w przypadku awarii powoduj>cych zagrocenie 
dla cycia i zdrowia ludziś 

2) zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska działalnoWci 
gospodarczej, prowadzonej na danym terenie, musi 
być bezwzglCdnie ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajduj>ce 
siC w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi, winny być wyposacone w Wrodki techniczne 
ochrony przed tymi uci>cliwoWciami. 
 
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> 

obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

2. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> 
cadne obiekty bCd>ce w ewidencji zabytków 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

3. Ustala siC strefC „W” ochrony archeologicznej 
stanowisk archeologicznych oznaczon> na rysunku 
planu: stanowisko nr 51 – osady póanego Wredniowiecza 
i nowocytnoWci. 

W strefie „W” ochrony archeologicznej stanowiska 
archeologicznego obowi>zuj> nastCpuj>ce zasadyŚ 
a) w rejonie stanowiska archeologicznego objCtego 

stref> wszelkie prace i działania inwestycyjne mocna 
wykonywać po przeprowadzeniu badaM 
archeologicznych na koszt inwestora, 

b) inwestycje projektowane w strefie „W” ochrony 
archeologicznej wymagaj> uzgodnienia  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

c) zakres prac archeologicznych okreWli, w zalecnoWci 
od charakteru planowanych inwestycji, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. 
4. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> dobra 

kultury współczesnej. 
 
§ 11. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 
przepisów odrCbnych 

1. Na obszarze objCtym planem nie wystCpuj> 
tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, ustalone na 
podstawie przepisów odrCbnych. 

2. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj>Ś tereny 
górnicze, tereny naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi, obszary naracone na niebezpieczeMstwo 
osuwania siC mas ziemnych. 

 
§ 12. Scalanie i podział nieruchomoWci 
Na terenie objCtym planem nie ustala siC granic 

terenów objCtych scalaniem i podziałem nieruchomoWci. 
 
§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu 
1. Ustalenia dotycz>ce podziałów geodezyjnychŚ 

1) obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych 
działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 
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budynków, bez wydzielenia terenu przynalecnego, 
niezbCdnego do racjonalnego korzystania  
z budynku; 

2) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów  
i wydzielania nowych działek wynikaj>cych  
z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

3) dla obiektów i urz>dzeM infrastruktury technicznej 
dopuszcza siC wydzielenie działek o powierzchni 
wynikaj>cej z potrzeb tj. mniejszych, nic wynika to 
z ustaleM szczegółowych na danym terenieś 

4) dopuszcza siC wydzielenia działek o innych 
parametrach w stosunku do okreWlonych  
w ustaleniach szczegółowych dla potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania działki 
s>siedniej. 
2. Za zgodne z planem uznaje siC parametry 

zabudowy i parametry zagospodarowania tereniu 
ustalone w prawomocnej decyzji. 

3. Ustalenia dotycz>ce istniej>cego 
zagospodarowania przed wejWciem w cycie planu: 
1) zainwestowanie i ucytkowanie istniej>ce w dniu 

wejWcia w cycie niniejszego planu uznaje siC za 
zgodne z planem, chyba, ce ustalenia szczegółowe 
stanowi> inaczejś 

2) samodzielne budynki mieszkalne uznaje siC za 
zgodne z planem i mog> one być poddawane 
remontom, rozbudowie i nadbudowie zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymiś 

3) zabudowC zagrodow> uznaje siC za zgodn> z planem 
i moce ona być poddawana remontom, przebudowie 
i rozbudowie zgodnie z ustaleniami szczegółowymiś 

4) inne istniej>ce budynki niezgodne z ustaleniami 
planu mog> być poddawane wył>cznie remontom 
oraz przebudowie. 
4. W przypadku przekształcania istniej>cej 

substancji budowli ochronnych nalecy dokonać 
uzgodnienia projektu z właWciwym organem Obrony 
Cywilnej. 

5. Wyklucza siC lokalizacjC budowli o wysokoWci 
przekraczaj>cej 100 m. 

6. Na terenie objCtym planem znajduj> siC linie 
Wredniego i wysokiego napiCciaś w s>siedztwie linii 
energetycznych obowi>zuj> ograniczeniaŚ 
1) dla wysokoWci zagospodarowania i lokalizacji na 

stały pobyt ludziŚ 
a) dla linii energetycznej Wredniego napiCcia 15 KV, 

szerokoWć tej strefy wnosi 14 m, tj. po 7 m na 
kacd> stronC od osi linii, 

b) dla linii energetycznej wysokiego napiCcia  
110 kV, szerokoWć tej strefy wynosi 40 m, tj. po 
20 m na kacd> stronC od osi liniiś 

2) w zakresie zagospodarowania terenu obowi>zuje 
uwzglCdnienie przebiegu przedmiotowych urz>dzeM 
z wymogiem ich udostCpniania słucbom 
eksploatacyjnym i konserwuj>cym na zasadach 
okreWlonych w przepisach odrCbnych. Sposób 
zagospodarowania terenu nalecy wyprzedzaj>co 
uzgodnić z gestorem sieci. 
Ograniczenia o których mowa w pkt 1) i 2) 

obowi>zuj> do czasu likwidacji b>da skablowania linii 
napowietrznych Wredniego i wysokiego napiCcia, przy 

czym decyzja w sprawie realizacji ww. inwestycji 
pozostaje do wył>cznej decyzji gestora sieci. Dopuszcza 
siC mocliwoWć realizacji przebudowy przez 
zainteresowane strony na warunkach gestora sieci. 

7. Obowi>zuje zakaz lokalizacji zabudowy  
w s>siedztwie lasów, zgodnie z obowi>zuj>cymi 
przepisami nieprzekraczalne linie zabudowy od lasów 
wynosz> 12 m. 

8. Obowi>zuje zakaz grodzenia nieruchomoWci 
przyległych do powierzchniowych wód publicznych  
w odległoWci mniejszej nic 1,5 m od linii brzegu, a takce 
zakazywania lub uniemocliwiania przechodzenia przez 
ten obszar na podstawie przepisów odrCbnych. 

9. Ograniczenia zabudowy w s>siedztwie linii 
kolejowej nr 18 relacji Kutno - PiłaŚ 
1) W sprawie okreWlenia odległoWci i warunków 

dopuszczaj>cych usytuowanie drzew lub krzewów, 
elementów ochrony akustycznej, wykonywania 
robót ziemnych, budynków lub budowli  
w s>siedztwie linii kolejowych oraz sposobu 
urz>dzania i utrzymania zasłon odWniecnych i pasów 
przeciwpocarowych obowi>zuj> przepisy odrCbne. 
W szczególnoWci obowi>zujeŚ 
a) roboty ziemne mog> być wykonywane  

w odległoWci nie mniejszej nic 4 m od granicy 
obszaru kolejowego, 

b) wykonywanie robót ziemnych w odległoWci 
od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego 
powinno być kacdorazowo uzgadnianie  
z zarz>dem kolei, 

c) budynki i budowle mog> być usytuowane  
w odległoWci nie mniejszej nic 10 m od granicy 
obszary kolejowego, z tym, ce odległoWć ta od 
osi skrajnego toru nie moce być mniejsza nic  
20 m; 

3) nowe budynki mieszkalne, zamieszkania 
zbiorowego (hotele, pensjonaty) oraz ucytecznoWci 
publicznej winny być sytuowane w odległoWci 
zapewniaj>cej dopuszczalne poziomy hałasu  
i wibracji okreWlone w przepisach o ochronie 
Wrodowiskaś 

4) dla terenów znajduj>cych siC w bezpoWrednim 
s>siedztwie linii kolejowej mog> wystCpować 
przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Obiekty 
budowlane wraz ze zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami 
budowlanymi nalecy, bior>c pod uwagC 
przewidywany okres ucytkowania, projektować  
i budować w sposób zapewniaj>cy spełnienie 
wymagaM dotycz>cych ochrony przed hałasem  
i drganiami; 

5) ochrona projektowanej funkcji mieszkaniowej na 
terenach objCtych planem przed uci>cliwoWciami 
wynikaj>cymi z s>siedztwa linii kolejowej nalecy do 
zadaM własnych inwestora. 
 
§ 14. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady 

ich modernizacji i rozbudowy 
1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane s> 

przez drogi publiczne, ci>gi pieszo-jezdne oraz dojazdy 
stanowi>ce drogi wewnCtrzne. Zasady obsługi 
komunikacyjnej poszczególnych terenów 
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elementarnych zawieraj> ustalenia szczegółowe dla tych 
terenów. 

2. Do dróg publicznych o znaczeniu 
ponadlokalnym zalicza siCŚ drogC klasy Z – zbiorcza: 
01.KD.Z oraz 02.KD.Z - wchodz>ce w skład 
tranzytowego układu komunikacyjnego obsługuj>cego 
południowo-wschodni> czCWć miasta. 

3. Układ dróg publicznych o znaczeniu lokalnym 
tworz> pozostałe drogi gminneŚ 
1) klasy L – lokalna: 03.KD.L; 
2) klasy D – dojazdowa: 04.KD.D oraz 05.KD.D; 
3) do układu dróg gminnych mog> być zaliczone inne 

drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady 
Miejskiej. 
4. Dla komunikacji rowerowej ustala siCŚ 

1) lokalizacjC tras rowerowych w liniach 
rozgraniczaj>cych zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymiś 

2) w zalecnoWci od potrzeb mieszkaMców gminy 
wskazana jest lokalizacja innych tras rowerowych: 
a) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, dojazdy 

ci>gów pieszych po uzgodnieniu projektowanego 
przebiegu z właWciwym zarz>dc> terenu, 

b) na terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania. 

5. Ogólne zasady dotycz>ce zapewnienia miejsc 
parkingowych: 
1) ustala siC minimalne wskaaniki zaspokojenia potrzeb 

parkingowych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

o powierzchni całkowitej domu do 150 m2 -  
2 stanowiska postojowe na jeden budynek 
mieszkalny, dla budynku o powierzchni 
całkowitej domu powycej 150 m2 - dodatkowo  
1 stanowisko postojowe na kacde nastCpne 40 m2 
powierzchni całkowitej, 

b) dla innych funkcjiŚ nie mniej nic 2 miejsca na 
100 m2 powierzchni ucytkowej obiektu  
i 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych; 

2) obowi>zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych  
w granicach działki lub posesji przynalecnej do 
budynku, o ile ustalenia szczegółowe dla 
poszczególnych terenów elementarnych nie 
stanowi> inaczejś 

3) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach 
wywołuj>cych potrzeby parkingowe,  
a w szczególnoWci obiekty o funkcjach usługowych, 
podlegaj> powycszym wymogomś 

4) lokalizacja nowych obiektów o funkcjach 
okreWlonych w ustaleniach szczegółowych dla 
terenów elementarnych jako podstawowe 
przeznaczenie terenu, a takce zmiana sposobu 
ucytkowania istniej>cych lokali i budynków, 
wymaga zaspokojenia potrzeb parkingowych 
zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym 
ustCpie. 
 
§ 15. Ustalenia dla systemów infrastruktury 

technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy 
1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji 

infrastruktury technicznej, a takce przebudowy, 
rozbudowy sieci i urz>dzeM istniej>cychŚ 

1) w liniach rozgraniczaj>cych dróg, ulic, dojazdów  
i ci>gów pieszych po uzgodnieniu projektowanego 
przebiegu z odpowiednim zarz>dc> terenu, 

2) w wyznaczonych pasach technicznych, 
3) dopuszcza siC lokalizacjC infrastruktury w pasach 

wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie 
zabudowy oznaczone na rysunku planu, 

4) na terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania. 
2. Zasady zaopatrzenia w wodCŚ 

1) obowi>zuje zaopatrzenie w wodC z istniej>cej  
i projektowanej zabudowy poprzez rozbudowC 
istniej>cego systemu wodoci>gowegoś 

2) wodC dla celów p.poc. zapewni siC z istniej>cej  
i projektowanej sieci wodoci>gowej, uzbrojonej  
w hydranty; 

3) nalecy zapewnić dostawC wody w odpowiedniej 
iloWci oraz pod wymaganym ciWnieniem, zgodnie  
z warunkami technicznymi właWciwego gestora 
sieci; 
3. Zasady odprowadzenia WciekówŚ 

1) do gminnej kanalizacji sanitarnej, zgodnie  
z warunkami technicznymi właWciwego gestora 
sieci; 

2) Wcieki z terenów komercyjnych (w rozumieniu 
planu) nalecy podczyszczać na własnych 
urz>dzeniach podczyszczaj>cych stosownie do 
wymogów obowi>zuj>cych w tym zakresie norm 
oraz gestora sieci kanalizacji sanitarnej, po 
uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia od gestora; 

3) wyklucza siC zrzut Wcieków sanitarnych, 
przemysłowych, technicznych i innych do gruntu  
i wód powierzchniowych. 
4. Zasady odprowadzenie wód deszczowych i ich 

zagospodarowanie: 
1) odprowadzenie wód opadowych odbywa siC do 

Rowu Soleckiego i istniej>cych rowów 
melioracyjnych w jego zlewni po uzyskaniu 
pozytywnego uzgodnienia z zarz>dc> melioracji  
i urz>dzeM wodnych oraz uzyskaniu wszelkich 
niezbCdnych pozwoleM w tym zakresie zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisamiś 

2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni 
szczelnych na terenach przemysłowych, 
składowych, baz transportowych, z terenów 
komunikacji drogowej, z powierzchni placów 
utwardzonych zwi>zanych z obsług> transportu oraz 
terenów o innym ucytkowaniu powoduj>cym 
zanieczyszczenie wód opadowych – przed 
odprowadzeniem do gruntu i wód 
powierzchniowych wymagaj> oczyszczenia zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami, 

3) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych do kanalizacji deszczowej, po 
uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia od gestora,  
z terenówŚ 
a) PU – tereny funkcji komercyjnych  

(w rozumieniu planu), 
b) dróg publicznych obsługuj>cych tereny  

o przeznaczeniu okreWlonym w planie jako PU, 
c) wody opadowe lub roztopowe pochodz>ce  

z dachów budynków mieszkalnych i z nimi 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 156 – 9128 – Poz. 1321 
 

zwi>zanych oraz powierzchni innych nic 
powierzchnie, o których mowa w punkcie a) i b), 
mog> być wprowadzane do wód lub do ziemi, 

d) dla terenów istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
bez dostCpu do kanalizacji deszczowej jako 
rozwi>zanie tymczasowe do czasu realizacji sieci 
kanalizacji deszczowej dopuszcza siC lokalizacjC 
indywidualnych systemów oczyszczania wód 
opadowych i roztopowych na działce inwestora, 

e) wszystkie wyloty do odbiorników nalecy 
wyposacyć w separatory substancji 
ropopochodnych, zlokalizowane w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg lub w obrCbie terenów 
elementarnych z zapewnieniem dojazdu; 

4) system rowów melioracyjnychŚ 
a) dla terenów bez dostCpu do kanalizacji 

deszczowej do czasu jej realizacji, istniej>ce 
rowy melioracyjne nalecy zachować,  
a ewentualne zasypanie b>da budowC w ich 
miejsce przepustów lub ruroci>gów drenarskich 
nalecy uzgodnić z właWciwym zarz>dc> 
melioracji i urz>dzeM wodnych, 

b) w przypadku zmiany przebiegu istniej>cych 
rowów lub kanałów odwadniaj>cych wymagany 
jest kompleksowy projekt odwodnienia  
w zasiCgu ich oddziaływania. 

5. Zasady zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś 
1) obowi>zuje rozbudowa sieci i urz>dzeM przesyłu 

energii elektrycznej w zakresie niezbCdnym do 
zaopatrzenia w energiC elektryczn> zabudowy na 
całym obszarze planuś 

2) dopuszcza siC budowC sieci Wredniego napiCcia  
w wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej 
oraz w liniach rozgraniczaj>cych ulic, dojazdów  
i ci>gów pieszych po uzgodnieniu projektowanego 
przebiegu z odpowiednim zarz>dc> drogiś 

3) dopuszcza siC budowC sieci wysokiego napiCcia po 
uzgodnieniu projektowanego przebiegu  
z właWcicielem terenuś 

4) dopuszcza siC sukcesywn> przebudowC  
i skablowanie istniej>cych linii napowietrznych 
Wredniego i wysokiego napiCciaś 

5) zaopatrzenie zabudowy w energiC elektryczn> nn 
bCdzie siC odbywać z istniej>cych stacji 
transformatorowych zlokalizowanych w granicach 
planu i połocnych poza planem oraz projektowanych 
stacji transformatorowych; 

6) dopuszcza siC budowC nowych stacji 
transformatorowych, poza wyznaczonymi w planie 
terenami obiektów i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej E – stacje transformatorowe, o ile bCdzie 
to wynikało z potrzeb odbiorców energii 
elektrycznej zlokalizowanych w obszarze objCtym 
planem oraz terenów s>siednich. 
6. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych nisko 

emisyjnych aródeł, spełniaj>cych obowi>zuj>ce normy 
lub z sieci. 

7. Zaopatrzenie w gaz z istniej>cej sieci gazowej, 
modernizacja, przebudowa oraz budowa nowej sieci 
gazowej moce być wykonana na warunkach jej 
właWciciela lub ucytkownika. 

8. W zakresie usuwania odpadów obowi>zuje 
utylizacja odpadów stałych poza terenem objCtym 
planem na zorganizowanym wysypisku odpadów, 
odpadki poprodukcyjne utylizuj> i wywoc> podmioty 
gospodarcze we własnym zakresie, zgodnie 
ze stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Solcu 
Kujawskim. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 
 
§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.PU 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu); 
2) na całym terenie wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego, 

b) lokalizacji działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk>  
i przetwarzaniem surowców wtórnych  
i odpadówś 

3) wyklucza siC usługi publiczne i usługi w budynkach 
zamieszkania zbiorowego; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi 
komunikacji (w rozumieniu planu); 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
Zasady lokalizacji reklam: 

a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 
usytuowanych w pierzei drogi 01.KD.Z  
o powierzchnia noWnika do 12 m2 za zgod> zarz>dcy 
drogi, 

b) na budynkach usytuowanych w pierzei drogi 
01.KD.Z dopuszcza siC lokalizacjC reklam 
wbudowanych, 

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 
Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe  
w bezpoWrednim s>siedztwie. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazuŚ nie ustala siC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy Vredniej (połoconej poza 
planem), 

b) w odległoWci minimum 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi 01.KD.Z, 

c) w odległoWci minimum 12 m od terenu 02.ZLś 
2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy - dowolny, 
b) udział powierzchni biologicznie czynnejŚ min. 

10%; 
3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowyŚ 
- dla budynkówŚ do 17 m, 
- dla budowli: dowolna; 

b) kształt dachuŚ dowolnyś 
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4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć działekŚ min. 2000 m2, 
b) szerokoWć frontów działekŚ 

- min.: 20 m, 
- max.: dowolna, 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny; 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanychś 
2) przez teren 01.PU przebiega oznaczona na rysunku 

planu, istniej>ca napowietrzna linia 
elektroenergetyczna. Do czasu jej przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w s>siedztwie linii 
obowi>zuj> ustalenia jak w § 13 ust. 6ś 

3) dla rowów melioracyjnych w granicach terenu 
elementarnego obowi>zuj> ustalenia jak w § 15  
ust. 4 pkt 4. 
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnejŚ dojazd z drogi 

01.KD.Z oraz ulicy Vredniej (połoconej poza 
planem); 

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla 
całego terenu elementarnego na zasadach 
okreWlonych w § 14 ust. 5. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu 
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
planu dopuszcza siC dotychczasowy sposób 
ucytkowania terenu. 

9. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 17. Ustalenia szczegółowe dla terenu 02.ZL 
1. Przeznaczenie terenu: 

2) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane 
wył>cznie z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. 
Wciecki piesze i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca 
odpoczynku, itp.. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennegoŚ zakaz lokalizacji noWników 
reklamowych. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazuŚ nie ustala siC 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji zabudowy, 
dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie  
z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze 
i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku, itp.. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych dla prowadzenie 
gospodarki leWnej lub miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenuś 

2) przez teren 02.ZL przebiegaj> oznaczone na rysunku 
planu istniej>ce linie napowietrzne 
elektroenergetyczne, dla których dopuszcza siC 
mocliwoWć przeprowadzenia wycinki drzew  
w zakresie umocliwiaj>cym prawidłow> 
eksploatacjC sieci (zgodnie z ustaleniami w § 13  
ust. pkt 2 uchwały). 
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowyŚ zasady obsługi 
komunikacyjnej: wjazd na teren z drogi 01.KD.Z oraz 
ulicy Vredniej (połoconej poza planem). 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ zakaz lokalizacji 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

9. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenu 03.PU 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu), 
2) na całym terenie wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego, 

b) lokalizacji działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk>  
i przetwarzaniem surowców wtórnych  
i odpadówś 

3) wyklucza siC usługi publiczne i usługi w budynkach 
zamieszkania zbiorowego; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi 
komunikacji (w rozumieniu planu). 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
Zasady lokalizacji reklam: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

w pierzei drogi 01.KD.Z i 02.KD.Z, 
powierzchnia noWnika do 12 m2 za zgod> 
zarz>dcy drogiś 

b) na budynkach usytuowanych w pierzei drogi 
01.KD.Z i 02.KD.Z dopuszcza siC lokalizacjC 
reklam wbudowanych, 

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 
emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwie. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazuŚ nie ustala siC. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych ulicy Vredniej (połoconej poza 
planem) 

b) w odległoWci minimum 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi 01.KD.Z i 02.KD.Z, 

c) w odległoWci minimum 12 m od terenu 02.ZLś 
2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowyŚ dowolny, 
b) udział powierzchni biologicznie czynnejŚ 

min. 10%; 
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3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowyŚ 
- dla budynkówŚ do 17 m, 
- dla budowli: dowolna, 

b) kształt dachuŚ dowolnyś 
4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć działekŚ min. 2500 m², 
b) szerokoWć frontów działekŚ 

- min.: 25 m, 
- max.: dowolna; 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanychś 
2) wzdłuc granicy terenu 03.PU przebiega oznaczona 

na rysunku planu, istniej>ca napowietrzna linia 
elektroenergetyczna. Do czasu jej przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w s>siedztwie linii 
obowi>zuj> ustalenia jak w § 13 ust. 6ś 

3) dla rowów melioracyjnych w granicach terenu 
elementarnego obowi>zuj> ustalenia jak w § 15  
ust. 4 pkt 4. 
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnejŚ dojazd z drogi 

01.KD.Z i 02.KD.Z oraz z ulicy Vredniej (połoconej 
poza planem); 

2) dla całego terenu elementarnego dopuszcza siC 
wydzielenie dróg wewnCtrznych o nastCpuj>cych 
parametrach: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min.  

10 m, w sytuacji zakoMczenia placem do 
zawracania - wymiary min 20/20 m, 

b) urz>dzenieŚ droga jednojezdniowa, dwupasowa, 
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie 
jezdni; 

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla 
całego terenu elementarnego na zasadach 
okreWlonych w § 14 ust. 5. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu 
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
planu dopuszcza siC dotychczasowy sposób 
ucytkowania terenu. 

9. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenu 04.PU 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu); 
2) na całym terenie wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego, 

b) lokalizacji działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk>  
i przetwarzaniem surowców wtórnych  
i odpadówś 

3) wyklucza siC usługi publiczne i usługi w budynkach 
zamieszkania zbiorowego; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi 
komunikacji (w rozumieniu planu); 

5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowaniaŚ 
a) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/5.1. 

przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniowo-
usługow>. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

Zasady lokalizacji reklam: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych  

w pierzei drogi 02.KD.Z i 04.KD.D o powierzchnia 
noWnika do 12 m2 za zgod> zarz>dcy drogiś 

b) na budynkach usytuowanych w pierzei drogi 
02.KD.Z i 04.KD.D dopuszcza siC lokalizacjC 
reklam wbudowanych, 

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 
Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe  
w bezpoWrednim s>siedztwie. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazuŚ nie ustala siC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 04 KD.D oraz ulicy 
Vredniej (połoconej poza planem), 

b) w odległoWci minimum 8 m od linii 
rozgraniczaj>cych drogi 02.KD.Z, 

c) w odległoWci minimum 12 m od terenu 05.ZLś 
2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowyŚ 
- dla wydzielenia 04/5.1.: maks. 0,4, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ dowolnyś 

b) udział powierzchni biologicznie czynnejŚ 
- dla wydzielenia 04/5.1.: min 40%, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ min 10%ś 

3) parametry zabudowy: 
a) wysokoWć zabudowyŚ 

- dla wydzielenia 04/5.1.: maks. 8,5 m, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ dla budynkówŚ 

do 17 m, dla budowli: dowolna 
b) kształt dachuŚ dowolnyś 

4) zasady podziału na działkiŚ 
a) wielkoWć działekŚ 

- dla wydzielenia 04/5.1.: min. 1000 m2, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ min. 2000 m2; 

b) szerokoWć frontów działekŚ 
- min.: 25 m, 
- max.: dowolna; 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanychś 
2) przez teren 04.PU przebiegaj> oznaczone na rysunku 

planu, istniej>ce napowietrzne linie 
elektroenergetyczne. Do czasu jej przebudowy 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 156 – 9131 – Poz. 1321 
 

(skablowania lub likwidacji) w s>siedztwie linii 
obowi>zuj> ustalenia jak w § 13 ust. 6. 
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd z drogi 

02.KD.Z i 04.KD.D oraz ulicy Vredniej, połoconej 
poza planem; 

2) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych  
o nastCpuj>cych parametrachŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min.  

10 m, w sytuacji zakoMczenia placem do 
zawracania – wymiary placu min 20/20 m, 

b) urz>dzenieŚ droga jednojezdniowa, dwupasowa, 
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie 
jezdni; 

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla 
całego terenu elementarnego na zasadach 
okreWlonych w § 14 ust. 5. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu 
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
planu dopuszcza siC dotychczasowy sposób 
ucytkowania terenu. 

9. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenu 05.ZL 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny lasówś 
2) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane 

wył>cznie z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. 
Wciecki piesze i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca 
odpoczynku, itp.. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennegoŚ zakaz lokalizacji noWników 
reklamowych. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazuŚ nie ustala siC. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ czCWć terenu 
elementarny połocona jest w granicach strefy „W” 
ochrony archeologicznej, dla której obowi>zuj> 
ustalenia ogólne w § 10 ust. 3, granice strefy oznaczone 
s> na rysunku planu. 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji zabudowy, 
dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane wył>cznie  
z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. Wciecki piesze 
i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku, itp.. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) na całym terenie wyklucza siC lokalizacjC 

tymczasowych obiektów budowlanych, za 
wyj>tkiem obiektów niezbCdnych dla prowadzenie 
gospodarki leWnej lub miejsc rekreacyjnych dla 
ucytkowników terenuś 

2) przez teren 05.ZL przebiegaj> oznaczone na rysunku 
planu istniej>ce linie napowietrzne 
elektroenergetyczne, dla których dopuszcza siC 
mocliwoWć przeprowadzenia wycinki drzew  
w zakresie umocliwiaj>cym prawidłow> 

eksploatacjC sieci (zgodnie z ustaleniami w § 13  
ust. pkt 2 uchwały). 
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowyŚ zasady obsługi 
komunikacyjnejŚ wjazd na teren z drogi połocnej poza 
planem stanowi>cej północn> granice opracowania oraz 
poprzez s>siednie tereny elementarne. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania terenówŚ zakaz lokalizacji 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

9. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenu 06.PU 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu), 
2) na całym terenie wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego, 

b) lokalizacji działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk>  
i przetwarzaniem surowców wtórnych  
i odpadówś 

3) wyklucza siC usługi publiczne i usługi w budynkach 
zamieszkania zbiorowego; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi 
komunikacji (w rozumieniu planu); 

5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowaniaŚ 
a) teren wydzielenia wewnCtrznego 06/5.1. 

przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniowo-
usługow>. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

Zasady lokalizacji reklam: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

usytuowanych w pierzei ulicy Kujawskiej  
o powierzchnia noWnika do 12 m2 za zgod> zarz>dcy 
drogi, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych na 
budynkach usytuowanych w pierzei ulicy 
Kujawskiej, 

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 
Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe  
w bezpoWrednim s>siedztwie. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazuŚ nie ustala siC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ czCWć terenu 
elementarny połocona jest w granicach strefy „W” 
ochrony archeologicznej, dla której obowi>zuj> 
ustalenia ogólne w § 10 ust. 3, granice strefy oznaczone 
s> na rysunku planu. 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 04.KD.D oraz ulicy 
Kujawskiej (połoconej poza planem), 

2) parametry zagospodarowania terenu: 
a) wskaanik powierzchni zabudowyŚ 

- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 
06/5.1.: maks. 0,4, 
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- dla pozostałej czCWci terenuŚ dowolnyś 
b) udział powierzchni biologicznie czynnejŚ 

- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 
06/5.1.: min 40%, 

- dla pozostałej czCWci terenuŚ min 10%ś 
3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowyŚ 
- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 

06/5.1.: maks. 8,5 m, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ dla budynkówŚ 

do 17 m, dla budowli: dowolna, 
b) kształt dachuŚ dowolnyś 

4) zasady podziału na działkiŚ 
a) wielkoWć działekŚ 

- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 
06/5.1.: min. 1000 m2, 

- dla pozostałej czCWci terenuŚ min. 2500 m2; 
b) szerokoWć frontów działekŚ 

- min.: 20 m, 
- max.: dowolna; 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanychś 
2) przez teren 06.PU przebiega oznaczona na rysunku 

planu, istniej>ca napowietrzna linia 
elektroenergetyczna. Do czasu jej przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w s>siedztwie linii 
obowi>zuj> ustalenia jak w § 13 ust. 6. 
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnejŚ dojazd z drogi 

04.KD.D oraz ulicy Kujawskiej i Vredniej 
(połoconych poza planem), 

2) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych  
o nastCpuj>cych parametrachŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min.  

10 m, w sytuacji zakoMczenia placem do 
zawracania - wymiary min 20/20 m, 

b) urz>dzenieŚ droga jednojezdniowa, dwupasowa, 
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie 
jezdni; 

3) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla 
całego terenu elementarnego na zasadach 
okreWlonych w § 14 ust. 5. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu 
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
planu dopuszcza siC dotychczasowy sposób 
ucytkowania terenu. 

9. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu 07.PU 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu), 
2) na całym terenie wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego, 

b) lokalizacji działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk>  
i przetwarzaniem surowców wtórnych  
i odpadówś 

3) wyklucza siC usługi publiczne i usługi w budynkach 
zamieszkania zbiorowego; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi 
komunikacji (w rozumieniu planu); 

5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowaniaŚ 
a) teren wydzielenia wewnCtrznego 07/1.1. Ks 

przeznacza siC pod obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej - przepompownia 
Wcieków, 

b) tereny wydzielenia wewnCtrznego 07/5.1, 07/5.2 
oraz dz. nr 1033/1 przeznacza siC pod zabudowC 
mieszkaniowo-usługow>. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

Zasady lokalizacji reklam: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

usytuowanych w pierzei drogi 01.KD.Z i 02.KD.Z  
o powierzchnia noWnika do 12 m2 za zgod> zarz>dcy 
drogi, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych na 
budynkach usytuowanych w pierzei drogi 01.KD.Z, 
02.KD.Z oraz 04.KD.D, 

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 
Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe  
w bezpoWrednim s>siedztwie. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazuŚ nie ustala siC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 04.KD.D, 
b) w odległoWci minimum 8 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 01.KD.Z oraz 02.KD.Zś 
2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowyŚ 
- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 07/5.1, 

07/5.2 oraz dz. nr 1033/1: maks. 0,4, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ dowolnyś 

b) udział powierzchni biologicznie czynnejŚ 
- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 07/5.1, 

07/5.2 oraz dz. nr 1033/1: min 40%, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ min 10%ś 

3) parametry zabudowy: 
a) wysokoWć zabudowyŚ 

- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 07/5.1, 
07/5.2 oraz dz. nr 1033/1: maks. 8,5 m, 

- dla pozostałej czCWci terenuŚ dla budynkówŚ 
do 17 m, dla budowli: dowolna, 

b) kształt dachuŚ dowolnyś 
4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć działekŚ 
- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 07/5.1, 

07/5.2 oraz dz. nr 1033/1: min 1000 m2, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ min 2500 m2; 
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b) szerokoWć frontów działekŚ 
- min.: 20 m, 
- max.: dowolna; 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanychś 
2) dla rowów melioracyjnych w granicach terenu 

elementarnego obowi>zuj> ustalenia jak w § 15  
ust. 4 pkt 4. 
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnejŚ dojazd z drogi 

01.KD.Z, 02.KD.Z, 04.KD.D, 
2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla 

całego terenu elementarnego na zasadach 
okreWlonych w § 14 ust. 5. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu 
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
planu dopuszcza siC dotychczasowy sposób 
ucytkowania terenu. 

9. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenu 08.PU 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu); 
2) na całym terenie wyklucza siCŚ lokalizacjC 

działalnoWci o uci>cliwoWci wynikaj>cej z emisji 
odorów, hałasu, wibracji, promieniowania 
elektromagnetycznego; 

3) wyklucza siC usługi publiczne i usługi w budynkach 
zamieszkania zbiorowego; 

4) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowaniaŚ 
a) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/1.1.Ks oraz 

08/1.2.Ks przeznacza siC pod obiekty  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej - 
przepompownia Wcieków, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 08/5.1. 
przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniowo-
usługow>. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

Zasady lokalizacji reklam: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cyc 

h usytuowanych w pierzei drogi 01.KD.Z, 03.KD.L 
o powierzchnia noWnika do 12 m2 za zgod> zarz>dcy 
drogi, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych na 
budynkach usytuowanych w pierzei drogi 05.KD.D, 

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 
Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe  
w bezpoWrednim s>siedztwie. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazuŚ nie ustala siC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 05.KD.D, 
b) w odległoWci minimum 8 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 01.KD.Z oraz 03.KD.Lś 
2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowyŚ 
- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 

08/5.1.: maks. 0,4, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ dowolnyś 

b) udział powierzchni biologicznie czynnejŚ 
- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 

08/5.1.: min. 40%, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ min 10%ś 

3) parametry zabudowy: 
a) wysokoWć zabudowyŚ 

- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 
08/5.1.: maks. 8,5 m, 

- dla pozostałej czCWci terenuŚ dla budynkówŚ 
do 17 m, dla budowli: dowolna, 

b) kształt dachuŚ dowolnyś 
4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć działekŚ 
- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 

08/5.1.: min. 1000 m2, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ min. 2500 m2; 

b) szerokoWć frontów działekŚ 
- min.: 20 m, 
- max.: dowolna; 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanychś 
2) wzdłuc granicy terenu 08.PU przebiega oznaczona 

na rysunku planu, istniej>ca napowietrzna linia 
elektroenergetyczna. Do czasu jej przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w s>siedztwie linii 
obowi>zuj> ustalenia jak w § 13 ust. 6ś 

3) dla rowów melioracyjnych w granicach terenu 
elementarnego obowi>zuj> ustalenia jak w § 15  
ust. 4 pkt 4. 
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnejŚ dojazd z drogi 

01.KD.Z, 03.KD.L, 05.KD.D. 
2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla 

całego terenu elementarnego na zasadach 
okreWlonych w § 14 ust. 5. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu 
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
planu dopuszcza siC dotychczasowy sposób 
ucytkowania terenu. 

9. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenu 09.PU 
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1. Przeznaczenie terenu: 
1) tereny funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu), 
2) na całym terenie wyklucza siCŚ 

a) lokalizacjC działalnoWci o uci>cliwoWci 
wynikaj>cej z emisji odorów, hałasu, wibracji, 
promieniowania elektromagnetycznego, 

b) lokalizacji działalnoWci zwi>zanych ze zbiórk>  
i przetwarzaniem surowców wtórnych  
i odpadówś 

3) wyklucza siC usługi publiczne i usługi w budynkach 
zamieszkania zbiorowego; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi 
komunikacji (w rozumieniu planu); 

5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowaniaŚ 
a) teren wydzielenia wewnCtrznego 09/1.1.KS 

przeznacza siC pod obiekty i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej - przepompownia 
Wcieków, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 09/5.1. 
przeznacza siC pod zabudowC mieszkaniowo – 
usługow>. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

Zasady lokalizacji reklam: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

usytuowanych w pierzei drogi 01.KD.Z, 03.KD.L  
o powierzchnia noWnika do 12 m2 za zgod> zarz>dcy 
drogi, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych na 
budynkach usytuowanych w pierzei drogi 01.KD.Z, 
03.KD.L, 05.KD.D, 

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 
Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe  
w bezpoWrednim s>siedztwie. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazuŚ nie ustala siC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 6 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 05.KD.D, 
b) w odległoWci minimum 8 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 01.KD.Z i 03.KD.L, 
2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: 
- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 

09/5.1.: maks. 0,4, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ dowolny, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnejŚ 
- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 

09/5.1.: min 40%, 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ min 10%, 

3) parametry zabudowy: 
a) wysokoWć zabudowyŚ 

- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 
09/5.1.: maks. 8,5 m, 

- dla pozostałej czCWci terenuŚ dla budynkówŚ 
do 17 m, dla budowli: dowolna, 

b) kształt dachuŚ dowolny, 
4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć działek: 
- dla terenu wydzielenia wewnCtrznego 

09/5.1.Ś min. 1000 m², 
- dla pozostałej czCWci terenuŚ min. 5000 m2, 

b) szerokoWć frontów działekŚ 
- min.: 20 m, 
- max.: dowolna, 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanychś 
2) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych  

o nastCpuj>cych parametrachŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min.  

10 m, w sytuacji zakoMczenia placem do 
zawracania - wymiary min 20/20 m, 

b) urz>dzenieŚ droga jednojezdniowa, dwupasowa, 
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie 
jezdni; 

3) wzdłuc granicy terenu 09.PU przebiega oznaczona 
na rysunku planu, istniej>ca napowietrzna linia 
elektroenergetyczna. Do czasu jej przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w s>siedztwie linii 
obowi>zuj> ustalenia jak w § 13 ust. 6ś 

4) dla rowów melioracyjnych w granicach terenu 
elementarnego obowi>zuj> ustalenia jak w § 15  
ust. 4 pkt. 4. 
7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnejŚ dojazd z drogi 

01.KD.Z, 03.KD.L, 05.KD.D; 
2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla 

całego terenu elementarnego na zasadach 
okreWlonych w § 14 ust. 5. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu 
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
planu dopuszcza siC dotychczasowy sposób 
ucytkowania terenu. 

9. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenu 10.PU 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny funkcji komercyjnych (w rozumieniu planu); 
2) na całym terenie wyklucza siCŚ lokalizacjC 

działalnoWci o uci>cliwoWci wynikaj>cej z emisji 
odorów, hałasu, wibracji, promieniowania 
elektromagnetycznego; 

3) wyklucza siC usługi publiczne i usługi w budynkach 
zamieszkania zbiorowego; 

4) dopuszcza siC lokalizacjC funkcji obsługi 
komunikacji (w rozumieniu planu); 

5) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowaniaŚ 
a) teren wydzielenia wewnCtrznego 10/1.1.E oraz 

10/1.2.E przeznacza siC pod urz>dzenia 
infrastruktury technicznej - stacje 
transformatorowe. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

Zasady lokalizacji reklam: 
a) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych 

usytuowanych w pierzei drogi 01.KD.Z i 03.KD.L 
oraz ulicy Rzymskiej, połoconej poza planem, 
stanowi>cej w czCWci południowej granice 
opracowania, o powierzchnia noWnika do 12 m2 za 
zgod> zarz>dcy drogi, 

b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych na 
budynkach usytuowanych w pierzei drogi 01.KD.Z  
i 03.KD.L oraz ulicy Rzymskiej, połoconej poza 
planem, stanowi>cej w czCWci południowej granice 
opracowania, 

c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam emituj>cych 
Wwiatło mog>ce zakłócać warunki mieszkaniowe  
w bezpoWrednim s>siedztwie. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazuŚ nie ustala siC. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

oznaczone na rysunku planu: 
a) w odległoWci minimum 8 m od linii 

rozgraniczaj>cych drogi 01.KD.Z, 03.KD.L oraz 
ulicy Rzymskiej, połocon> poza planem, 
stanowi>c> w czCWci południowej granice 
opracowania; 

2) parametry zagospodarowania terenu: 
a) wskaanik powierzchni zabudowyŚ dowolny, 
b) udział powierzchni biologicznie czynnejŚ 

min 10%, 
3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowyŚ 
- dla budynkówŚ do 17 m, 
- dla budowli: dowolna, 

b) kształt dachuŚ dowolny, 
4) zasady podziału na działkiŚ 

a) wielkoWć działekŚ min. 5000 m2, 
b) szerokoWć frontów działekŚ 

- min. 20 m, 
- max. dowolna, 

c) k>t połocenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: dowolny. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) dla całego terenu elementarnego wyklucza siC 

lokalizacjC tymczasowych obiektów budowlanychś 
2) dopuszcza siC wydzielenie dróg wewnCtrznych  

o nastCpuj>cych parametrach: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min.  

10 m, w sytuacji zakoMczenia placem do 
zawracania - wymiary min 20/20 m, 

b) urz>dzenieŚ droga jednojezdniowa, dwupasowa, 
z chodnikiem co najmniej po jednej stronie 
jezdni; 

3) dla rowów melioracyjnych w granicach terenu 
elementarnego obowi>zuj> ustalenia jak w § 15  
ust. 4 pkt 4. 

7. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 
modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnejŚ dojazd z drogi 

01.KD.Z, 03.KD.L oraz ulic> Rzymsk>, połocon> 
poza planem, stanowi>c> w czCWci południowej 
granice opracowania; 

2) obowi>zuje zapewnienie miejsc parkingowych dla 
całego terenu elementarnego na zasadach 
okreWlonych w § 14 ust. 5. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu 
realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
planu dopuszcza siC dotychczasowy sposób 
ucytkowania terenu. 

9. Stawka procentowa: 0%. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego 
 
§ 26. Ustalenia dla terenu 01.KD.Z 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z – zbiorcza. 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 20 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) przekrójŚ droga jednojezdniowa, dwupasowaś 
3) wyposacenieŚ chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowejś 
4) dostCpnoWćŚ poprzez zjazdy zbiorcze. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
1) obiekty małej architekturyŚ dopuszcza siC na 

warunkach zarz>dcy drogiś 
2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

sytuowania; 
4) urz>dzenia techniczneŚ 
b) dopuszcza siC na warunkach zarz>dcy drogi, 
c) obowi>zuje zachowanie i utrzymanie rowu 

melioracyjnego, który znajduje siC w granicach 
terenu, dopuszcza siC przebudowC lub 
skanalizowanie rowu zgodnie z ustaleniami 
ogólnymi § 15 ust. 4 pkt. 4ś 

5) zasady lokalizacji zieleniŚ zieleM dopuszcza siC przy 
zachowaniu minimalnej szerokoWci chodnika 2 m. 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu  
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy. 

5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 
dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3 oraz na 
warunkach zarz>dcy drogi. 

6. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 27. Ustalenia dla terenu 02.KD.Z 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z – zbiorcza. 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 20 m 
oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

2) przekrójŚ droga jednojezdniowa, dwupasowaś 
3) wyposacenieŚ chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowejś 
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4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) obiekty małej architekturyŚ dopuszcza siC na 

warunkach zarz>dcy drogiś 
2) noWniki reklamoweŚ zakaz lokalizacjiś 
3) tymczasowe obiekty usługowo handloweŚ zakaz 

sytuowania; 
4) urz>dzenia techniczneŚ 

a) dopuszcza siC na warunkach zarz>dcy drogi, 
b) obowi>zuje zachowanie i utrzymanie rowu 

melioracyjnego, który znajduje siC w granicach 
terenu, dopuszcza siC przebudowC lub 
skanalizowanie rowu zgodnie z ustaleniami 
ogólnymi § 15 ust. 4 pkt. 4ś 

5) zasady lokalizacji zieleniŚ zieleM dopuszcza siC przy 
zachowaniu minimalnej szerokoWci chodnika 2 m. 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu  
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy. 

5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 
dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3 oraz na 
warunkach zarz>dcy drogi. 

6. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 28. Ustalenia dla terenu 03.KD.L 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy L – lokalna. 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 15 m 
oraz zgodnie z rysunkiem planu; 

2) przekrójŚ droga jednojezdniowa, dwupasowaś 
3) wyposacenieŚ chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowej; 
4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
1) obiekty małej architekturyŚ dopuszcza siC na 

warunkach zarz>dcy drogiś 
2) noWniki reklamoweŚ zakaz lokalizacjiś 
3) tymczasowe obiekty usługowo handloweŚ zakaz 

sytuowania, 
4) urz>dzenia techniczneŚ 

a) dopuszcza siC na warunkach zarz>dcy drogi, 
b) obowi>zuje zachowanie i utrzymanie rowu 

melioracyjnego, który znajduje siC w granicach 
wydzielenia; 

5) zasady lokalizacji zieleniŚ zieleM dopuszcza siC przy 
zachowaniu minimalnej szerokoWci chodnika 2 m. 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu  
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy. 

5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 
dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3 oraz na 
warunkach zarz>dcy drogi. 

6. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 29. Ustalenia dla terenu 04.KD.D 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy D – 

dojazdowa. 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 12 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) przekrójŚ droga jednojezdniowa, dwupasowaś 
3) wyposacenieŚ chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni; 
4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
1) obiekty małej architekturyŚ dopuszcza siC na 

warunkach zarz>dcy drogiś 
2) noWniki reklamoweŚ zakaz lokalizacjiś 
3) tymczasowe obiekty usługowo handloweŚ zakaz 

sytuowania; 
4) urz>dzenia techniczneŚ 

a) dopuszcza siC na warunkach zarz>dcy drogi, 
b) obowi>zuje zachowanie i utrzymanie rowu 

melioracyjnego, który znajduje siC w granicach 
wydzielenia; 

5) zasady lokalizacji zieleniŚ zieleM dopuszcza siC przy 
zachowaniu minimalnej szerokoWci chodnika 2 m. 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu  
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy. 

5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 
dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3 oraz na 
warunkach zarz>dcy drogi. 

6. Stawka procentowa: 0%. 
 
§ 30. Ustalenia dla terenu 05.KD.D 
1. Przeznaczenie terenu: droga klasy D – 

dojazdowa. 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych min. 12 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) przekrójŚ droga jednojezdniowa, dwupasowaś 
3) wyposacenieŚ chodnik co najmniej po jednej stronie 

jezdni dopuszcza siC lokalizacjC Wciecki rowerowejś 
4) dostCpnoWćŚ dostCp do drogi bez ograniczeM. 

3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznychŚ 
1) obiekty małej architekturyŚ dopuszcza siC na 

warunkach zarz>dcy drogiś 
2) noWniki reklamoweŚ zakaz lokalizacjiś 
3) tymczasowe obiekty usługowo handloweŚ zakaz 

sytuowania; 
4) urz>dzenia techniczneŚ dopuszcza siC na warunkach 

zarz>dcy drogiś 
5) zasady lokalizacji zieleniŚ zieleM dopuszcza siC przy 

zachowaniu minimalnej szerokoWci chodnika 2 m. 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego, rolniczego wykorzystania terenu  
z wykluczeniem lokalizacji nowej zabudowy. 

5. Inne ustalenia: tymczasowe obiekty budowlane: 
dopuszcza siC z zastrzeceniem ust. 3 pkt 3 oraz na 
warunkach zarz>dcy drogi. 

6. Stawka procentowa: 0%. 
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Rozdział 5 
Ochrona gruntów rolnych i leWnych 

 
§ 31.1. Przepisów ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leWnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266  
z póan. zm.) nie stosuje siC do gruntów rolnych 
stanowi>cych ucytki rolne połocone w granicach 
administracyjnych miasta. 

2. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 lutego  
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz.U.  
z 2004 nr 121 poz. 1266 z póaniejszymi zmianami)  
w planie na cele nieleWne przeznacza siC 0,0689 ha 
gruntów leWnych zgodnie z decyzj> nr RG.II.OG.6056-
20/2010 z dnia 24.06.2009 r. Marszałka Województwa 
Kujawsko Pomorskiego w Toruniu. 

 
Rozdział 6 

Przepisy koMcowe 
 
§ 32. Na obszarze objCtym niniejszym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego trac> moc 
przepisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów targowo-wystawienniczych, 
przemysłowo-składowych, usługowo handlowych  
w Solcu Kujawskim, zgodnie z uchwał>  
nr XXXIII/265/2002 Rady Miejskiej w Solcu 
Kujawskim z dnia 22 marca 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. Nr 38, poz. 725). 

 
§ 33. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Bolesław Boczkaja 
 
1. Zmiana: Dz.U.04.6.41, Dz.U.04.141.1492, Dz.U.05.113.954, 
Dz.U.05.130.1087, Dz.U.06.45.319, Dz.U.06.225.1635, Dz.U.07.127.880, 
Dz.U.08.199.1227, Dz.U.08.201.1237, Dz.U.08.220.1413, Dz.U.10.24.124, 
Dz.U.10.75.474, Dz.U.10.106.675, Dz.U.10.119.804, Dz.U.10.149.996; 
2. Zmiana: Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984, 
Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.80.717, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271, 
Dz.U.04.102.1055, Dz.U.04.116.1203, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.05.172.1441, 
Dz.U.06.17.128, Dz.U.05.175.1457, Dz.U06.181.1337, Dz.U07.48.327, 
Dz.U.07.138.974, Dz.U.07.173.1218, Dz.U.08.180.1111, Dz.U.08.223.1458, 
Dz.U.09.52.420, Dz.U.09.157.1241, Dz.U.10.28.142, Dz.U.10.28.146, 
Dz.U.10.106.675; 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XL/315/10 

Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim 
z dnia 30 wrzeWnia 2010 r. 

 
RozsztrzygniCcie w sprawie uchwalenia uwag do 

projektu planu 
 
Projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów targowo-
wystawienniczych, przemysłowo-składowych, 
usługowo handlowych w Solcu Kujawskim, wyłocony 
był do publicznego wgl>du wraz z prognoz> 
oddziaływania na Wrodowisko w dniach od 16 lipca 
2010 r. do 12 sierpnia 2010 r.. 

 
W dniu 04 sierpnia 2010 r. odbyła siC publiczna 

dyskusja nad przyjCtymi w projekcie planu 
rozwi>zaniami w trakcie, której sporz>dzono wymagany 
przepisami protokół. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca  
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z póan 
zm.) kacdy kto kwestionuje ustalenia przyjCte  
w projekcie planu mógł wnieWć uwagi w terminie 14 dni 
od daty zakoMczenia wyłocenia projektu planu do 
publicznego wgl>du, tj. do dnia 27 sierpnia 2010 r.. 

W ustawowym terminie wpłynCła jedna uwaga. 
Na podstawie art. 17 pkt 10), 11), 12), 13), ustawy  

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r  
Nr 80 poz. 717 z póan. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy 
Solec Kujawski rozpatrzył uwagC wniesion> do projektu 
planu i rozstrzygn>ł o sposobie ich uwzglCdnienia  
w projekcie planu. 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XL/315/10 

Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim 
z dnia 30 wrzeWnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 
nr 80, poz. 717, z póan. zm.), okreWla siC nastCpuj>cy 
sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy. 

I Zadania własne gminy 
Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, finansowanych z udziałem Wrodków  
z budcetu gminy zalicza siCŚ 
1) budowC dróg gminnych wraz z ich oWwietleniem, 
2) budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych, 
3) budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami, 
4) budowC kanalizacji deszczowej z urz>dzeniami, 

Przepisom o finansach publicznych podlegaj> 
inwestycje, które realizowane s> z udziałem Wrodków 
publicznych zdefiniowanych w § 3 ustawy o finansach 
publicznych oraz Wrodków pochodz>cych z funduszy 
UE (art. 110 ust. 1 pkt. 1) 

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 
ustawy o samorz>dzie gminnym, jakŚ 
1) zaopatrzenie w energiC elektryczn>, 
2) zaopatrzenie w energiC ciepln>, 
3) zaopatrzenie w gaz, 

podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizuj> 
przedsiCbiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie s> finansowane z udziałem Wrodków  
z budcetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo 
energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej 
budcetu, obejmuj> wykonanie oWwietlenia dróg, tych 
których gmina jest zarz>dc> - czyli dróg gminnych. 

II Budowa dróg gminnych. 
1) drogi publiczne o znaczeniu lokalnym: 

a) drogi klasy Z - zbiorcza 
b) drogi klasy L - lokalna; 
c) droga klasy D – dojazdowa; 

2) do układu dróg gminnych mog> być zaliczone inne 
drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady 
Miejskiej. 
III Sposób realizacjiŚ 

1) realizacja inwestycji bCdzie przebiegać zgodnie  
z obowi>zuj>cymi przepisami, w tym m.in. ustaw> 
Prawo budowlane, ustaw> o zamówieniach 
publicznych, o samorz>dzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i o ochronie Wrodowiska, 

2) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w ust. 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron. 
IV Finansowanie: 

1) finansowanie z budcetu gminy, 
2) mocliwoWć współfinansowania na podstawie umowy 

z zainteresowanym inwestorem, 
3) mocliwoWć ubiegania siC o dofinansowanie  

z funduszy UE, 
4) kredyty bankowe. 

Zadania w zakresie realizacji zadania 
inwestycyjnego bCd> finansowane na podstawie art. 15 
ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póz. zm.), ze Wrodków 
przedsiCbiorstwa wodoci>gowo-kanalizacyjnego. 
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