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UCHWAŁA Nr X/71/11 

 RADY MIEJSKIEJ CHźŁMbY 
 z dnia 27 paadziernika 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmca, dla terenu połoconego 
w południowo-wschodniej czCWci miasta przy ul. KoWciuszki. 
 

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,  
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 14 
ust. 1, 2 i 4, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,  
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413,  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 Nr 32,  
poz. 159 i Nr 153, poz. 901), po stwierdzeniu, ce nie 
narusza ustaleM Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmca 
przyjCtym uchwał> nr XXV/205/2000 Rady Miejskiej 
Chełmcy z dnia 30 listopada 2000 r. uchwala siC, co 
nastCpujeŚ  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Uchwala siC zmianC miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmca dla 
terenu połoconego w południowo-wschodniej czCWci 
miasta przy ul. KoWciuszki, zwan> dalej planem. 

2. PodstawC prawn> niniejszego planu stanowi 
uchwała nr XLIII/325/10 Rady Miejskiej Chełmcy  
z dnia 28 paadziernika 2010 r. w sprawie przyst>pienia 
do sporz>dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmca, dla 
terenu połoconego w południowo-wschodniej czCWci 
miasta przy ul. KoWciuszki. 

3. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie 
ustaleM planu oraz okreWla granice obszaru objCtego planem. 

 
§ 2.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na obszarze 

objCtym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przepisy prawa miejscowego. 

2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały na obszarze 
objCtym planem maj> zastosowanie przepisy odrCbne. 

§ 3. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 
1) rysunki planu w skali 1:1000 jako zał>czniki nr 1,  

nr 2, nr 3, nr 4; 
2) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu rozpatrzenia 

uwag do projektu planu jako zał>cznik nr 5; 
3) rozstrzygniCcie dotycz>ce sposobu realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania jako 
zał>cznik nr 6. 
 
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
ustawy i rozporz>dzenia, normy, a takce obowi>zuj>ce 
na terenie gminy akty prawa miejscowego; 

2) ustawie – nalecy przez to rozumieć ustawC z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.); 

3) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 
nalecy przez to rozumieć liniC, na której moce być 
lokalizowana główna Wciana budynku, z zakazem jej 
przekroczenia, za wyj>tkiem infrastruktury 
technicznej oraz takich elementów 
architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap 
dachu, balkon, schody zewnCtrzne itp.; 

4) usługach – nalecy przez to rozumieć równiec handel; 
5) powierzchni całkowitej – nalecy przez to rozumieć 

powierzchniC wszystkich kondygnacji nadziemnych 
budynku, mierzon> po obrysie Wcian zewnCtrznychś 

6) powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć 
powierzchniC terenu zajCt> przez budynek w stanie 
wykoMczonymś 

7) dostCpnoWci ogólnej - nalecy przez to rozumieć 
nieograniczony i swobodny dostCp do terenu, m.in. 
zakaz budowy ogrodzeM. 
 
§ 5. Dla obszaru objCtego planem ustala siCŚ 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce 
tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaaniki 

zagospodarowania terenu, maksymaln> i minimaln> 
intensywnoWć zabudowy jako wskaanik powierzchni 
całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalny udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 263 – 14733 – Poz. 2609 
 

powierzchni działki budowlanej, maksymaln> 
wysokoWć zabudowy, minimaln> liczbC miejsc do 
parkowania i sposób ich realizacji oraz linie 
zabudowy i gabaryty obiektówś 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
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; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci objCtych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenówś 

 12) stawkC procentow>, na podstawie której ustala siC 
opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 
§ 6. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz prowadzenia działalnoWci i realizacji 

inwestycji zaliczanej do przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze znacz>co oddziaływać na Wrodowiskoś 

2) zakaz realizacji przedsiCwziCć mog>cych potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko, z wyj>tkiemŚ 
a) inwestycji z zakresu komunikacji, 
b) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
c) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzysz>c> 

jej infrastruktur> o powierzchni zabudowy nie 
mniejszej nic 4 ha, przy czym przez 
powierzchniC zabudowy rozumie siC 
powierzchniC terenu zajCt> przez obiekty 
budowlane oraz pozostał> powierzchniC 
przeznaczon> do przekształcenia w wyniku 
realizacji przedsiCwziCciaś 

3) stosować nasadzenia rodzimych gatunków drzew  
i krzewówś 

4) zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
Wrodowiska w zakresie poziomów hałasu ustala siC, 
ce tereny oznaczone symbolami: - MN, MN/U 
nalec> do terenów przeznaczonych pod zabudowC 
mieszkaniow>. 
 
§ 7. Szczegółowe zasady i warunki podziałów 

nieruchomoWciŚ 
1) minimalna powierzchnia działki – zgodnie  

z ustaleniami szczegółowymiś 
2) dopuszcza siC podziały bez ograniczeMŚ 

a) w celu powiCkszenia s>siedniej nieruchomoWci 
lub regulacji granic miCdzy s>siaduj>cymi 
nieruchomoWciami, 

b) w celu wydzielenia działek pod komunikacjC  
i infrastrukturC techniczn>ś 

3) dopuszcza siC ł>czenie działekś 
4) dopuszcza siC pozostawienie istniej>cych działek  

o parametrach mniejszych nic ustalono w planie; 

5) wskazany na rysunku podział na działki budowlane 
okreWla proponowany sposób podziału. 
 
§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) dopuszcza siC budowC budynków gospodarczych, 

garacowych przy granicy lub w odległoWci 1,5 m od 
granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 

2) na obszarze objCtym planem zakaz lokalizacji 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedacy 
wiCkszej nic 2000 m ². 
 
§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
1) komunikacja: 

a) obsługC komunikacyjn> zapewnia siC poprzez 
drogi lokalne, dojazdowe, wewnCtrzne i ci>gi 
pieszo-rowerowe, ł>cz>ce siC z istniej>cym 
układem drogowym znajduj>cym siC poza 
granicami niniejszego planu, 

b) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
według wskaanikaŚ minimum 1 miejsce 
parkingowe na 1 mieszkanie oraz minimum  
3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni 
ucytkowej przeznaczonej na usługiś 

2) infrastruktura techniczna: 
a) obsługC techniczn> terenów objCtych planem 

zapewnia siC poprzez budowC nowej lub 
wykorzystanie istniej>cej infrastruktury 
technicznej z mocliwoWci> jej przebudowy, 
rozbudowy itp., 

b) infrastrukturC techniczn> nalecy lokalizować  
w pierwszej kolejnoWci w terenach 
komunikacyjnych, a w przypadku braku takiej 
mocliwoWci, w innych terenach za zgod> 
właWciciela lub ucytkownika wieczystego gruntu, 

c) zaopatrzenie w wodC nalecy realizować poprzez 
podł>czenie siC do wodoci>gu komunalnego, 

d) Wcieki komunalne z terenów 27 MN, 28 MN,  
30 MN, 33 MN nalecy odprowadzać do 
kanalizacji sanitarnej, a z pozostałych terenów, 
do czasu jej realizacji, dopuszcza siC 
odprowadzanie Wcieków do zbiorników 
bezodpływowych na nieczystoWci ciekłe, 

e) wody opadowe (lub roztopowe) nalecy 
odprowadzać powierzchniowo lub poprzez 
infiltracjC podziemn> na teren działki,  
a w przypadku braku takiej mocliwoWci do 
kanalizacji deszczowej, 

f) zasilanie w energiC elektryczn> z istniej>cej lub 
projektowanej sieci elektroenergetycznej  
z dopuszczeniem budowy stacji 
transformatorowej na warunkach wydanych 
przez gestora sieci, 

g) dostCp do energii elektrycznej nalecy realizować 
poprzez podł>czenie siC do stacji 
transformatorowej lini> kablow>, 

h) oWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, 
zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 
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i) do ogrzewania budynków nalecy stosować takie 
czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej 
opałowy, gaz, wCgiel spalany w piecach 
niskoemisyjnych lub odnawialne aródła energii; 
dopuszcza siC zaopatrzenie w ciepło z miejskiej 
sieci ciepłowniczej, na warunkach gestora sieci, 

j) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siC 
korzystanie z sieci gazowej, na warunkach 
gestora sieci, 

k) odpady stałe winny być gromadzone  
w pojemnikach i wywocone na komunalne 
składowisko odpadów, 

l) w zakresie zaopatrzenia w sieć 
telekomunikacyjn> ustala siC nastCpuj>ce zasady: 
- korzystać z istniej>cej oraz projektowanej, 

nowej sieci telekomunikacyjnej, 
- now> sieć telekomunikacyjn> nalecy 

wykonać jako kablow>, dopuszcza siC jej 
prowadzenie w obrCbie pasów drogowych 
istniej>cych i projektowanych dróg, za zgod> 
i na warunkach zarz>dcy drogi, 

- dopuszcza siC przebudowC i rozbudowC 
istniej>cych linii napowietrznych oraz ich 
wymianC na sieć kablow>, 

- na terenie objCtym granicami planu 
dopuszcza siC lokalizacjC inwestycji celu 
publicznego z zakresu ł>cznoWci publicznej  
w rozumieniu przepisów odrCbnych, 

- w przypadku budowy kontenerowych 
obiektów telekomunikacji, nalecy je 
wkomponować w zagospodarowanie terenu; 

m) budowa, ewentualna rozbudowa, przebudowa 
infrastruktury technicznej, za zgod> i na 
warunkach gestora sieci. 

 
§ 10. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów - 
do czasu realizacji ustaleM planu tereny pozostawia siC 
w dotychczasowym ucytkowaniu. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1 MN/U, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zabudowy usługowej, 

b) powycsze przeznaczenie moce wystCpować 
ł>cznie lub samodzielnie w dowolnym udziale 
procentowym; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) na terenie wystCpuje stanowisko archeologiczne 

nie eksponowane w terenie z nawarstwieniami 
kulturowymi, objCte stref> ochrony 
konserwatorskiej OW, 

b) teren zajmowany przez stanowisko 
archeologiczne jest dostCpny do celów 
inwestycyjnych pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzaj>cych inwestycjC 
ratowniczych archeologicznych badaM 

wykopaliskowych. Na przeprowadzenie tych 
badaM nalecy uzyskać pozwolenie od Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytkówś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

usługowa realizowana w formie wolnostoj>cej, 
b) ogranicza siC zakres usług do tych, które mog> 

być realizowane w warunkach odpowiadaj>cych 
wymaganiom techniczno-budowlanym 
stawianym pomieszczeniom mieszkalnym, 

c) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 
garacowych, realizowanych w formie zabudowy 
wolnostoj>cej lub blianiaczej, 

d) wysokoWć budynków mieszkalnych, usługowych 
– maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

e) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

f) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

g) kierunek kalenicy dachu – równoległa lub 
prostopadła do drogi, 

h) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 
maksymalnie 25 m, 

i) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, 

j) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 
- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 40%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,1 oraz 
maksymalnie 0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 50%, 

k) minimalna wielkoWć działki – 800 m ², 
l) szerokoWć frontu działki – minimalnie 20 m, 
m) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 

urz>dzonej, od strony frontowej, 
n) dopuszcza siC wprowadzenie elementów małej 

architektury, 
o) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

p) na obszarze o niekorzystnych warunkach 
fizjograficznych (oznaczonych na rysunku planu) 
przed rozpoczCciem budowy ustalić 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych, okreWlaj>ce m.in. miejsca 
bezpiecznego usytuowania projektowanych 
obiektów w granicach działki, 

q) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
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- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 
wiCksza nic 6 m, 

- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 
4) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 

opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie wolnostoj>cej, 
b) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 

garacowych, realizowanych w formie zabudowy 
wolnostoj>cej lub blianiaczej, 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

d) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

e) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

f) kierunek kalenicy dachu – równoległa lub 
prostopadła do drogi, 

g) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 
maksymalnie 20 m, 

h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, 

i) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 
- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 40%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,1 oraz 
maksymalnie 0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 50%, 

j) minimalna wielkoWć działki – 800 m ², 
k) szerokoWć frontu działki – minimalnie 25 m, 
l) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

m) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 
urz>dzonej, od strony frontowej, 

n) na obszarze o niekorzystnych warunkach 
fizjograficznych (oznaczonym na rysunku planu) 
przed rozpoczCciem budowy ustalić 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych, okreWlaj>ce m.in. miejsca 
bezpiecznego usytuowania projektowanych 
obiektów w granicach działki, 

o) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 

- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3 KDW, 29 KDW, 35 KDW, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji - droga 

wewnCtrznaś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) droga wewnCtrzna, szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu, 
b) w terenie nalecy przewidzieć, w zalecnoWci od 

potrzeb: ci>g pieszo-jezdny, zieleM, WcieckC 
rowerow>, infrastrukturC techniczn> i inne 
elementy zagospodarowania niezbCdne do 
prawidłowego funkcjonowania drogi i terenów 
przyległych, 

c) zakaz umieszczania noWników reklamowych, 
obiektów małej architektury, tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych, 

d) teren 3 KDW czCWciowo znajduje siC na obszarze 
o niekorzystnych warunkach fizjograficznych 
(oznaczonych na rysunku planu) – wystCpowanie 
w podłocu gruntów słabonoWnych oraz wód 
gruntowych na głCbokoWci 2 metrów, budowa 
drogi bCdzie wymagała specjalnej technologii 
polegaj>cej na wymianie gruntów oraz prac 
odwodnieniowych, 

e) w terenie 29 KDW wystCpuje nachylenie terenu 
o spadkach powycej 12% (oznaczonych na 
rysunku planu) w celu ochrony przed skutkami 
erozji wodnych oraz osuwania siC mas ziemnych 
nalecy wykonać prace ziemne zmniejszaj>ce spadki 
terenu oraz bezwzglCdnie kanalizacjC deszczow>ś 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4 US, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: teren sportu i rekreacji; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zakaz lokalizacji budynków, 
b) gabaryty budowli sportu i rekreacji, w tym 

wysokoWć – dowolne, 
c) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
d) minimalna wielkoWć działki – nie okreWla siC, 
e) szerokoWć frontu działki – dowolna, 
f) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – nie 
ustala siC, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – nie ustala siC, 
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- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 50%, 

g) zakaz umieszczania noWników reklamowych oraz 
tymczasowych obiektów usługowo- handlowych; 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5 WS, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: teren wód powierzchniowych; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) udział powierzchni biologicznie czynnej  

w stosunku do powierzchni działki – 100%, 
b) nalecy zachować istniej>cy zbiornik wodny 

słuc>cy m.in. rolnictwu i retencji wraz  
z towarzysz>c> zieleni>, oraz zagospodarować 
teren na potrzeby rekreacji i wypoczynku, 

c) teren przeznaczony na cel publiczny,  
o dostCpnoWci ogólnej, 

d) zakaz umieszczania noWników reklamowych, 
obiektów małej architektury, tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych; 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 0%. 
 
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 6 ZP, 14 ZP, 19 ZP, 25 ZP, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ tereny zieleni urz>dzonejś 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zakaz lokalizacji budynków, 
b) zagospodarować teren na potrzeby rekreacji  

i wypoczynku, z lokalizacj> ci>gów pieszych, 
Wciecek rowerowych, obiektów małej 
architektury, osi i punktów widokowych itp., 

c) teren 6 ZP stanowi uzupełnienie zieleni 
urz>dzonej znajduj>cej siC poza terenem planu, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku 
do powierzchni działki – minimum 90%, 

e) mocliwoWć realizacji infrastruktury technicznej, 
f) zakaz wtórnych podziałów terenu, 
g) zakaz umieszczania noWników reklamowych, 

tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 
3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 

opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 0%. 
 
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 7 MN/U, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej, 

b) powycsze przeznaczenie moce wystCpować 
ł>cznie lub samodzielnie w dowolnym udziale 
procentowym; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

usługowa, realizowana w formie wolnostoj>cej, 

b) ogranicza siC zakres usług do tych, które mog> 
być realizowane w warunkach odpowiadaj>cych 
wymaganiom techniczno-budowlanym 
stawianym pomieszczeniom mieszkalnym, 

c) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 
garacowych, realizowanych w formie zabudowy 
wolnostoj>cej lub blianiaczej, 

d) wysokoWć budynków mieszkalnych i usługowych 
– do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wiCcej nic 
10 m, 

e) wysokoWć budynków gospodarczych, garacowych: 
parterowe do 5 m w kalenicy dachu, 

f) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

g) kierunek kalenicy dachu – równoległa lub 
prostopadła do drogi, 

h) szerokoWć elewacji frontowej – maksymalnie 25 m, 
i) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
j) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 50%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,1 oraz 
maksymalnie 0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 40%, 

k) minimalna wielkoWć działki – 700 m ², 
l) szerokoWć frontu działki – minimalnie 20 m, 
m) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 

urz>dzonej, w czCWci frontowej działek, 
n) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

o) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wzdłuc napowietrznej linii 
elektroenergetycznej Wredniego napiCcia 15 kV 
ustala siC strefC ochronn> o szerokoWci 13 m tj. po 
6,5 m w obie strony od osi linii, w której obowi>zuje 
zakaz budowy budynków mieszkalnych, stałego 
pobytu ludzi; 

4) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 8 KDL, 32 KDL, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji - droga 

publiczna, lokalna; 
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2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) pas drogowy o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem planu, 
b) w terenie nalecy przewidzieć, w zalecnoWci od 

potrzeb: jezdniC, chodnik, zieleM, WcieckC rowerow>, 
infrastrukturC techniczn> i inne elementy 
zagospodarowania niezbCdne do prawidłowego 
funkcjonowania drogi i terenów przyległych, 

c) tereny przeznaczone na cele publiczne,  
o dostCpnoWci ogólnej, 

d) zakaz realizacji obiektów małej architektury oraz 
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 

e) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 0%. 
 
§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 9 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie wolnostoj>cej, 
b) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 

garacowych, realizowanych w formie zabudowy 
wolnostoj>cej lub blianiaczej, 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

d) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

e) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

f) kierunek kalenicy dachu – równoległa lub 
prostopadła do drogi, 

g) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 
maksymalnie 25 m, 

h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, 

i) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 
- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 30%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,05 oraz 
maksymalnie 0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 60%, 

j) minimalna wielkoWć działki – 1000 m², 

k) szerokoWć frontu działki – minimalnie 20 m, 
l) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 

urz>dzonej, od strony frontowej, 
m) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

n) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wzdłuc napowietrznej linii 
elektroenergetycznej Wredniego napiCcia 15 kV 
ustala siC strefC ochronn> o szerokoWci 13 m tj. po 
6,5 m w obie strony od osi linii, w której obowi>zuje 
zakaz budowy budynków mieszkalnych, stałego 
pobytu ludzi; 

4) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 10 KDD, 18 KDD, 22 KDD, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji - droga 

publiczna, dojazdowa; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
a) na terenie 10 KDD wystCpuje stanowisko 

archeologiczne nie eksponowane w terenie  
z nawarstwieniami kulturowymi, objCte stref> 
ochrony konserwatorskiej OW, 

b) teren zajmowany przez stanowisko 
archeologiczne jest dostCpny do celów 
inwestycyjnych pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzaj>cych inwestycjC 
ratowniczych archeologicznych badaM 
wykopaliskowych. Na przeprowadzenie tych 
badaM nalecy uzyskać pozwolenie od Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytkówś 

3) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) droga o parametrach drogi dojazdowej, 

szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie  
z rysunkiem planu, 

b) w terenie nalecy przewidzieć, w zalecnoWci od 
potrzeb: jezdniC, chodnik, zieleM, WcieckC rowerow>, 
infrastrukturC techniczn> i inne elementy 
zagospodarowania niezbCdne do prawidłowego 
funkcjonowania drogi i terenów przyległych, 

c) tereny przeznaczone na cele publiczne,  
o dostCpnoWci ogólnej, 

d) zakaz umieszczania noWników reklamowych, 
obiektów małej architektury, tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych; 

4) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 0%. 
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§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 11 Kx, 15 Kx, 21 Kx, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji - ci>g 

pieszo - rowerowy; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie  

z rysunkiem planu, 
b) w terenie nalecy przewidzieć, dodatkowo,  

w zalecnoWci od potrzeb: zieleM, infrastrukturC 
techniczn> i inne elementy zagospodarowania 
niezbCdne do prawidłowego funkcjonowania 
ci>gów pieszo-rowerowych i terenów przyległych, 

c) tereny przeznaczone na cele publiczne,  
o dostCpnoWci ogólnej, 

d) zakaz umieszczania noWników reklamowych, 
obiektów małej architektury, tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych; 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 0%. 
 
§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 12 MN, 17 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie wolnostoj>cej, 
b) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 

garacowych, realizowanych w formie zabudowy 
wolnostoj>cej lub blianiaczej, 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

d) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

e) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

f) kierunek kalenicy dachu – dowolny, 
g) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 

maksymalnie 20 m, 
h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
i) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 40%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,1 oraz 
maksymalnie 0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 50%, 

j) minimalna wielkoWć działki - 600 m ², 
k) szerokoWć frontu działki – minimalnie 16 m, 

l) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 
urz>dzonej, od strony frontowej, 

m) poziom posadzki parteru dla budynków 
mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

n) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 13 MN, 16 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie wolnostoj>cej, 
b) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 

garacowych, realizowanych w formie zabudowy 
wolnostoj>cej lub blianiaczej, 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

d) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

e) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

f) kierunek kalenicy dachu – dowolny, 
g) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 

maksymalnie 20 m, 
h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
i) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 40%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,05 oraz 
maksymalnie 0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 50%, 

j) minimalna wielkoWć działki - 900 m ², 
k) szerokoWć frontu działki – minimalnie 25 m, 
l) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 

urz>dzonej, od strony frontowej, 
m) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

n) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
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- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 20 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie wolnostoj>cej, 
b) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 

garacowych, realizowanych w formie zabudowy 
wolnostoj>cej lub blianiaczej, 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

d) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

e) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

f) kierunek kalenicy dachu – dowolny, 
g) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 

maksymalnie 20 m, 
h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
i) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 30%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,05 oraz 
maksymalnie 0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 60%, 

j) minimalna wielkoWć działki – 1000 m², 
k) szerokoWć frontu działki – minimalnie 25 m, 
l) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 

urz>dzonej, od strony frontowej, 
m) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

n) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 23 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie wolnostoj>cej, 
b) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 

garacowych, realizowanych w formie zabudowy 
wolnostoj>cej lub blianiaczej, 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

d) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

e) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

f) kierunek kalenicy dachu – dowolny, 
g) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 

maksymalnie 20 m, 
h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
i) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 30%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,05 oraz 
maksymalnie 0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 60%, 

j) minimalna wielkoWć działki – 1000 m², 
k) szerokoWć frontu działki – minimalnie 25 m, 
l) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

m) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 
urz>dzonej, od strony frontowej, 

n) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 24 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie wolnostoj>cej, 
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b) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 
garacowych, realizowanych w formie zabudowy 
wolnostoj>cej lub blianiaczej, 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

d) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

e) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

f) kierunek kalenicy dachu – równoległa lub 
prostopadła do drogi, 

g) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 
maksymalnie 20 m, 

h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, 

i) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 
- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 40%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,1 oraz 
maksymalnie 0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 40%, 

j) minimalna wielkoWć działki – 600 m², 
k) szerokoWć frontu działki – minimalnie 25 m, 
l) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

m) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 
urz>dzonej, od strony frontowej, 

n) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: wzdłuc napowietrznej linii 
elektroenergetycznej Wredniego napiCcia 15 kV 
ustala siC strefC ochronn> o szerokoWci 13 m tj. po 
6,5 m w obie strony od osi linii, w której obowi>zuje 
zakaz budowy budynków mieszkalnych, stałego 
pobytu ludzi; 

4) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 26 Zo, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenówŚ teren zieleni ogrodowej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zakaz lokalizacji budynków, 

b) zagospodarować teren na potrzeby rekreacji  
i wypoczynku, obiektów małej architektury, 
punktów widokowych itp., 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku 
do powierzchni działki – minimum 90%, 

d) mocliwoWć realizacji infrastruktury technicznej, 
e) minimalna wielkoWć działki – 1500 m², 
f) zakaz umieszczania noWników reklamowych, 

tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 
3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 

opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 27 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> 

realizować w formie wolnostoj>cej, 
b) zakaz realizacji budynków gospodarczych oraz 

garacowych wolnostoj>cych, 
c) gabaryty zabudowy: 

- maksymalna powierzchnia zabudowy 
budynku mieszkalnego wraz z garacem 
wbudowanym lub dobudowanym 200 m², 

- wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 8 m, 

- szerokoWć elewacji frontowej – maksymalnie 
18 m, 

d) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, 

e) kierunek kalenicy dachu – równoległy lub 
prostopadły do osi jezdni, 

f) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, 

g) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 
- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 30%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,1 oraz 
maksymalnie 0,4, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 60%, 

h) minimalna wielkoWć działki – 600 m², 
i) szerokoWć frontu działki – minimalnie 25 m, 
j) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

k) w terenie wystCpuje nachylenie terenu  
o spadkach powycej 12% (oznaczonych na 
rysunku planu) w celu ochrony przed skutkami 
osuwania siC mas ziemnych nalecy przed 
rozpoczCciem budowy ustalić geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
okreWlaj>ce m.in. miejsca bezpiecznego 
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usytuowania projektowanych obiektów  
w granicach działki, sposoby przeciwdziałania 
procesom osuwiskowym i zabezpieczenia przed 
ich uruchomieniem, 

l) zakaz lokalizacji reklam; 
3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 

opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 28 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) powycsze przeznaczenie moce wystCpować 

ł>cznie lub samodzielnie w dowolnym udziale 
procentowym; 

2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> 

realizować w formie wolnostoj>cej, 
b) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 

garacowych, 
c) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 

wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

d) wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

e) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

f) kierunek kalenicy dachu – dowolny, 
g) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 

maksymalnie 25 m, 
h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
i) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 30%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,05 oraz 
maksymalnie 0,5, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 60%,  

j) minimalna wielkoWć działki – 1500 m², 
m) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 

urz>dzonej, od strony frontowej, 
n) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

o) w terenie wystCpuje nachylenie terenu  
o spadkach powycej 12% (oznaczonych na 
rysunku planu) w celu ochrony przed skutkami 
osuwania siC mas ziemnych nalecy przed 
rozpoczCciem budowy ustalić geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
okreWlaj>ce m.in. miejsca bezpiecznego 

usytuowania projektowanych obiektów  
w granicach działki, sposoby przeciwdziałania 
procesom osuwiskowym i zabezpieczenia przed 
ich uruchomieniem, 

p) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 
 
§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 30 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

realizowana w formie wolnostoj>cej, 
b) mocliwoWć realizacji budynków gospodarczych, 

garacowych, realizowanych w formie zabudowy 
wolnostoj>cej lub blianiaczej, 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

d) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

e) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

f) kierunek kalenicy dachu – dowolny, 
g) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 

maksymalnie 20 m, 
h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
i) wskaaniki intensywnoWci zabudowy: 

- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 30%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,05 oraz 
maksymalnie 0,5, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 60%, 

j) minimalna wielkoWć działki - 1200 m², 
k) szerokoWć frontu działki – minimalnie 25 m, 
l) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 

urz>dzonej, od strony frontowej, 
m) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

n) zakaz lokalizacji reklam; 
3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 

opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10% 
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§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 31 KDD, 34 KDD, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji - droga 

publiczna, dojazdowa; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) poszerzenie drogi dojazdowej, szerokoWć  

w liniach rozgraniczaj>cych zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) w terenie nalecy przewidzieć, w zalecnoWci od 
potrzeb: jezdniC, chodnik, zieleM, WcieckC 
rowerow>, infrastrukturC techniczn> i inne 
elementy zagospodarowania niezbCdne do 
prawidłowego funkcjonowania drogi i terenów 
przyległych, 

c) tereny przeznaczone na cele publiczne,  
o dostCpnoWci ogólnej, 

d) zakaz umieszczania noWników reklamowych, 
obiektów małej architektury, tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych; 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 0%. 
 
§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 33 MN, ustala siCŚ 
1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenówŚ 
a) planowana zabudowa mieszkaniowa w formie 

zabudowy wolnostoj>cej, 
b) dopuszcza siC realizacje budynków 

gospodarczych, garacowych przy granicy lub 
granicach działki budowlanej, 

c) kształt dachu – dwuspadowy, czterospadowy, 
wielospadowy, z kalenic>, o spadku połaci 
dachowej 20º-45º, a budynków gospodarczych, 
garacowych – jednospadowy, dwuspadowy, 
czterospadowy z kalenic> o spadku połaci 
dachowej do 35º, 

d) wysokoWć budynków mieszkalnych – 
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie 
wiCcej nic 10 m, 

e) budynki gospodarcze, garacoweŚ parterowe do  
5 m w kalenicy dachu, 

f) kierunek kalenicy dachu – równoległy lub 
prostopadły do frontu działki, 

g) szerokoWć elewacji frontowej budynku – 
maksymalnie 20 m, 

h) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, 

i) wskaanik intensywnoWci zabudowy: 
- wielkoWć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej – 
maksymalnie 30%, 

- wskaanik powierzchni całkowitej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimalnie 0,1 maksymalnie 
0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej – minimum 50%, 

j) minimalna wielkoWć działki – 700 m², 
k) szerokoWć frontu działki – minimalnie 20 m, 
l) obowi>zek wprowadzenia elementów zieleni 

urz>dzonej, od strony frontowej, 
m) poziom posadzki parteru dla budynków 

mieszkalnych maksymalnie 60,0 cm powycej 
projektowanego poziomu terenu, 

n) dopuszcza siC realizacjC noWników reklamowych 
według zasady: 
- jako wolnostoj>ce lub na budynkach, 
- wysokoWć wolnostoj>cych obiektów nie 

wiCksza nic 6 m, 
- powierzchnia - maksymalnie 4 m²ś 

3) stawka procentowa, na podstawie której ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wynosi 10%. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 
§ 33. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta Chełmcy. 
 
§ 34. W zakresie objCtym niniejsz> uchwał> trac> 

moc ustalenia uchwały Rady Miejskiej Chełmcy  
nr VII/69/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru połoconego pomiCdzy ulic> Reja, ToruMsk>,  
a południowo-wschodni> granic> administracyjn> 
miasta (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 138, poz. 1897) ze 
zmianami przyjCtymi uchwał> Rady Miejskiej Chełmcy 
nr XXX/251/06 z dnia 13 czerwca 2006 r. 
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1670) oraz 
uchwał> Rady Miejskiej Chełmcy nr V/42/07 z dnia  
12 kwietnia 2007 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 70,  
poz. 1144); 

 
§ 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
i wchodzi w cycie po upływie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia. 

 
§ 36. Uchwała podlega równiec publikacji na stronie 

internetowej gminy Miasta Chełmca. 
 

Przewodnicz>cy  
Rady Miejskiej  

Janusz Kalinowski 
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zał>cznik nr 5 
do uchwały nr X/71/11 

Rady Miejskiej Chełmcy 
z dnia 27 paadziernika 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu 
 
Dotyczy: zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmca, dla 
terenu połoconego w południowo-wschodniej czCWci 
miasta przy ul. KoWciuszki. 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) stwierdza 
siC, ce nie wpłynCły cadne uwagi do zmiany projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w zwi>zku z czym nie wystCpuje potrzeba ich 
rozstrzygniCcia. 
 

zał>cznik nr 6 
do uchwały nr X/71/11 

Rady Miejskiej Chełmcy 
z dnia 27 paadziernika 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji inwestycji, 

zapisanych w planie miejscowym, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 

 
Dotyczy: zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmca, dla 
terenu połoconego w południowo-wschodniej czCWci 
miasta przy ul. KoWciuszki. 

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

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

 
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej słuc>ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaMców gminy stanowi>, zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), 
zadania własne gminy. W szczególnoWci do zadaM 
własnych nalec> sprawy m.in.: 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomoWciami, 

ochrony Wrodowiska i przyrody oraz gospodarki 
wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego; 

3) wodoci>gów i zaopatrzenia w wodC, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania Wcieków komunalnych, 
utrzymania czystoWci i porz>dku oraz urz>dzeM 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energiC elektryczn>  
i ciepln> oraz gaz; 

4) zieleni gminnej i zadrzewieM. 
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

nalec>ce do zadaM własnych gminy to realizacja 
gminnych dróg publicznych, wewnCtrznych (budowa 
lub remont) z zieleni> i urz>dzeniami technicznymi na 
terenach przeznaczonych w planie miejscowym pod 
tak> funkcjC oraz budowa lub remont sieci 
wodoci>gowej, kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), 
finansowanie oWwietlenia ulic (placów) oraz planowanie 
i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energiC elektryczn> 
i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

3. Na obszarze objCtym planem miejscowym  
w terenach komunikacji mog> być realizowane 
inwestycje z zakresu budowy, przebudowy dróg oraz 
infrastruktury technicznej finansowane z budcetu 
gminy, współfinansowane z innych Wrodków, jako czCWć 
wiCkszego zadania inwestycyjnego. 

 
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 

w § 1: 
1) realizacja inwestycji przebiegać bCdzie zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami, m.in.: Ustaw>  
o gospodarce nieruchomoWciami, Ustaw> Prawo 
Budowlane, Ustaw> o zamówieniach publicznych, 

Ustaw> o samorz>dzie gminnym, Ustaw> Prawo 
ochrony Wrodowiskaś 

2) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
energii elektrycznej realizowane bCd> w sposób 
okreWlony w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625, ze zmianami); 

3) inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych 
realizowane bCd> na podstawie Ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115, ze 
zmianami); 

4) inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji realizowane bCd> na podstawie Ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodC i zbiorowym odprowadzaniu Wcieków (tekst 
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze 
zmianami), przy czym realizacja kanalizacji na 
obszarze zgodnym z przyjCt> według przepisów 
Prawa Wodnego – aglomeracj>. 
 
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, ujCtych w niniejszym planie 
miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), przy czym: 
1) przychody i wydatki (w tym nazwC zadaM 

inwestycyjnych i aródło ich finansowania) ustalane 
s> przez RadC Miejsk> Chełmcy corocznie  
w uchwale budcetowej, oraz zgodnie z wieloletni> 
prognoz> finansow> Gminy Miasta Chełmcaś 

2) aródłem finansowania inwestycji gminnych s>  
w całoWci lub w czCWci budcet gminy, aródła 
zewnCtrzne (np.: fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, dotacje z budcetu paMstwa, aródła  
z Funduszu Ochrony Vrodowiska i Gospodarki 
Wodnej), porozumienia publiczno-prywatne, 

3) mog> zostać pobrane zgodnie z ustaw> o gospodarce 
nieruchomoWciami oraz ustaw> o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym: opłaty 
adiacenckie, opłaty planistyczne. 
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UCHWAŁA Nr XIII/225/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTźCI= 
 z dnia 27 paadziernika 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoaników z przystanków 
komunikacyjnych, których właWcicielem albo zarz>dc> jest gmina Nakło nad Noteci>. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717,  
Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  

poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218, z 2008 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 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134,  
poz. 777) oraz art. 16 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 


