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UCHWAŁA Nr 109/11
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami:
Olszty sk , Olimpijsk , Szos Lubick oraz lini kolejow relacji Toru -Sierpc.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.1))
w zwi zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym,
ustawy
o Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.2)), po
stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami „Studium
uwarunkowa
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia” - uchwala si ,
co nast pujeŚ
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala
si
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
dla
obszaru
ograniczonego ulicami: Olszty sk , Olimpijsk , Szos
Lubick oraz lini kolejow relacji Toru -Sierpc zwany dalej planem.
§ 2. Integraln cz ci planu, o którym mowa
w § 1, jest rysunek planu miejscowego, zwany dalej
rysunkiem planu, stanowi cy zał cznik nr 1 do
niniejszej uchwały, przedstawiaj cy graficznie ustalenia
planu - w tym przebieg granic obszaru obj tego planem.
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terenie - nale y przez to rozumieć teren
o okre lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego,
wyznaczony
na
rysunku
planu
liniami
rozgraniczaj cymi oraz opisany symbolem;
2) symbolu terenu - nale y przez to rozumieć
oznaczenie danego terenu, składaj ce si z liter
i cyfr, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
3) przeznaczeniu podstawowym – nale y przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
dominować na danym terenie;
4) usługach - nale y przez to rozumieć obiekty i lokale
wbudowane, słu ce obsłudze ludno ci i podmiotów
gospodarczych (np. handel o powierzchni sprzeda y
do 2000 m2, budownictwo, transport, motoryzacja,
rzemiosło) oraz magazyny, z wył czeniem usług
publicznych wymagaj cych szczególnych warunków
- tj. zamkni te obiekty słu by zdrowia - szpitale,
kliniki, hospicja, itp.;
5) usługach koliduj cych z funkcj mieszkaniow nale y przez to rozumiećŚ

6)

7)

8)

9)

10)

11)

a) składy i inne formy aktywno ci gospodarczej
o
uci liwym
charakterze
dla
funkcji
mieszkaniowej powoduj ce w szczególno ciŚ
- intensywny ruch pojazdów (w tym
dostawczych)
oraz
ruch
pojazdów
w godzinach nocnych,
- przekraczanie dopuszczalnych poziomów
hałasu oraz emisji okre lonych w przepisach
odr bnych dla terenów mieszkaniowousługowych,
b) przedsi wzi cia mog ce zawsze znacz co
i potencjalnie znacz co oddziaływać na
rodowiskoś
funkcji mieszkaniowej towarzysz cej usługom nale y przez to rozumiećŚ obiekt zamieszkania
zbiorowego, lokale wbudowane lub budynek
mieszkalny - realizowane wspólnie z ww. usługamiś
usługach w poł czeniu z funkcj mieszkaniow nale y przez to rozumieć usługi realizowane
w jednym budynku z funkcj mieszkaniow
(jednorodzinn lub wielorodzinn )ś
drogach wewn trznych - nale y przez to rozumieć
wydzielone geodezyjnie działki, umo liwiaj ce
skomunikowanie działek budowlanych i innych
terenów z drog publiczn - udost pnione ogólnie
dla ruchu pieszego i pojazdów na okre lonych przez
władaj cego
warunkach
(z
uwzgl dnieniem
dalszych ustale planu i przepisów odr bnych)ś
zorganizowanym procesie inwestycji - nale y przez
to rozumieć inwestycj obejmuj c cały teren,
realizowan jednoetapowo (tak, e cały teren zostaje
zainwestowany i urz dzony), o ile z ustale
dotycz cych poszczególnych terenów nie wynika
inaczej;
rozwi zaniach
o
wysokim
standardzie
architektonicznym - nale y przez to rozumieć
rozwi zania
architektoniczno-budowlane
charakteryzuj ce si Ś
a) indywidualn form stylistyczn brył budynków
i ogrodze oraz wysok jako ci materiałów
wyko czeniowych,
b) kształtowaniem elewacji budynków w sposób
urozmaicony - poprzez zastosowanie od strony
dróg i innych terenów publicznych: podziałów
elewacji z udziałem otworów okiennych i witryn,
zró nicowania
faktur
materiałów
wyko czeniowych, detalu architektonicznego,
itp.;
nieprzekraczalnej linii nowej zabudowy - nale y
przez to rozumieć lini okre lon na rysunku
i w tek cie planu, której nie mo e przekraczać ciana
zewn trzna
nowolokalizowanego
budynku
w kierunku linii rozgraniczaj cej z s siaduj c
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drog , lub w inne strony (zgodnie z odpowiednimi
ustaleniami planu dla poszczególnych terenów),
z wył czeniemŚ pilastrów, ganków, gzymsów,
podziemnych cz ci budynku, schodów, ramp,
trafostacji, itp.;
12) obowi zuj cej linii nowej zabudowy - nale y przez
to rozumieć lini okre lon na rysunku i w tek cie
planu, która wyznacza umiejscowienie obrysu
ciany zewn trznej nowolokalizowanego budynku
(lub min. 80% jej powierzchni) od strony przyległej
drogi, z wył czeniemŚ podcieni, pilastrów, ganków,
gzymsów,
balkonów,
zadasze ,
schodów
zewn trznych itp. W przypadku rozbudowy lub
budowy budynku poło onego w tylnej cz ci działki
- lini t mo na traktować jako nieprzekraczaln
lini zabudowy;
13) słowie „postuluje si ” - nale y przez to rozumieć
sugesti zastosowania si do ustale niewi cych,
wprowadzonych ze wzgl dów funkcjonalnych,
estetycznych, ochronnych, itp.;
14) zieleni urz dzonej – nale y przez to rozumieć
zró nicowan gatunkowo ziele wysok i nisk
ukształtowan funkcjonalnie i plastycznie;
15) zieleni izolacyjnej – nale y przez to rozumieć pas
zwartej zieleni wielopi trowej, oddzielaj cej (w tym
tak e optycznie) tereny o ró nym przeznaczeniu lub
sposobie zagospodarowania;
16) zieleni przydro nej – nale y przez to rozumieć
ziele urz dzon , składaj c si z gatunków
odpornych na zanieczyszczenia, umieszczon
w pasie drogowym w celu: estetycznym, ochrony
drogi przed zawiewaniem i za nie aniem, ochrony
przyległego terenu przed nadmiernym hałasem,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
17) ogrodzeniu a urowym - nale y przez to rozumieć
ogrodzenie o maksymalnej wysoko ci 2 m
i dopuszczalnej wysoko ci podmurówki 0,5 m,
w którym elementy montowane mi dzy słupkami
maj prze wity stanowi ce min. 35% powierzchni
danego elementu lub w formie ywopłotówś
18) wska niku miejsc postojowych – nale y przez to
rozumieć ilo ć miejsc postojowych, zapewnianych
w granicach inwestycji, przypadaj c
na:
mieszkanie, wielko ć powierzchni u ytkowej
w zabudowie usługowej lub na ilo ć zatrudnionych
w obiektach magazynowych i produkcyjnych, przy
uwzgl dnieniu zasady równania ilo ci miejsc
postojowych w gór - w przypadku ułamkowego
przelicznika. Ilo ć miejsc podlega sumowaniu
w przypadku ró nych form u ytkowania terenu lub
budynkówś
19) zaopatrzeniu w energi
ciepln
z urz dze
indywidualnych – nale y przez to rozumieć
rozwi zania, gdzie zastosowano paliwa i technologie
niskoemisyjne lub bezemisyjne, gwarantuj ce
nieprzekraczanie
dopuszczalnych
norm
zanieczyszcze , zgodnie z przepisami odr bnymi
dotycz cymi ochrony rodowiska.
2. Poj cia wyst puj ce w niniejszej uchwale, nie
wyja nione w § 3 ust. 1, nale y interpretować zgodnie
z definicjami przyj tymi w ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym oraz z definicjami wynikaj cymi
z
Polskich
Norm
i
przepisów
odr bnych,
obowi zuj cych w dniu podj cia niniejszej uchwały.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 43.13-MN1 i 43.13-MN2 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi (z wył czeniem usług
koliduj cych z funkcj mieszkaniow ), obiekty
małej architektury, ziele urz dzona, drogi
wewn trzne, infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce form , materiałem i kolorystyk do
s siedniej zabudowy,
b) zakaz lokalizacji: wolnostoj cych no ników
reklamowych, tymczasowych obiektów nie
zwi zanych z procesem budowy oraz zakaz
zmiany sposobu u ytkowania budynków
gospodarczych na mieszkalne,
c) dopuszcza si lokalizacj na danej działce
budowlanej
maksymalnie:
1
budynku
mieszkalnego, 1 usługowego i 1 budynku
gara owo-gospodarczego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami),
b) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co i potencjalnie znacz co
oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej i drogowej),
c) dopuszczalny
poziom
hałasu
okre lony
w przepisach odr bnych – jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
-wył cznie a uroweś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dla istniej cych
budynków (lub ich cz ci) przekraczaj cych ww.
linie - nie dopuszcza si
rozbudowy
i nadbudowy, lokalizacja nowej zabudowy
mieszkaniowej - wył cznie w strefie oznaczonej
na rysunku planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych - 40%,
c) rodzaj
nowo
lokalizowanych
budynków
mieszkalnych - wolnostoj ce,
d) wysoko ć budynków – maksymalnie: 11,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
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e) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
13,5 m licz c od poziomu terenu,
f) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 45o ,
g) nakaz zachowania min. 40% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
h) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz
30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usługś
granice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie
odr bnych przepisów - nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
szczegółowe warunki i zasady podziału i scalania
nieruchomo ciŚ
a) minimalne: powierzchnia wydzielanych działek
budowlanych - 600 m2, szeroko ć ich frontów 18 m,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (np. trafostacji) i dróg wewn trznych
– w wielko ci i układzie gwarantuj cym dost p
i wła ciwe warunki u ytkowania tych obiektów,
c) k ty granic bocznych wydzielanych działek
wzgl dem przylegaj cej drogi – zawieraj ce si
w przedziale mi dzy 80o a 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek wprowadzenia od strony dróg
publicznych pasa zieleni urz dzonej o szeroko ci
min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na doj cia,
dojazdy i miejsca postojowe),
b) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow oraz inne
obiekty (np. budynki bez podpiwnicze , drena
opaskowy, izolacja przył czy podziemnych),
c) obowi zek realizacji systemów zaopatrzenia
w wod i kanalizacji - w sposób wykluczaj cy
ska enie wody pitnej i rodowiska w przypadku
podniesienia si poziomu wód gruntowych;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów - utwardzone, ewentualnie grunt
stabilizowany,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu (po ewentualnym
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem,
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
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realizacji ustale niniejszego planu - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami:43.13-MN3 - 43.13-MN14, 43.13-MN18,
43.13-MN19, 43.13-MN23, 43.13-MN27, 43.13-MN33
43.13-MN51,
43.13-MN54,
43.13-MN55,
43.13-MN57, 43.13-MN58 i 43.13-MN62 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi (z wył czeniem usług
koliduj cych z funkcj mieszkaniow ), obiekty
małej architektury, ziele urz dzona, drogi
wewn trzne, infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce form , materiałem i kolorystyk do
s siedniej zabudowy,
b) zakaz lokalizacji: wolnostoj cych no ników
reklamowych, tymczasowych obiektów nie
zwi zanych z procesem budowy oraz zakaz
zmiany sposobu u ytkowania budynków
gospodarczych na mieszkalne,
c) dopuszcza si lokalizacj na danej działce
budowlanej
maksymalnie:
1
budynku
mieszkalnego, 1 usługowego i 1 budynku
gara owo-gospodarczego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami) oraz
oznaczonych na rysunku planu rowów
odwadniaj cych z towarzysz c im zieleni
wysok i nisk (dopuszcza si korekty przebiegu
rowów oraz przepusty - w przypadku
poprzecznie przechodz cych ponad rowami dróg
i przej ć)ś zakaz grodzenia rowów w sposób
utrudniaj cy przepływ wody,
b) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co i potencjalnie znacz co
oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej i drogowej),
c) dopuszczalny
poziom
hałasu
okre lony
w przepisach odr bnych – jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
d) dla oznaczonych na rysunku planu w terenie
43.13-MN41 gruntów le nych – zakaz ich
zagospodarowywania na cele inne, ni ziele
le naś
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - dla oznaczonego na
rysunku planu w terenie 43.13-MN44 stanowiska
archeologicznego - obowi zek uzgodnienia robót
ziemnych z wła ciwym urz dem ochrony zabytkówś
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5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
i ci gów pieszo-rowerowych - wył cznie a uroweś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu; dla istniej cych
budynków (lub ich cz ci) przekraczaj cych
ww. linie - nie dopuszcza si rozbudowy
i nadbudowy,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych - 40%,
w przypadku działek zabudowanych w ponad
40% - powierzchnia zabudowy nie wi ksza, ni
istniej ca,
c) rodzaj
nowo
lokalizowanych
budynków
mieszkalnych: wolnostoj ce, dla terenówŚ
43.13-MN6,
43.13-MN7,
43.13-MN8,
43.13-MN12,
43.13-MN23,
43.13-MN50,
43.13-MN51 i 43.13-MN54 - dopuszcza si
tak e bli niacze, dla terenówŚ 43.13-MN27,
43.13-MN34,
43.13-MN36,
43.13-MN39
i 43.13-MN44 - dopuszcza si tak e bli niacze
i szeregowe,
d) wysoko ć budynkówŚ maksymalnie 11,5 m oraz
2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
w przypadku rozbudowy lub przebudowy
istniej cych budynków o wi kszej wysoko ci lub
ilo ci kondygnacji - ich wysoko ć i ilo ć
kondygnacji - nie wi ksza, ni istniej ca,
e) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
13,5 m licz c od poziomu terenu,
f) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 45o,
g) nakaz zachowania min. 40% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
h) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz
30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usługś
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie
odr bnych przepisów – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
8) szczegółowe warunki i zasady podziału i scalania
nieruchomo ci (z zastrze eniem pkt 6 lit. c):
a) minimalne: powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych oraz szeroko ć ich
frontówŚ
- 600 m2 oraz 18 m - dla zabudowy
wolnostoj cej,
- 500 m2 oraz 14 m - dla zabudowy bli niaczej
i
segmentów
skrajnych
zabudowy
szeregowej,
- 300 m2 oraz 8 m - dla zabudowy szeregowej,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (np. trafostacji), dróg wewn trznych
i ci gów pieszych – w wielko ci i układzie
gwarantuj cym dost p i wła ciwe warunki
u ytkowania,
c) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej drogi zawieraj ce si w przedziale mi dzy 65o a 90o;
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9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek wprowadzenia od strony dróg
publicznych pasa zieleni urz dzonej o szeroko ci
min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na doj cia,
dojazdy i miejsca postojowe),
b) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow oraz inne
obiekty (np. budynki bez podpiwnicze , drena
opaskowy izolacja przył czy podziemnych),
c) obowi zek realizacji systemów zaopatrzenia
w wod i kanalizacji - w sposób wykluczaj cy
ska enie wody pitnej i rodowiska w przypadku
podniesienia si poziomu wód gruntowych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów - utwardzone, ewentualnie grunt
stabilizowany,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych i
roztopowych do gruntu (po ewentualnym
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszego planu - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 43.13-MN15 - 43.13-MN17, 43.13-MN20 43.13-MN22, 43.13-MN28, 43.13-MN29, 43.13-MN52,
43.13-MN53, 43.13-MN56 i 43.13-MN59 - 43.13-MN61
ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi (z wył czeniem usług
koliduj cych z funkcj mieszkaniow ), usługi
istniej ce, obiekty małej architektury, ziele
urz dzona, drogi wewn trzne, infrastruktura
techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce form , materiałem i kolorystyk do
s siedniej zabudowy,
b) zakaz lokalizacji: wolnostoj cych no ników
reklamowych, tymczasowych obiektów nie
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zwi zanych z procesem budowy oraz zakaz
zmiany sposobu u ytkowania budynków
gospodarczych na mieszkalne,
c) dopuszcza si lokalizacj na danej działce
budowlanej
maksymalnie:
1
budynku
mieszkalnego, 1 usługowego i 1 budynku
gara owo-gospodarczego;
zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami) oraz
oznaczonych na rysunku planu rowów
odwadniaj cych z towarzysz c im zieleni
wysok i nisk (dopuszcza si korekty przebiegu
rowów oraz przepusty - w przypadku
poprzecznie przechodz cych ponad rowami dróg
i przej ć)ś zakaz grodzenia rowów w sposób
utrudniaj cy przepływ wody,
b) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co i potencjalnie znacz co
oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej i drogowej),
c) dopuszczalny
poziom
hałasu
okre lony
w przepisach odr bnych – jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
i ci gów pieszo-rowerowych - wył cznie a uroweś
parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu; dla istniej cych
budynków (lub ich cz ci) przekraczaj cych
ww. linie - nie dopuszcza si rozbudowy
i nadbudowy,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych - 40%,
w przypadku działek zabudowanych w ponad
40% - powierzchnia zabudowy nie wi ksza ni
istniej ca,
c) rodzaj
nowo
lokalizowanych
budynków
mieszkalnych: wolnostoj ce, dla terenówŚ
43.13-MN20,
43.13-MN28,
43.13-MN30
i 43.13-MN31 - dopuszcza si tak e bli niacze
i szeregowe,
d) wysoko ć budynków - maksymalnie: 11,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
w przypadku rozbudowy lub przebudowy
istniej cych budynków o wi kszej wysoko ci lub
ilo ci kondygnacji - ich wysoko ć i ilo ć
kondygnacji - nie wi ksza ni istniej ca,
e) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
13,5 m licz c od poziomu terenu,
f) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 45o,
g) nakaz zachowania min. 40% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
h) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz
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30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usługś
granice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie
odr bnych przepisów – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
szczegółowe warunki i zasady podziału i scalania
nieruchomo ci (z zastrze eniem pkt 6 lit. c):
a) minimalne: powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych oraz szeroko ć ich
frontówŚ
- 600 m2 oraz 18 m - dla zabudowy
wolnostoj cej,
- 500 m2 oraz 14 m - dla zabudowy bli niaczej
i segmentów skrajnych zabudowy szeregowej,
- 300 m2 oraz 8 m - dla zabudowy szeregowej,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (np. trafostacji), dróg wewn trznych
i ci gów pieszych – w wielko ci i układzie
gwarantuj cym dost p i wła ciwe warunki
u ytkowania,
c) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej drogi zawieraj ce si w przedziale mi dzy 75o a 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek wprowadzenia od strony dróg
publicznych pasa zieleni urz dzonej o szeroko ci
min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na doj cia,
dojazdy i miejsca postojowe),
b) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow oraz inne
obiekty (np. budynki bez podpiwnicze , drena
opaskowy, izolacja przył czy podziemnych),
c) obowi zek realizacji systemów zaopatrzenia
w wod i kanalizacji - w sposób wykluczaj cy
ska enie wody pitnej i rodowiska w przypadku
podniesienia si poziomu wód gruntowych,
d) w pasie technicznym napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV o wymiarach po
20 m od osi linii (oznaczonym na rysunku planu)
- obowi zek uzgodnienia z gestorem linii
lokalizacji zabudowy i nasadze
zieleni
wysokiej;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów - utwardzone, ewentualnie grunt
stabilizowany,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu (po ewentualnym
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
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f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej, w uzgodnieniu z jej
gestorem (nie dotyczy to napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV, któr przeznacza
si do dyslokacji zgodnie z rysunkiem planu);
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszego planu - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 43.13-MN24, 43.13-MN25, 43.13-MN26,
43.13-MN30 – 43.13-MN32 i 43.13-MN64 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi (z wył czeniem usług
koliduj cych z funkcj mieszkaniow ), obiekty
małej architektury, ziele urz dzona, drogi
wewn trzne, infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce form , materiałem i kolorystyk do
s siedniej zabudowy,
b) zakaz lokalizacji: wolnostoj cych no ników
reklamowych, tymczasowych obiektów nie
zwi zanych z procesem budowy oraz zakaz
zmiany sposobu u ytkowania budynków
gospodarczych na mieszkalne,
c) dopuszcza si lokalizacj na danej działce
budowlanej
maksymalnie:
1
budynku
mieszkalnego, 1 usługowego i 1 budynku
gara owo-gospodarczego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami) oraz
nakaz odtworzenia oznaczonego na rysunku
planu
w
terenie
43.13-MN64
rowu
odwadniaj cego z towarzysz c zieleni wysok
i nisk (dopuszcza si przepusty - w przypadku
poprzecznie przechodz cych dróg i przej ć)ś
zakaz grodzenia rowu w sposób utrudniaj cy
przepływ wody,
b) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co i potencjalnie znacz co
oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej i drogowej),
c) dopuszczalny
poziom
hałasu
okre lony
w przepisach odr bnych – jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre lania,
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
i ci gów pieszo-rowerowych - wył cznie a uroweś
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6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu; dla istniej cych
budynków (lub ich cz ci) przekraczaj cych
ww. linie - nie dopuszcza si rozbudowy
i nadbudowy,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych - 40%,
w przypadku działek zabudowanych w ponad
40% - powierzchnia zabudowy nie wi ksza ni
istniej ca,
c) rodzaj
nowo
lokalizowanych
budynków
mieszkalnych - wolnostoj ce, dla terenów
43.13-MN30, 43.13-MN31 i 43.13-MN64 dopuszcza si tak e bli niacze i szeregowe,
d) wysoko ć budynków - maksymalnie: 11,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
w przypadku rozbudowy lub przebudowy
istniej cych budynków o wi kszej wysoko ci lub
ilo ci kondygnacji - ich wysoko ć i ilo ć
kondygnacji - nie wi ksza, ni istniej ca,
e) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
13,5 m licz c od poziomu terenu,
f) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 45o,
g) nakaz zachowania min. 40% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
h) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz
30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usługś
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie
odr bnych przepisów – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
8) szczegółowe warunki i zasady podziału i scalania
nieruchomo ci (z zastrze eniem pkt 6 lit c.):
a) minimalne: powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych oraz szeroko ć ich
frontówŚ
- 600 m2 oraz 18 m - dla zabudowy
wolnostoj cej,
- 500 m2 oraz 14 m - dla zabudowy bli niaczej
i
segmentów
skrajnych
zabudowy
szeregowej,
- 300 m2 oraz 8 m - dla zabudowy szeregowej,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (np. trafostacji), dróg wewn trznych
i ci gów pieszych – w wielko ci i układzie
gwarantuj cym dost p i wła ciwe warunki
u ytkowania
c) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej drogi zawieraj ce si w przedziale mi dzy 80o a 90o;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek wprowadzenia od strony dróg
publicznych pasa zieleni urz dzonej o szeroko ci
min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na doj cia,
dojazdy i miejsca postojowe),
b) w pasach technicznych napowietrznych linii
elektroenergetycznych 15 kV o wymiarach

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 173

– 9904 –

po 6,5 m od osi linii (oznaczonych na rysunku
planu) - obowi zek uzgodnienia z gestorem linii
lokalizacji zabudowy i nasadze
zieleni
wysokiej,
c) w pasie 4 m od osi wodoci gu Ø1000
w ul. żda skiej, si gaj cym na płn. skraj terenu
43.13-MN64 obowi zek uzgodnienia z gestorem
wodoci gu inwestycji i nasadze
zieleni
wysokiej,
d) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow oraz inne
obiekty (np. budynki bez podpiwnicze , drena
opaskowy, izolacja przył czy podziemnych),
e) obowi zek realizacji systemów zaopatrzenia
w wod i kanalizacji - w sposób wykluczaj cy
ska enie wody pitnej i rodowiska w przypadku
podniesienia si poziomu wód gruntowych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów - utwardzone, ewentualnie grunt
stabilizowany,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu (po ewentualnym
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem (nie dotyczy to napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15 kV, któr przeznacza si
do dyslokacji);
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszego planu - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 43.13-MN63 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi (z wył czeniem usług
koliduj cych z funkcj mieszkaniow ), usługi
istniej ce, ziele urz dzona, drogi wewn trzne,
infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce form , materiałem i kolorystyk do
s siedniej zabudowy,
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b) zakaz lokalizacji: wolnostoj cych no ników
reklamowych, tymczasowych obiektów nie
zwi zanych z procesem budowy oraz zakaz
zmiany sposobu u ytkowania budynków
gospodarczych na mieszkalne,
c) dopuszcza si lokalizacj na danej działce
budowlanej
maksymalnie:
1
budynku
mieszkalnego, 1 usługowego i 1 budynku
gara owo-gospodarczego;
zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami),
b) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co i potencjalnie znacz co
oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej i drogowej),
c) dopuszczalny
poziom
hałasu
okre lony
w przepisach odr bnych – jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre lania,
wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
i ci gów pieszo-rowerowych - wył cznie a uroweś
parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) obowi zuj ce i nieprzekraczalne linie nowej
zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; dla
cz ci budynków przekraczaj cych ww. linie nie dopuszcza si rozbudowy i nadbudowy,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych - 40%,
w przypadku działek zabudowanych w ponad
40% - powierzchnia zabudowy nie wi ksza, ni
istniej ca,
c) rodzaj
nowo
lokalizowanych
budynków
mieszkalnych: wolnostoj ce i bli niacze,
d) wysoko ć budynków - maksymalnie: 11,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
e) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
13,5 m licz c od poziomu terenu,
f) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 45o ,
g) nakaz zachowania min. 40% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
h) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz
30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usługś
granice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie
odr bnych przepisów – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
szczegółowe warunki i zasady podziału i scalania
nieruchomo ciŚ
a) powierzchnia
wydzielanych
działek
budowlanych - min 600 m2, szeroko ć ich
frontów - min. 18 m,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (np. trafostacji) i dróg wewn trznych
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– w wielko ci i układzie gwarantuj cym dost p
i wła ciwe warunki u ytkowania tych obiektów,
c) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej drogi zawieraj ce si w przedziale mi dzy 80o a 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek wprowadzenia od strony dróg
publicznych pasa zieleni urz dzonej o szeroko ci
min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na doj cia
i dojazdy),
b) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow oraz inne
obiekty (np. budynki bez podpiwnicze , drena
opaskowy, izolacja przył czy podziemnych),
c) obowi zek realizacji systemów zaopatrzenia
w wod i kanalizacji - w sposób wykluczaj cy
ska enie wody pitnej i rodowiska w przypadku
podniesienia si poziomu wód gruntowych;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów - utwardzone, ewentualnie grunt
stabilizowany,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu (po ewentualnym
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszego planu - u ytkowanie
dotychczasowe;
stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 43.13-M1 i 43.13-M2 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa,
b) dopuszczalne: usługi (z wył czeniem usług
koliduj cych z funkcj mieszkaniow ), ziele
urz dzona, drogi wewn trzne, infrastruktura
techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwi za
o wysokim
standardzie
architektonicznym
i zorganizowanego procesu inwestycji,
b) materiał, forma, kolorystyka elewacji i dachów
oraz ogrodze - jednolite dla całego terenu,

3)

4)

5)
6)

7)

8)
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c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych nie zwi zanych z procesem budowy, wolno
stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara yś
zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami),
b) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co i potencjalnie znacz co
oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej i drogowej),
c) dopuszczalny
poziom
hałasu
okre lony
w przepisach odr bnych - jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowo-usługowejś
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia a uroweś
parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy 50%,
c) podziały elewacji frontowej zespołów budynków
- charakterystyczne dla zabudowy szeregowej,
d) obsługa
komunikacyjna
budynków
zorganizowana: gara e wbudowane, zespoły
parkingowe lub gara owe na poziomie terenu
(ze wspólnym dojazdem),
e) maksymalny poziom posadzki parteru - 1,5 m
ponad poziom terenu,
f) wysoko ć budynków - maksymalnie: 12 m
i 3 kondygnacje nadziemne,
g) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
13,5 m licz c od poziomu terenu,
h) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 35o ,
jednolite dla całego zespołu budynków,
i) nakaz zachowania min. 25% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
j) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ
- 1 miejsce na 1 mieszkanie w przypadku
lokalizacji zabudowy jednorodzinnej,
- 1,2 miejsca na 1 mieszkanie w przypadku
lokalizacji zabudowy wielorodzinnej,
- 3 ogólnodost pne miejsca na 100 m2
powierzchni u ytkowej usług, w tym dla
dostaw
(dopuszcza
si
lokalizacj
ogólnodost pnych miejsc dla usług w liniach
rozgraniczaj cych
przyległej
drogi
43.13-KD(L)3 - pod warunkiem realizacji
tych miejsc równolegle z zainwestowaniem
terenu);
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
szczegółowe zasady podziału nieruchomo ciŚ
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a) podziały
dopuszcza
si
wył cznie
po
zainwestowaniu terenu,
b) minimalna: powierzchnia wydzielanych działek
budowlanych oraz szeroko ć ich frontówŚ
- 150 m2 oraz 6 m - dla zabudowy
jednorodzinnej szeregowej,
- 350 m2 oraz 13 m - dla segmentów skrajnych
zabudowy jednorodzinnej szeregowej,
- 600 m2 oraz 15 m - dla zabudowy
wielorodzinnej,
c) ewentualne podziały dla potrzeb lokalizacji
infrastruktury technicznej (np. trafostacji) i dróg
wewn trznych – w wielko ci i układzie
gwarantuj cym dost p i wła ciwe warunki
u ytkowania tych obiektów,
d) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej od frontu drogi 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniu - do czasu
dyslokacji (o której mowa w pkt 10 lit. f) - w pasie
technicznym o wymiarach po 20 m od osi
napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego
napi cia 110 kV (oznaczonym na rysunku planu ) obowi zek uzgodnienia z gestorem linii lokalizacji
zabudowy i nasadze zieleni wysokiej;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów oraz dla pieszych - utwardzone,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu (po ewentualnym
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem, (nie dotyczy to napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV, któr przeznacza
si do dyslokacji zgodnie z rysunkiem planu);
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszego planu - u ytkowanie
dotychczasowe;
stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 43.13-MW1 i 43.13-MW2 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna,

2)

3)

4)

5)
6)
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b) dopuszczalne: usługi (z wył czeniem usług
koliduj cych z funkcj mieszkaniow ), obiekty
małej architektury, ziele urz dzona, drogi
wewn trzne, infrastruktura techniczna, dla
działki nr 649/2 w terenie 43.13-MW1 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwi za
o wysokim
standardzie
architektonicznym
oraz
zorganizowanego
procesu
inwestycji
–
w odniesieniu do całej nieruchomo ci inwestora,
b) materiał, forma, kolorystyka elewacji i dachów
oraz ogrodze - jednolite dla danego terenu,
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych nie zwi zanych z procesem budowy oraz wolno
stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara yś
zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co i potencjalnie znacz co
oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej i drogowej),
b) dopuszczalny
poziom
hałasu
okre lony
w przepisach odr bnych - jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowo-usługowejś
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia a uroweś
parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy 45%,
c) wysoko ć
budynków
wielorodzinnych
maksymalnie: 12 m i 3 kondygnacje nadziemne
(dla działek nr 681 i 682 w terenie 43.13-MW1
dopuszcza si 15 m i 4 kondygnacje nadziemne),
d) wysoko ć budynków jednorodzinnych dla działki
nr 649/2 w terenie 43.13-MW1 - maksymalnie:
11,5 m oraz 2 kondygnacje nadziemne
i poddasze,
e) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze
(licz c od poziomu terenu) - 13,5 m (dla działek
nr 681 i 682 w terenie 43.13-MW1 dopuszcza si
17 m),
f) nachylenie połaci dachowych budynków
wielorodzinnych - 3o-30o a jednorodzinnych 3o-40o,
g) nakaz zachowania min. 30% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
h) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ
- 1,2 miejsca na 1 mieszkanie dla nowej
zabudowy wielorodzinnej,
- 1 miejsce na 1 mieszkanie w zabudowie
jednorodzinnej na działce nr 649/2 w terenie
43.13-MW1,
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30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usługś
granice i sposoby zagospodarowania terenów
podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie
odr bnych przepisów – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
szczegółowe warunki i zasady podziału i scalania
nieruchomo ciŚ
a) podziały dla potrzeb lokalizacji: infrastruktury
technicznej (np. trafostacji), dróg wewn trznych
oraz zabudowy jednorodzinnej na działce
nr 649/2 w terenie 43.13-MW1 - w wielko ci
i układzie gwarantuj cym dost p i wła ciwe
warunki u ytkowania,
b) powierzchnia
wydzielanych
działek
budowlanych pod zabudow wielorodzinn min 1000 m2,
c) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej od frontu drogi 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek wprowadzenia od strony dróg
publicznych pasa zieleni urz dzonej o szeroko ci
min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na doj cia,
dojazdy i miejsca postojowe),
b) w pasie technicznym napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15 kV o wymiarach po
6,5 m od osi linii oraz w pasie po 4 m od osi
wodoci gu Ø1000 (oznaczonych na rysunku
planu w terenie 43.13-MW1) - obowi zek
uzgodnienia z wła ciwym gestorem działalno ci
inwestycyjnej i nasadze zieleni wysokiej oraz
prawo dost pu do ww. wodoci gu dla ekip
techniczno-remontowych,
c) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow oraz inne
obiekty (np. drena opaskowy, wodoodporne
izolacje podpiwnicze i sieci podziemnych),
d) zakaz lokalizacji bezpo rednich wjazdów na
teren 43.13-MW1 z ul. Olimpijskiej;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów oraz dla pieszych - utwardzone,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu (po ewentualnym
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
-

7)

8)

9)

10)
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realizacji ustale niniejszego planu - u ytkowanie
dotychczasowe, urz dzenia sportu i rekreacji,
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 43.13-U/MN1 - 43.13-U/MN3 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi (z wył czeniem usług
koliduj cych z funkcj mieszkaniow ), funkcja
mieszkaniowa
jednorodzinna
towarzysz ca
usługom,
b) dopuszczalne:
ziele
urz dzona,
drogi
wewn trzne, infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwi za
o wysokim
standardzie
architektonicznym
oraz
zorganizowanego
procesu
inwestycji
w odniesieniu do całej nieruchomo ci inwestora,
b) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce materiałem, form i kolorystyk do
s siedniej zabudowy,
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych nie zwi zanych z procesem budowy, wolno
stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara y oraz zakaz zmiany sposobu u ytkowania
budynków gospodarczych na mieszkalne,
d) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej na
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami),
b) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co i potencjalnie znacz co
oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej i drogowej),
c) dopuszczalny
poziom
hałasu
okre lony
w przepisach odr bnych – jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowo - usługowejś
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre lania,
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
i ci gów pieszych - wył cznie a uroweś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; dla istniej cych
budynków (lub ich cz ci) przekraczaj cych
ww. linie - nie dopuszcza si rozbudowy
i nadbudowy,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy 50%, w przypadku działek zabudowanych
w ponad 50% - powierzchnia zabudowy nie
wi ksza, ni istniej ca,
c) rodzaj nowo lokalizowanych budynków wolnostoj ce,
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d) wysoko ć budynków – maksymalnie: 11,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
e) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
13,5 m licz c od poziomu terenu,
f) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 40o,
g) nakaz zachowania min. 25% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
h) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz
30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usług (w tym miejsce dla
dostaw);
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
szczegółowe zasady podziału nieruchomo ciŚ
a) powierzchnia
wydzielanych
działek
budowlanych - min. 600 m2, szeroko ć ich
frontów - min.18 m,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (np. trafostacji) i dróg wewn trznych
– w wielko ci i układzie gwarantuj cym dost p
i wła ciwe warunki u ytkowania tych obiektów,
c) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej od frontu drogi 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek wprowadzenia od strony dróg pasa
zieleni urz dzonej o szeroko ci min. 3 m
(nie dotyczy przerw np. na doj cia, dojazdy
i miejsca postojowe),
b) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow i inne
obiekty (np. drena opaskowy, wodoodporne
izolacje
podpiwnicze
i
przył czy
podziemnych),
c) zakaz lokalizacji nowych wjazdów na teren
43.13-U/MN3 z ul. Olimpijskiej;
d) w pasie technicznym o wymiarach po 6,5 m od
osi napowietrznej linii elektroenergetycznej
15 kV oraz w pasie po 4 m od osi wodoci gu
Ø1000 (oznaczone na rysunku planu w terenach
43.13-U/MN2 i 43.13-U/MN3) - obowi zek
uzgodnienia z gestorem linii działalno ci
inwestycyjnej i nasadze zieleni wysokiej;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów oraz dla pieszych - utwardzone,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu (po ewentualnym
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
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e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem, (nie dotyczy to napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15 kV, któr przeznacza si
do dyslokacji);
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszego planu - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 43.13-U/M1 - 43.13-U/M4 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi w poł czeniu z funkcj
mieszkaniow ,
b) dopuszczalne:
ziele
urz dzona,
drogi
wewn trzne, infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwi za
o wysokim
standardzie
architektonicznym
oraz
zorganizowanego procesu inwestycji ,
b) materiał, forma, kolorystyka elewacji i dachów
oraz ogrodze – jednolite dla całego terenu,
kalenice główne – w układzie prostopadłym do
dróg 43.13-KD(L)3 i 43.13-KD(D)34,
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych - nie
zwi zanych z procesem budowy, wolno
stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara y,
d) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej przy
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami),
b) zakaz lokalizacji: przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co i potencjalnie znacz co
oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej i drogowej) oraz usług
koliduj cych z funkcj mieszkaniow ,
c) dopuszczalny
poziom
hałasu
okre lony
w przepisach odr bnych - jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowo - usługowejś
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia wył cznie
a urowe, zakaz budowy ogrodze od strony dróg
43.13-KD(L)3 i 43.13-KD(D)34;
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) dopuszcza si budow budynków w zbli eniu
i na granicy działek,
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b) obowi zuj ce i nieprzekraczalne linie nowej
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalny procent powierzchni zabudowy 50%,
d) zakaz lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostoj cej i bli niaczej,
e) podziały elewacji frontowej zespołów budynków
- charakterystyczne dla zabudowy szeregowej,
f) obsługa komunikacyjna budynkówŚ zespoły
parkingowe w kondygnacji piwnicznej, gara e
wbudowane w parterze lub miejsca postojowe ze wspólnym dojazdem od zaplecza terenu,
g) maksymalny poziom posadzki parteru - 40 cm
ponad poziom terenu,
h) obowi zek lokalizacji usług na poziomie parteru
(usługi dopuszcza si te na poziomie I pi tra),
i) zakaz lokalizacji wej ć do usług i strefy dostaw od zaplecza terenu,
j) lokalizacja
mieszka
wył cznie
na
kondygnacjach powy ej parteru,
k) wysoko ć budynków - maksymalnie: 11,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
l) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
13,5 m licz c od poziomu terenu,
m) nachylenie połaci dachowych - od 30o do 35o ,
jednolite dla całego zespołu budynków,
n) nakaz zachowania min. 25% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
o) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ
- 30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usług, w tym dla
dostaw
(dopuszcza
si
bilansowanie
ogólnodost pnych miejsc dla usług w liniach
rozgraniczaj cych
przyległej
drogi
43.13-KD(L)3 lub 43.13-KD(D)34, pod
warunkiem realizacji tych miejsc równolegle
z zainwestowaniem terenu),
- 1 miejsce na 1 mieszkanie dla zabudowy
jednorodzinnej,
- 1,5 miejsca na 1 mieszkanie dla zabudowy
wielorodzinnej;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ciŚ
a) podziały
dopuszcza
si
wył cznie
po
zainwestowaniu terenu (postulowany podział na rysunku),
b) minimalna: powierzchnia wydzielanych działek
budowlanych oraz szeroko ć ich frontówŚ
- 150 m2 oraz 6 m - dla zabudowy
jednorodzinnej szeregowej,
- 350 m2 oraz 13 m - dla segmentów skrajnych
zabudowy jednorodzinnej szeregowej,
c) ewentualne podziały dla potrzeb lokalizacji
infrastruktury technicznej (np. trafostacji) i dróg
wewn trznych – w wielko ci i układzie
gwarantuj cym dost p i wła ciwe warunki
u ytkowania tych obiektów,

9)

10)

11)

12)
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d) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej od frontu drogi 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek posadzenia
ywopłotu wzdłu
granicy terenu - od strony przyległych terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow i inne
obiekty (np. drena opaskowy, wodoodporne
izolacje
podpiwnicze
i
przył czy
podziemnych);
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów oraz dla pieszych - utwardzone,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu (po ewentualnym
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszego planu - u ytkowanie
dotychczasowe;
stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 43.13-U2, 43.13-U4, 43.13-U5, 43.13-U7,
43.13-U9, 43.13-U18, 43.13-U20 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi,
b) dopuszczalne:
ziele
urz dzona,
drogi
wewn trzne, infrastruktura techniczna, w terenie
43.13-U18 - dodatkowo funkcja mieszkaniowa
towarzysz ca usługomś
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwi za
o wysokim
standardzie architektonicznym,
b) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce materiałem, form i kolorystyk do
s siedniej zabudowy,
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych nie zwi zanych z procesem budowy, wolno
stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara y,
d) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej na
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
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3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami),
b) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co oddziaływać na rodowisko
(nie
dotyczy
infrastruktury
technicznej
i drogowej), a w terenach 43.13-U2, 43.13-U18
i 43.13-U20 – tak e zakaz lokalizacji
przedsi wzi ć mog cych potencjalnie znacz co
oddziaływać na rodowisko (nie dotyczy ww.
infrastruktury, w tym przystanku ko cowego
autobusu w terenie 43.13-U20),
c) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej przy
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
i ci gów pieszych wył cznie a uroweś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych - 50%,
z wył czeniem terenu 43.13-U20 - dla którego
ustala si 25%,
c) wysoko ć budynków - maksymalnie: 11,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze; dla
funkcji sakralnej w terenie 43.13-U18 dopuszcza si maksymalnie 25 m i dodatkowo
10 m na akcent architektoniczny,
d) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
13,5 m licz c od poziomu terenu (z zastrze .
lit. c),
e) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 40o,
f) nakaz zachowania min. powierzchni terenu jako
biologicznie czynnej: 25% (z wył czeniem
terenu 43.13-U18 - dla którego ustala si 40%),
g) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ
- 30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usług, w tym miejsce
dla dostaw,
- 20 ogólnodost pnych miejsc na 100 miejsc
u ytkowych w obiekcie sakralnym w terenie
43.13-U18,
- 1 miejsce na 4 osoby zamieszkałe w terenie
43.13-U18,
h) w terenie 43.13-U20 –usługi w układzie
uwzgl dniaj cym projekt, przystanek ko cowy
autobusu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ciŚ

9)

e)

f)

g)

10)
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a) minimalne: powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych oraz szeroko ć ich
frontówŚ
- 1000 m2 oraz 30 m – dla zabudowy
wolnostoj cej,
- 400 m2 oraz 12 m – dla zabudowy
szeregowej,
- 600 m2 oraz 20 m – dla segmentów skrajnych
zabudowy szeregowej,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (art. trafostacji) i dróg wewn trznych
– w wielko ci i układzie gwarantuj cym dost p
i wła ciwe warunki u ytkowania,
c) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej drogi –
zawieraj ce si w przedziale mi dzy 75o a 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow i inne
obiekty (art. drena opaskowy, wodoodporne
izolacje podpiwnicze i sieci podziemnych),
b) obowi zek wprowadzenia od strony dróg
i ci gów pieszych pasa zieleni urz dzonej
o szeroko ci min. 3 m (nie dotyczy przerw art. na
doj cia, dojazdy i miejsca postojowe),
c) dla terenu 43.13-U4 – obowi zek wprowadzenia
od strony s siedniego terenu 43.13-MN56 pasa
zieleni izolacyjnej o szeroko ci min. 2 m
(nie dotyczy istniej cej trafostacji),
d) dla terenów 43.13-U7 i 43.13-U9 – zakaz
lokalizacji wjazdów bezpo rednio z drogi 43.13KD(GP)1; dla terenu 43.13-U5 – zjazdy
wył cznie z drogi 43.13-KD(D)37,
w pasie technicznym o wymiarach po 20 m od osi
linii elektroenergetycznej 110 kV (oznaczonym na
rysunku planu w terenach 43.13-U4 i 43.13-U5) –
obowi zek uzgodnienia z gestorem linii działa
inwestycyjnych i nasadze zieleni wysokiej,
w pasie po 4 m od osi wodoci gu Ø1000
(oznaczonych na rysunku planu w terenach:
43.13-U5, 43.13-U7 i 43.13-U9) – obowi zek
uzgodnienia z wła ciwym gestorem działalno ci
inwestycyjnej i nasadze zieleni wysokiej oraz
prawo dost pu do ww. wodoci gu dla ekip
techniczno-remontowych,
dla działki nr geodez. 642/18 poło onej w terenie
43.13-U4 – obowi zek utrzymania dost pu do jezdni
ul. żda skiej przez działki nr geodez. 643/2 i 644/7;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów oraz dla pieszych – utwardzone,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków –
z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i
roztopowych
do
gruntu
(po
ich
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn – z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
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d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy – jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej – w uzgodnieniu z jej
gestorem, (nie dotyczy to napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV w terenie 43.13-U4
i 43.13-U5, któr przeznacza si do dyslokacji);
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów – do czasu
realizacji ustale niniejszej uchwały – u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w wysoko ci 30%.
§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 43.13-U1 i 43.13-U3 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi,
b) dopuszczalne:
ziele
urz dzona,
drogi
wewn trzne, infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwi za
o wysokim
standardzie architektonicznym,
b) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce materiałem, form i kolorystyk do
s siedniej zabudowy usługowej,
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych nie zwi zanych z procesem budowy, wolno
stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara y,
d) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej na
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami),
b) zakaz
lokalizacji
nowych
przedsi wzi ć
mog cych zawsze znacz co i potencjalnie
znacz co
oddziaływać
na
rodowisko
(nie
dotyczy
infrastruktury
technicznej
i drogowej),
c) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej przy
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony
przyległych dróg - wył cznie a uroweś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) rodzaj zabudowy - szeregowa (na działkach
nr 459 i 463/10 dopuszcza si tak e wolnostoj c ),
b) obowi zuj ce i nieprzekraczalne linie nowej
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

7)

8)

9)

10)

11)
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c) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych: 50% - dla
terenu 43.13-U1, nie wi ksza ni istniej ca - dla
terenu 43.13-U3,
d) wysoko ć budynków - maksymalnie: 10,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
e) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
12,5 m licz c od poziomu terenu,
f) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 40o,
g) nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
h) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodów - 25 ogólnodost pnych miejsc na
1000 m2 powierzchni u ytkowej usług, w tym
miejsce dla dostaw;
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
szczegółowe zasady podziału nieruchomo ciŚ
a) minimalne: powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych oraz szeroko ć ich
frontówŚ
- 300 m2 oraz 12 m - dla zabudowy
szeregowej,
- 500 m2 oraz 20 m - dla segmentów skrajnych
zabudowy szeregowej,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (np. trafostacji) i dróg wewn trznych
– w wielko ci i układzie gwarantuj cym dost p
i wła ciwe warunki u ytkowania,
c) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej drogi – 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniu - lokalizacja
nowych wjazdów - z drogi serwisowej w terenie
43.13-KD(GP)2 a dla terenu 43.13-U3 - dodatkowo
z drogi 43.13-KDW8;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów oraz dla pieszych - utwardzone,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i
roztopowych
do
gruntu
(po
ich
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem,
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszej uchwały - u ytkowanie
dotychczasowe;
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12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami:
43.13-U6,
43.13-U8,
43.13-U10,
43.13-U17 i 43.13-U19 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi,
b) dopuszczalne:
ziele
urz dzona,
drogi
wewn trzne, infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwi za
o wysokim
standardzie architektonicznym,
b) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce materiałem, form i kolorystyk do
s siedniej zabudowy,
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych - nie
zwi zanych z procesem budowy, wolno
stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara y,
d) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej na
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz
zachowania
istniej cych
drzew
(nie dotyczy drzew owocowych i drzew
koliduj cych z projektowanymi budynkami),
b) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co oddziaływać na rodowisko
(nie
dotyczy
infrastruktury
technicznej
i drogowej),
c) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej przy
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
i ci gów pieszych wył cznie a uroweś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych: 50% dla
terenówŚ 43.13-U6, 43.13-U8, 43.13-U10
i 43.13-U17 oraz 25% dla terenu 43.13-U19,
c) wysoko ć budynków - maksymalnie: 11,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
d) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
13,5 m licz c od poziomu terenu,
e) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 40o,
f) nakaz zachowania min. 25% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
g) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodów - 30 ogólnodost pnych miejsc na
1000 m2 powierzchni u ytkowej usług, w tym
miejsce dla dostaw;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na

Poz. 1469

podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ciŚ
a) minimalne: powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych oraz szeroko ć ich
frontówŚ
- 1000 m2 oraz 30 m - dla zabudowy
wolnostoj cej,
- 400 m2 oraz 12 m - dla zabudowy
szeregowej,
- 600 m2 oraz 20 m - dla segmentów skrajnych
zabudowy
szeregowej
i
zabudowy
bli niaczej,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (np. trafostacji) i dróg wewn trznych
– w wielko ci i układzie gwarantuj cym dost p
i wła ciwe warunki u ytkowania,
c) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej drogi zawieraj ce si w przedziale mi dzy 75o a 90o;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek wprowadzenia od strony dróg
i ci gów pieszych pasa zieleni urz dzonej
o szeroko ci min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na
doj cia, dojazdy i miejsca postojowe),
b) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow i inne
obiekty (np. drena opaskowy, wodoodporne
izolacje podpiwnicze i sieci podziemnych),
c) dla terenów 43.13-U6, 43.13-U8 i 43.13-U19 obowi zek
wprowadzenia
pasa
zieleni
izolacyjnej o szeroko ci min. 3 m - od strony
przyległego terenu - odpowiednio: 43.13-MN35,
43.13-MN39, 43.13-MN40, 43.13-U16,
d) wjazdy na tereny 43.13-U10 i 43.13-U17 wył cznie
z
drogi
43.13-KD(L)5
lub
43.13-KD(D)38,
e) w pasie technicznym po 6,5 m od osi linii
elektroenergetycznej 15 kV oraz w pasie po 4 m
od osi wodoci gu Ø1000 (oznaczony na rysunku
planu w terenach 43.13-U10 i 43.13-U17)
obowi zek uzgodnienia z wła ciwym gestorem
inwestycji i nasadze zieleni wysokiej oraz
prawo dost pu do ww. wodoci gu dla ekip
techniczno-remontowych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów oraz dla pieszych - utwardzone,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu (po ich podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
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f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem, (nie dotyczy to napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15 kV, któr przeznacza si
do dyslokacji);
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszej uchwały - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 43.13-U11 - 43.13-U15 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi,
b) dopuszczalne:
ziele
urz dzona,
drogi
wewn trzne, infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwi za
o wysokim
standardzie architektonicznym,
b) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce materiałem, form i kolorystyk do
s siedniej zabudowy,
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych - nie
zwi zanych z procesem budowy, wolno
stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara y,
d) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej na
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz zachowania istniej cych drzew (nie
dotyczy drzew owocowych i drzew koliduj cych
z projektowanymi budynkami) oraz oznaczonych
na rysunku planu rowów odwadniaj cych
z towarzysz c im zieleni wysok i nisk
(dopuszcza si przepusty - w przypadku
poprzecznie przechodz cych dróg i przej ć)ś
zakaz grodzenia rowów w sposób utrudniaj cy
przepływ wody,
b) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co oddziaływać na rodowisko,
w terenie 43.13-U12 dodatkowo zakaz
lokalizacji przedsi wzi ć mog cych potencjalnie
znacz co oddziaływać na rodowisko (nie
dotyczy infrastruktury technicznej i drogowej),
c) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej na
parkingach budowanych na powierzchni terenu,
d) dla oznaczonych na rysunku planu w terenie
43.13-U11 istniej cych gruntów le nych - zakaz
ich zagospodarowywania na cele inne, ni ziele
le na,
e) dla terenu 43.13-U12 - dopuszczalny poziom
hałasu okre lony w przepisach odr bnych – jak
dla terenów zwi zanych ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzie yś
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - dla oznaczonych na
rysunku planu w terenie 43.13-U11 dwóch
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stanowisk
archeologicznych
obowi zek
uzgodnienia robót ziemnych z wła ciwym urz dem
ochrony zabytkówś
wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
i ci gów pieszych wył cznie a uroweś
parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych - 50%,
c) wysoko ć budynków - maksymalnie: 11,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
z wył czeniem terenu 43.13-U12 – dla którego
ustala si maksymalnie 12,5 m i 3 kondygnacje,
d) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
14,5 m licz c od poziomu terenu,
e) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 40o,
f) nakaz zachowania minimalnej powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej: 25%,
z wył czeniem terenu 43.13-U12 - dla którego
ustala si 50%,
g) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ
- 30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usług, w tym
miejsce dla dostaw (nie dotyczy obiektów
szkoły i przedszkola w terenie 43.13-U12),
- dla szkoły i przedszkola w terenie
43.13-U12 - 3 miejsca na 10 zatrudnionych
+ 5 miejsc;
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
szczegółowe zasady podziału nieruchomo ciŚ
a) minimalne: powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych oraz szeroko ć ich
frontówŚ
- 1000 m2 oraz 30 m - dla zabudowy
wolnostoj cej,
- 400 m2 oraz 12 m - dla zabudowy
szeregowej,
- 600 m2 oraz 20 m - dla segmentów skrajnych
zabudowy
szeregowej
i
zabudowy
bli niaczej,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (np. trafostacji) i dróg wewn trznych
– w wielko ci i układzie gwarantuj cym dost p
i wła ciwe warunki u ytkowania,
c) k ty granic bocznych nowo wydzielanych
działek wzgl dem przylegaj cej drogi zawieraj ce si w przedziale mi dzy 75o a 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek wprowadzenia od strony dróg
i ci gów pieszych pasa zieleni urz dzonej
o szeroko ci min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na
doj cia, dojazdy i miejsca postojowe),
b) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow i inne
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obiekty (np. drena opaskowy, wodoodporne
izolacje podpiwnicze i sieci podziemnych),
c) dla terenów 43.13-U11, 43.13-U13, 43.13-U14
i 43.13-U15 - obowi zek wprowadzenia pasa
zieleni izolacyjnej o szeroko ci min. 3 m - od
strony przyległego terenu - odpowiednio:
43.13-MN44, 43.13-MN43 i 43.13-MN45,
43.13-U/MN1;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów oraz dla pieszych - utwardzone,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do gruntu (po ich podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszej uchwały - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 43.13-U16 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi,
b) dopuszczalne: infrastruktura techniczna, funkcja
mieszkaniowa towarzysz ca usługomś
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwi za
o wysokim
standardzie
architektonicznym
oraz
zorganizowanego procesu inwestycji; postuluje
si zagospodarowanie terenu wspólnie z terenem
43.13-ZP4,
b) elewacje i dachy budynków oraz ogrodzenia nawi zuj ce materiałem, form i kolorystyk do
s siedniej zabudowy,
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych - nie
zwi zanych z procesem budowy, wolno
stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara y,
d) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej na
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz zachowania istniej cych drzew (nie
dotyczy drzew koliduj cych z projektowanymi
budynkami) oraz zieleni niskiej przylegaj cej od
strony południowej do rowu odwadniaj cego,
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b) ogrodzenie terenu - w odległo ci min. 1,5 m od
ww. rowu,
c) zakaz lokalizacji przedsi wzi ć mog cych
zawsze znacz co i potencjalnie znacz co
oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej i drogowej),
d) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej na
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia a uroweś
parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych - 50%,
c) wysoko ć budynków - maksymalnie: 10,5 m
oraz 2 kondygnacje nadziemne i poddasze,
d) maksymalna wysoko ć budowli i urz dze –
12,5 m licz c od poziomu terenu,
e) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 40o,
f) nakaz zachowania min. powierzchni terenu jako
biologicznie czynnej: 25% (dopuszcza si
wliczenie do bilansu zieleni na s siednim terenie
43.13-ZP4),
g) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ
- 30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usług, w tym dla
dostaw (dopuszcza si wliczenie do bilansu
miejsc lokalizowanych w s siednim terenie
43.13-ZP4),
- 1 miejsce na 1 mieszkanie dla zabudowy
jednorodzinnej,
- 1,5 miejsca na 1 mieszkanie dla zabudowy
wielorodzinnej;
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci:
a) dopuszcza si podział terenu na 2 działki
budowlane (postulowany podział - na rysunku),
b) minimalne: powierzchnia działek budowlanych 1200 m2, szeroko ć ich frontów - 25 m,
c) podziały dla potrzeb lokalizacji infrastruktury
technicznej (np. trafostacji) – w wielko ci
i układzie gwarantuj cym dost p i wła ciwe
warunki u ytkowania,
d) k ty granic bocznych wydzielanych działek
wzgl dem drogi 43.13-KD(D)36 - 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u ytkowaniuŚ
a) obowi zek wprowadzenia od strony przyległej
drogi 43.13-KD(D)36 pasa zieleni urz dzonej
o szeroko ci min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na
doj cia, dojazdy i miejsca postojowe),
b) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow i inne
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obiekty (np. drena opaskowy, wodoodporne
izolacje podpiwnicze i sieci podziemnych),
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów oraz dla pieszych - utwardzone,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem,
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych i
roztopowych do gruntu (po ich podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych,
f) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszej uchwały - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem: 43.13-U/P1 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi, obiekty produkcyjne,
b) dopuszczalne: ziele urz dzona, infrastruktura
techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwi za
o wysokim
standardzie architektonicznym,
b) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych nie zwi zanych z procesem budowy, wolno
stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara y,
c) nakaz wprowadzenia zieleni urz dzonej przy
parkingach budowanych na powierzchni terenu;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsi wzi ć
mog cych zawsze znacz co oddziaływać na
rodowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej);
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
wył cznie a urowe,
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy 50%,
c) wysoko ć obiektów i urz dze - maksymalnie:
15 m i 3 kondygnacje nadziemne dla budynków,
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d) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 30o,
e) nakaz zachowania min. 15% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
f) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodówŚ
- 30 ogólnodost pnych miejsc na 1000 m2
powierzchni u ytkowej usług (w tym dla
dostaw),
- 30 miejsc na 100 zatrudnionych;
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
szczegółowe zasady podziału nieruchomo ciŚ
a) ewentualne podziały dla potrzeb lokalizacji
obiektów
infrastruktury
technicznej
(np. trafostacji) – w wielko ci i układzie
gwarantuj cym dost p i wła ciwe warunki
u ytkowania tych obiektów, k ty granic
bocznych wzgl dem przylegaj cej drogi – 90o,
b) zakaz wtórnych podziałów pod usługi i obiekty
produkcyjne;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek utrzymania od strony przyległych
dróg publicznych pasa zieleni urz dzonej
o szeroko ci min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na
doj cia, dojazdy i miejsca postojowe),
b) nakaz stosowania rozwi za wykluczaj cych
wpływ wody gruntowej na zabudow i inne
obiekty (np. drena opaskowy, wodoodporne
izolacje podpiwnicze i sieci podziemnych),
c) w pasie po 4 m od osi wodoci gu Ø1000 obowi zek uzgodnienia z gestorem wodoci gu
inwestycji i nasadze zieleni wysokiej oraz
prawo
dost pu
dla
ekip
technicznoremontowych;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) projektowane nawierzchnie dla ruchu i postoju
pojazdów oraz dla pieszych - utwardzone,
b) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków z i do sieci, w uzgodnieniu z jej gestorem;
dopuszcza si odprowadzenie wód opadowych
i
roztopowych
do
gruntu
(po
ich
podczyszczeniu),
c) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci lub
urz dze , w uzgodnieniu z ich gestorem,
d) zaopatrzenie w gaz i energi ciepln –
postulowane z sieci, ewentualnie z urz dze
indywidualnych,
e) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej i przył czy - jako podziemnych;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszej uchwały - u ytkowanie
dotychczasowe;
stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
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§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 43.13-ZP1 i 43.13-ZP2 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: ziele urz dzona,
b) dopuszczalne: infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- nie wyst puje potrzeba okre laniaś
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - nasadzenia w formie zieleni
izolacyjnej, z uwzgl dnieniem pkt 9;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów - nakaz zachowania
minimum 80% powierzchni terenu jako biologicznie
czynnej;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u ytkowaniu – w pasie po 4 m
od osi wodoci gu Ø1000 - obowi zek uzgodnienia
z wła ciwym gestorem działalno ci inwestycyjnej
i nasadze zieleni wysokiej oraz prawo dost pu dla
ekip techniczno-remontowych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza si przebudow istniej cej infrastruktury,
w uzgodnieniu z odpowiednimi gestorami;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenu - do czasu realizacji
ustale
niniejszego
planu
u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 43.13-ZP3 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: ziele urz dzona (cel publiczny),
b) dopuszczalne: infrastruktura techniczna, miejsca
postojowe, obiekty małej architektury i rekreacji;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- zagospodarowanie w formie placu osiedlowego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - dopuszczalny poziom hałasu
okre lony w przepisach odr bnych – jak dla terenów
rekreacyjno - wypoczynkowych w mie cieś
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – zakaz grodzenia terenu;
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6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu - nakaz zachowania
minimum 50% powierzchni terenu jako biologicznie
czynnej;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u ytkowaniu – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) sieci infrastruktury technicznej - wył cznie
podziemne,
b) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury, w uzgodnieniu z odpowiednimi
gestorami;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenu - do czasu realizacji
ustale
niniejszego
planu
u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 43.13-ZP4 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: ziele urz dzona,
b) dopuszczalne: infrastruktura techniczna, miejsca
postojowe, obiekty małej architektury i rekreacji;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- nie wyst puje potrzeba okre laniaś
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) dopuszczalny
poziom
hałasu
okre lony
w przepisach odr bnych – jak dla terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych w mie cie,
b) nakaz zachowania istniej cych drzew oraz
oznaczonego
na
rysunku
planu
rowu
odwadniaj cego z towarzysz c
zieleni
(dopuszcza si przepusty - w przypadku
poprzecznie przechodz cych dróg i przej ć)ś
zakaz grodzenia ww. rowu w sposób
utrudniaj cy przepływ wody;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów - nakaz zachowania
minimum 80% powierzchni terenu jako biologicznie
czynnej;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
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podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
szczegółowe zasady podziału nieruchomo ciŚ
a) dopuszcza si podział terenu na 2 działki
budowlane (postulowany podział - na rysunku),
b) ewentualne dodatkowe podziały dla potrzeb
lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej
(np. trafostacji) - w wielko ci i układzie
gwarantuj cym dost p i wła ciwe warunki
u ytkowania,
c) k ty granic bocznych wzgl dem przylegaj cej
drogi – mi dzy 55o a 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u ytkowaniu - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza si przebudow istniej cej infrastruktury,
w uzgodnieniu z odpowiednimi gestorami;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenu - do czasu realizacji
ustale
niniejszego
planu
u ytkowanie
dotychczasowe;
stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 43.13-ZP/W1 - 43.13-ZP/W4 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe:
ziele
urz dzona,
wody
powierzchniowe (cel publiczny),
b) dopuszczalne: urz dzenia wodne i rekreacji,
infrastruktura
techniczna,
ci gi
piesze
i rowerowe;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- nie wyst puje potrzeba okre laniaś
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - nakaz zachowania: zieleni wysokiej,
ukształtowania terenu (dopuszcza si pogł bienie
koryta Strugi Lubickiej), oraz oznaczonych na
rysunku planu rowów odwadniaj cych (dopuszcza
si przepusty - w przypadku poprzecznych przej ć)ś
zakaz grodzenia w sposób utrudniaj cy dost p
i przepływ wody;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
6) parametry i wska niki zagospodarowania terenów nakaz zachowania min. 85% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
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9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniuŚ
a) obowi zek udost pnienia terenu wzdłu brzegów
Strugi - o szeroko ci min. 1,5 m licz c od górnej
kraw dzi koryta oraz obowi zek utrzymania
dro no ci koryta dla przepływu wód,
b) w terenie 43.13-ZP/W4 w pasie po 4 m od osi
wodoci gu Ø1000 - obowi zek uzgodnienia
z
wła ciwym
gestorem
działalno ci
inwestycyjnej i nasadze zieleni wysokiej oraz
prawo dost pu do wodoci gu dla ekip techniczno
- remontowych,
c) w pasie technicznym o wymiarach po 20 m od
osi linii elektroenergetycznej 110 kV oraz po
6,5 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV
(zgodnie z rysunkiem planu w terenie
43.13-ZP/W2 i na skraju terenu 43.13-ZP/W3) obowi zek uzgodnienia z gestorem linii
inwestycji i nasadze
zieleni wysokiej,
z zastrze eniem pkt 10 lit. a;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dyslokacja
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych
wysokiego
napi cia
110kV i redniego napi cia 15 kV (których osie
oznaczono na rysunku planu w terenie
43.13-ZP/W2),
b) dopuszcza
si
przebudow
pozostałej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu z jej
gestorem;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenu - do czasu realizacji
ustale
niniejszego
planu
u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem: 43.13-G1 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe:
infrastruktura
techniczna
gazownictwo,
b) dopuszczalne:
ziele
urz dzona,
inna
infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- nie wyst puje potrzeba okre laniaś
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego -nie wyst puje potrzeba okre laniaś
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
wył cznie a uroweś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nakaz zachowania min. 15% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
b) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodów - 1 miejsce dla obsługi technicznej;
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniu - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków –
z i do sieci, w uzgodnieniu z gestorem sieci,
b) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci –
w uzgodnieniu z wła ciwym gestorem,
c) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury - w uzgodnieniu z wła ciwymi
gestorami;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszej uchwały - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem: 43.13-K1 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe:
infrastruktura
techniczna
kanalizacja,
b) dopuszczalne:
ziele
urz dzona,
droga
wewn trzna, inna infrastruktura techniczna,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- nie wyst puje potrzeba okre laniaś
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - nakaz zachowania: zieleni wysokiej
i oznaczonego na rysunku planu rowu
odwadniaj cego (dopuszcza si
przepust w przypadku poprzecznego przej cia)ś zakaz
grodzenia ww. rowu w sposób utrudniaj cy
przepływ wody;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony
ul. Sieradzkiej i Strugi Lubickiej - wył cznie
a uroweś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenówŚ
a) nakaz zachowania min. 15% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
b) minimalny wska nik miejsc postojowych dla
samochodów - 1 miejsce dla obsługi technicznej,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre lania;
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9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniu – nie wyst puje
potrzeba okre lania,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wod i odprowadzenie cieków –
z i do sieci, w uzgodnieniu z gestorem sieci,
b) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci –
w uzgodnieniu z wła ciwym gestorem,
c) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury - w uzgodnieniu z wła ciwymi
gestorami;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszej uchwały - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 25. Dla
terenów
oznaczonych
symbolami
43.13-KD(GP)1 i 43.13-KD(GP)2 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: droga publiczna główna ruchu
przy pieszonego z drogami serwisowymi,
b) dopuszczalne: ziele przydro na i izolacyjna,
infrastruktura techniczna (w tym nie zwi zana
z obsług drogi);
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- zakaz lokalizacji nowych, wolno stoj cych
no ników reklamowych i tymczasowych obiektów
usługowych (za wyj tkiem kiosków poł czonych
z wiatami przystankowymi);
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - nakaz stosowania rozwi za
technicznych i organizacyjnych zapewniaj cych
sprawno ć ruchu i minimalizuj cych uci liwo ci
komunikacyjne pochodz ce z drogi oraz nakaz
utrzymania istniej cych szpalerów drzew;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - obowi zek wprowadzenia
zieleni przydro nej – w pasach oddzielaj cych
jezdnie od chodników i drogi rowerowej, a na
innych wolnych powierzchniach – zieleni
izolacyjnej (z zastrze eniem pkt 9);
6) parametry i wska niki zagospodarowania terenu:
a) minimalne docelowo parametry jezdni – 2x2,
b) realizacja chodników i drogi rowerowej
(postulowane po obu stronach jezdni),
c) dopuszcza si wykonanie dróg serwisowych jako
pieszo-jezdni,
d) docelowo - likwidacja bezpo rednich zjazdów na
przyległe działki budowlane,
e) podł czenie ul. Barwnej i żda skiej do drogi
43.13-KD(GP)2 – na prawoskr cieś
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
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podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u ytkowaniu - w pasie
technicznym o wymiarach po: 6,5 m od osi linii
elektroenergetycznej 15 kV oraz 12 m od osi
planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV
(zgodnie z rysunkiem
planu
w terenie
43.13 KD(GP)1) - obowi zek uzgodnienia
z gestorem linii inwestycji i nasadze zieleni
wysokiej;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) na przej ciach dla pieszych i przejazdach
rowerowych - zakaz sytuowania wpustów
ulicznych,
b) zaopatrzenie w wod (hydranty p-po .) oraz
w energi elektryczn (o wietlenie uliczne,
sygnalizacja) - z sieci, w uzgodnieniu z gestorem
danej sieci,
c) odprowadzenie cieków – do miejskiej sieci
kanalizacyjnej – w uzgodnieniu z jej gestorem,
d) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury (zgodnie z rysunkiem planu orientacyjny przebieg planowanych linii)
w uzgodnieniu z odpowiednimi gestorami oraz
zarz dc drogi,
e) w terenie 43.13 KD(GP)1 - nakaz uwzgl dnienia
w zagospodarowaniu terenu planowanej linii
kablowej (zgodnie z rysunkiem planu -w rejonie
linii kolejowej, pod projektowanym wiaduktem);
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenu - do czasu realizacji
ustale
niniejszego
planu
u ytkowanie
dotychczasowe, parkingi;
stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 43.13-KD(Z)1 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: droga publiczna zbiorcza,
b) dopuszczalne: ziele przydro na i izolacyjna,
infrastruktura techniczna (w tym nie zwi zana
z obsług drogi);
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- zakaz lokalizacji nowych, wolno stoj cych
no ników reklamowych i tymczasowych obiektów
usługowych (za wyj tkiem kiosków poł czonych
z wiatami przystankowymi);
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz stosowania rozwi za
technicznych
i organizacyjnych zapewniaj cych sprawno ć
ruchu
i
minimalizuj cych
uci liwo ci
komunikacyjne pochodz ce z drogi na s siednie
tereny,

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
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b) nakaz utrzymania istniej cych drzew oraz
wprowadzenia uzupełnie wzdłu północnej
granicy;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - obowi zek wprowadzenia
zieleni przydro nej - w pasach oddzielaj cych
jezdnie od chodników i drogi rowerowej,
z zastrze eniem pkt 9;
parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) szeroko ć w liniach rozgraniczaj cych – zgodnie
z rysunkiem planu (60 m),
b) realizacja linii tramwajowej, z uwzgl dnieniem
planowanej linii elektroenergetycznej;
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u ytkowaniu - w pasie
technicznym o wymiarach po 12 m od osi
planowanej linii 110 kV (oznaczonym na rysunku
planu) - obowi zek uzgodnienia z gestorem linii
działa inwestycyjnych i nasadze zieleni wysokiej;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) na przej ciach dla pieszych i przejazdach
rowerowych - zakaz sytuowania wpustów
ulicznych,
b) zaopatrzenie w wod i energi elektryczn z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,
c) odprowadzenie cieków - do sieci kanalizacyjnej,
w uzgodnieniu z gestorem sieci,
d) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury - w uzgodnieniu z odpowiednimi
gestorami oraz wła ciwym zarz dc drogi;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenu - do czasu realizacji
ustale
niniejszego
planu
u ytkowanie
dotychczasowe;
stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 43.13-KD(L)1 - 43.13KD(L)7 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: droga publiczna lokalna,
b) dopuszczalne: ziele przydro na, infrastruktura
techniczna (w tym nie zwi zana z obsług
drogi);
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- zakaz lokalizacji wolno stoj cych no ników
reklamowych
i
tymczasowych
obiektów
usługowychś
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3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz zachowania odcinka rowu odwadniaj cego
z towarzysz c zieleni (zgodnie z rysunkiem
planu w terenie 43.13-KD(L)1 - ul. Tarnowska/
Płocka), dopuszcza si przebudow ww. rowu,
b) nakaz wykonania odcinka rowu odwadniaj cego
- zgodnie z rysunkiem planu wzdłu drógŚ
43.13-KD(L)5, 43.13-KD(L)6 oraz 43.13-KD(L)3
- ul. Kłodzka (dopuszcza si skanalizowanie
istniej cego rowu przy budowie ulicy Kłodzkiej
w kierunku ul. Krynickiej);
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni
publicznych
–
postuluje
si
wprowadzenie zieleni przydro nej, w tym zieleni
wysokiej (z zastrze eniem pkt 9 lit. a);
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych –
zgodnie z rysunkiem planu,
b) w terenach 43.13-KD(L)1 - 43.13-KD(L)6 projektowane jezdnie - przystosowane do ruchu
autobusów,
c) postuluje si drog rowerow na całej długo ci
drogi 43.13-KD(L)3,
d) w ul. Szczeci skiej – mo liwa lokalizacja miejsc
postojowych dla przyległych terenów usługś
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u ytkowaniuŚ
a) w pasie technicznym o wymiarach po 20 m od
osi linii elektroenergetycznej 110 kV oraz po
6,5 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV
(zgodnie z rysunkiem planu na fragmentach dróg
43.13-KD(L)1-43.13-KD(L)3 i 43.13-KD(L)543.13-KD(L)7)
obowi zek
uzgodnienia
z gestorem linii inwestycji i nasadze zieleni
wysokiej, z zastrze eniem pkt 10 lit. f,
b) dla terenu 43.13-KD(L)3 - lokalizacja
bezpo rednich zjazdów z drogi - wył cznie na
przyległe działki budowlane lub tereny nie
maj ce mo liwo ci podł czenia do innych dróg
ni szej klasy – w uzgodnieniu z zarz dc drogi;
postuluje si grupowanie zjazdów (np. wspólny
zjazd dla 2 działek)ś
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) na przej ciach dla pieszych i przejazdach
rowerowych - zakaz sytuowania wpustów
ulicznych,
b) zaopatrzenie w wod i energi elektryczn z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,
c) odprowadzenie
cieków
–
do
sieci
kanalizacyjnej, w uzgodnieniu z gestorem sieci,
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d) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej – jako podziemnych,
e) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury - w uzgodnieniu z odpowiednimi
gestorami i wła ciwym zarz dc drogi oraz
techniczne
elementy
uspokojenia
ruchu
drogowego,
f) dyslokacja
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV (których
osie oznaczono na rysunku planu na fragmentach
dróg wymienionych w pkt 9 lit. a);
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenu - do czasu realizacji
ustale
niniejszego
planu
u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 43.13-KD(D)1 - 43.13KD-(D)41 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: droga publiczna dojazdowa,
b) dopuszczalne: ziele przydro na, infrastruktura
techniczna, miejsca postojowe;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- zakaz lokalizacji wolno stoj cych no ników
reklamowych i tymczasowych obiektów nie
zwi zanych z procesem budowlanym;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
nakaz
wykonania
rowów
odwadniaj cych, zgodnie z rysunkiem planu
w terenach: 43.13-KD(D)4, 43.13-KD(D)10,
43.13-KD(D)12, 43.13-KD(D)17 i 43.13-KD(D) 21
(dopuszcza si wykonanie w formie zamkni tych
układów lub drena )ś
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni
publicznych
postuluje
si
wprowadzenie zieleni przydro nej, w tym drzew,
z zastrze eniem pkt 9;
6) parametry i wska niki zagospodarowania terenówŚ
a) szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych –
zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza si utrzymanie północnego odcinka
ul. Tarnowskiej (droga 43.13-KD(D)3) - jako
pieszo-jezdni;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u ytkowaniu - w pasie
technicznym o wymiarach po 20 m od osi linii
elektroenergetycznej 110 kV oraz po 6,5 m od osi
linii elektroenergetycznej 15 kV (przebiegi zgodnie
z rysunkiem planu) - obowi zek uzgodnienia
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z gestorem linii inwestycji i nasadze zieleni
wysokiej, z zastrze eniem pkt 10 lit. e;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wod i energi elektryczn z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,
b) odprowadzenie
cieków
–
do
sieci
kanalizacyjnej, w uzgodnieniu z gestorem sieci,
c) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej – jako podziemnych,
d) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury, w uzgodnieniu z odpowiednimi
gestorami i wła ciwym zarz dc drogi oraz
techniczne
elementy
uspokojenia
ruchu
drogowego,
e) dyslokacja napowietrznych linii EE 110 kV i 15
kV (których osie oznaczono na rysunku planu);
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenów - do czasu
realizacji ustale niniejszego planu - u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 43.13-KDx1 - 43.13-KDx8 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: droga publiczna dojazdowa
(pieszo-jezdnia),
b) dopuszczalne: ziele przydro na, infrastruktura
techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- zakaz lokalizacji wolno stoj cych no ników
reklamowych i tymczasowych obiektów nie
zwi zanych z procesem budowlanym;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - nie wyst puje potrzeba okre laniaś
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu - szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych - zgodnie z rysunkiem planu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u ytkowaniu – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wod i energi elektryczn z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,
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b) odprowadzenie
cieków
–
do
sieci
kanalizacyjnej, w uzgodnieniu z gestorem sieci,
c) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej – jako podziemnych,
d) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury - w uzgodnieniu z odpowiednimi
gestorami i wła cicielem lub zarz dc drogi;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenu - do czasu realizacji
ustale
niniejszego
planu
u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 43.13-KDW1 - 43.13-KDW8 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: droga wewn trzna,
b) dopuszczalne: ziele przydro na, infrastruktura
techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- zakaz lokalizacji wolno stoj cych no ników
reklamowych i tymczasowych obiektów nie
zwi zanych z procesem budowlanym;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - nie wyst puje potrzeba okre laniaś
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu - szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych - zgodnie z rysunkiem planu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u ytkowaniu – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wod i energi elektryczn z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,
b) odprowadzenie
cieków
–
do
sieci
kanalizacyjnej, w uzgodnieniu z gestorem sieci,
c) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej - jako podziemnych,
d) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury - w uzgodnieniu z odpowiednimi
gestorami i władaj cym drog ś
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenu - do czasu realizacji
ustale
niniejszego
planu
u ytkowanie
dotychczasowe;
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12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 43.13-Kx1 – 43.13-Kx6 ustala si Ś
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: ci g pieszo
- rowerowy
ogólnodost pny,
b) dopuszczalne:
budowle
i
urz dzenia
infrastruktury technicznej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- nie wyst puje potrzeba okre laniaś
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - nie wyst puje potrzeba okre laniaś
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – nie wyst puje potrzeba
okre laniaś
6) parametry i wska niki zagospodarowania terenu:
7) szeroko ć nowo budowanych ci gów – minimum
3 m,
8) urz dzenie terenu - w sposób umo liwiaj cy
przejazd pojazdom uprzywilejowanym;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomo ci - nie
wyst puje potrzeba okre laniaś
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego u ytkowaniu - nie wyst puje
potrzeba okre laniaś
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w energi elektryczn - z sieci,
w uzgodnieniu z gestorem sieci,
b) obowi zek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej, jako podziemnych,
c) dopuszcza
si
przebudow
istniej cej
infrastruktury technicznej - w uzgodnieniu
z odpowiednimi gestorami i wła ciwym zarz dc
lub wła cicielem drogi;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz dzania i u ytkowania terenu - do czasu realizacji
ustale
niniejszego
planu
u ytkowanie
dotychczasowe;
12) stawk procentow , na podstawie której ustala si
jednorazow opłat , o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - w wysoko ci 30%.
Rozdział 3
Przepisy ko cowe
§ 32. Trac moc ustalenia:
1) miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego osiedla „Bielawy” w Toruniu,
b d cego
zmian
miejscowego
planu

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia
(uchwała Nr 697/98 RMT z dnia 16 kwietnia
1998 r., Źz.Urz.Woj.Toru skiego Nr 27, poz. 184
z dnia 22 wrze nia 1998r.),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla "Bielawy", b d cego zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia, dotycz cej obszarów
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
oznaczonych symbolami Mj 39, Mj 41 oraz cz ci
obszaru Mj 40 (uchwała RMT nr 511/2000 z dnia
27 lipca 2000 r., Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 73,
poz. 585 z dnia 6 pa dziernika 2000 r.),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla "Bielawy" w Toruniu,
w cz ci obejmuj cej teren oznaczony symbolem
UM-97, przy ul. żda skiej 4a (uchwała RMT
nr 1176/02 z dnia 12 wrze nia 2002 r.,
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 128, poz. 2529 z dnia
8 listopada 2003 r.),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla "Bielawy" w Toruniu,
dotycz cej cz ci obszaru oznaczonego symbolem
Mja18, przy ulicy Płockiej 6 (obr b 53, dz. 244/2)
(uchwała RMT nr 172/03 z dnia 24 lipca 2003r.,
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 156, poz. 2083 z dnia
8 grudnia 2003 r.),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla "Bielawy" w Toruniu
(uchwała RMT nr 215/03 z dnia 25 wrze nia 2003 r.,
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 21, poz. 235 z dnia
23 lutego 2004 r.),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla "Bielawy" w Toruniu,
dotycz cej obszaru oznaczonego symbolami
OUK-66, OUP-67 i KDX179, poło onego przy
ul. Krynickiej i Kłodzkiej (uchwała RMT nr 625/04
z dnia 25 listopada 2004r., Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 8, poz. 110 z dnia 9 lutego 2005 r.),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla "Bielawy" w Toruniu dla
terenu poło onego przy ul. żda skiej 6-10 (uchwała
RMT nr 626/04 z dnia 25 listopada 2004r.,
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 8, poz. 111 z dnia
9 lutego 2005 r.),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla "Bielawy" w Toruniu dla
terenu poło onego przy ulicach: żda skiej,
Krynickiej i źlbl skiej (uchwała RMT nr 1172/06
z dnia 26 pa dziernika 2006 r., Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 156, poz. 2280 z dnia 8 grudnia 2006 r.),
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego osiedla "Bielawy" w Toruniu dla
terenów poło onych w rejonie ulic: Olszty skiej
i Ciechanowskiej oraz Tarnowskiej i Piotrkowskiej
(uchwała RMT nr 362/08 z dnia 24 lipca 2008 r.,
Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 114, poz. 1860 z dnia
28 sierpnia 2008r.).

§ 33. Rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu w czasie jego wyło enia
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do publicznego wgl du - stanowi zał cznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 34. Rozstrzygni cie
o
sposobie
realizacji,
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale do zada własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania - stanowi zał cznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 35. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

si

§ 36.1. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega
publikacji na stronie internetowej Urz du Miasta
Torunia.
Przewodnicz cy
Rady Miasta
Marian Żr ckiewicz
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U.
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 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,
poz. 474, nr 106, poz. 675, nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 130,
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32
poz. 159.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 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 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
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Zał cznik nr 2
do uchwały nr 109/11
Rady Miasta Torunia
z dnia 12 maja 2011 r.
Rozstrzygni cie Rady Miasta Torunia o sposobie
rozpatrzenia uwag zło onych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
ograniczonego ulicami: Olszty sk , Olimpijsk , Szos
Lubick oraz lini kolejow relacji Toru -Sierpc w zwi zku z jego wyło eniem do publicznego wgl du.

wielorodzinnych), w celu stworzenia architektury
charakterystycznej dla osiedlowej ekstensywnej
zabudowy, w tym dla obudowy placu publicznego.
Nie narzuca on natomiast obowi zku lokalizacji
wył cznie zabudowy jednorodzinnej szeregowej, jak
obawia si autor uwagi.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.),
w zwi zku z art.17 pkt 14 Rada Miasta ToruniaŚ

Uwaga nr 4 dotycz ca terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 43.13-U/M1 - 43.13-U/M6. Składaj cy
uwag wnosz o zaznaczenie, e zapis w § 11 (obecnie
symbol 43.13-M1, 43.13-M2ś § 9), dotycz cy
szczegółowych zasad podziału nieruchomo ci nie
dotyczy terenów TTBS.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ Dla ww. terenów
okre lono m.in. minimaln powierzchni wtórnych
podziałów na działki budowlane, co nie oznacza
obowi zku podziału na działki o powierzchni 150
i 350 m2.

I. Nie uwzgl dnia uwag zło onych do projektu
planu, wyło onego do publicznego wgl du w dniach
1.09.2010 r.- 24.09.2010 r.:
1. Składaj cy uwag Ś Toru skie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, ul. Czarli skiego 16,
Toru .
Uwaga nr 1 dotycz ca terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 43.13-U/M1 - 43.13-U/M6. Składaj cy
uwag wnosz o dopisanie w § 11 pkt 1b (obecnie
symbol 43.13-M1, 43.13-M2ś § 9 pkt 1b) słowa
„parkingi” do zapisu o przeznaczeniu dopuszczalnym:
ziele urz dzona, drogi wewn trzne, infrastruktura
techniczna.
Uzasadnienie
nieuwzgl dnienia
uwagi:
uwaga
bezprzedmiotowa, parkingi mog być realizowane
w ramach przeznaczenia podstawowego.
Uwaga nr 2 dotycz ca terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 43.13-U/M1 - 43.13-U/M6. Składaj cy
uwag wnosz o wykre lenie w § 11 pkt 2c (obecnie
symbol 43.13-M1, 43.13-M2ś § 9 pkt 2c) słowa
„gara y” z zapisuŚ „zakaz lokalizacji obiektów
tymczasowych – nie zwi zanych z procesem budowy,
wolno stoj cychŚ reklam, budynków gospodarczych
i gara y.”
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ zapis o zakazie
lokalizacji wolnostoj cych (pojedynczych) gara y
podyktowany jest wymogami zachowania ładu
przestrzennego. W projekcie planu uwzgl dniono
mo liwo ć realizacji zorganizowanych zespołów
parkingowych lub gara owych.
Uwaga nr 3 dotycz ca terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 43.13-U/M1 - 43.13-U/M6. Składaj cy
uwag wnosz o wykre lenie w § 11 pkt 6d (obecnie
symbol 43.13-M1, 43.13-M2ś § 9 pkt 6c) słówŚ
„podziały elewacji frontowej zespołu budynków charakterystyczne dla zabudowy szeregowej”.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ powy szy zapis
dotyczy zasad kształtowania elewacji frontowej
budynków. Ma on na celu ujednolicenie formy tej
elewacji (np. zastosowanie podziałów pionowych
w
elewacji
frontowej
zespołu
budynków

2. Składaj cy uwag Ś Pa stwo Żelicja P. i żrzegorz P.,
zamieszkali w Toruniu.
Uwaga nr 5 dotycz ca terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 43.13-ZP/W2. Składaj cy uwag
wnosz o zabezpieczenie dost pu działek nrŚ 195/3,
196/3, 221 i 222 w jednostce 43.13-ZP/W2 (nale cych
do wnosz cych uwag ) do drogi publicznej. Ponadto
składaj cy uwag wnosz o zmian przeznaczenia pod
zabudow mieszkaniow dla działki nr 221 i 222.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ ww. działki nie
stanowi działek budowlanych i le
na skraju lub
wr cz w korycie Strugi Lubickiej. Projekt planu zakłada
dla tych działek przeznaczenie „ziele urz dzona, wody
powierzchniowe (cel publiczny na całym terenie
43.13-ZP/W2)”. Tak wi c zapewnienie dost pu z drogi
publicznej do tych działek nie jest konieczne
a wprowadzenie wnioskowanej funkcji pod zabudow
mieszkaniow nie jest mo liwe. Projekt planu nie
wprowadza zmiany przeznaczenia terenu w stosunku do
aktualnie obowi zuj cego planu.
3. Składaj cy uwag Ś Stowarzyszenie Rowerowy
Toru , ul. Klonowica 33/2, Toru .
Uwaga nr 6 dotycz ca terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 43.13-MW1 I 43.13-MW2. Składaj cy
uwag wnosz o wprowadzenie zapisów w § 9 (obecnie
§ 10), zalecaj cych usytuowanie na powy szym terenie
stojaków rowerowych typu odwrócone U, przechowalni
i wiat rowerowych.
Uzasadnienie
nieuwzgl dnienia
uwagiŚ
uwaga
bezprzedmiotowa – lokalizacja stojaków rowerowych,
przechowalni i wiat rowerowych jest mo liwa - zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym okre lonym dla
terenów 43.13-MW1 i 43.13-MW2.
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Uwaga nr 7 dotycz ca terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 43.13-U/MN1 - 43.13-U/MN3,
43.13-U/M1 - 43.13-U/M6, 43.13-U2, 43.13-U4,
43.13-U5, 43.13-U7, 43.13-U9, 43.13-U18, 43.13-U20,
43.13-U1, 43.13-U3, 43.13-U6, 43.13-U8, 43.13-U10,
43.13-U17 i 43.13-U19, 43.13-U11 - 43.13-U15, 43.13U16 i 43.13-U/P1 (obecnie tereny o symbolach
43.13-U/MN1 - 43.13-U/MN3, 43.13-M1 - 43.13-M2,
43.13-U/M1 - 43.13-U/M4, 43.13-U2, 43.13-U4,
43.13-U5, 43.13-U7, 43.13-U9, 43.13-U18, 43.13-U20,
43.13-U1, 43.13-U3, 43.13-U6, 43.13-U8, 43.13-U10,
43.13-U17 i 43.13-U19, 43.13-U11 - 43.13-U15,
43.13-U16 i 43.13-U/P1). Składaj cy wnosz o dodanie
zapisów dla ww. terenów, zalecaj cych usytuowanie
stojaków rowerowych typu odwrócone U, przechowalni
i wiat rowerowych, o uzupełnienie zwłaszcza o te
zapisy terenu o symbolu 43.13-U12 (obiekty
o wiatowe).
Uzasadnienie
nieuwzgl dnienia
uwagiŚ
uwaga
bezprzedmiotowa – lokalizacja stojaków rowerowych,
przechowalni i wiat rowerowych jest mo liwa - zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym okre lonym dla
terenów „MN/U” i „U”.
Uwaga nr 8 dotycz ca terenu oznaczonego
na rysunku planu symbolem 43.13-KD(Z)2 (obecnie
43.13-KD(L)3). Składaj cy uwag wnosz o zamian
klasy drogi 43.13-KD(Z)2 ze zbiorczej na lokaln , gdzie
w § 25 dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 43.13-KD(Z)1 i 43.13-KD(Z)2 plan ustala
przeznaczenie droga zbiorcza i postuluje drog
rowerow w terenie 43.13-KD(Z)2. Zalecanie budowy
drogi rowerowej przy drodze kategorii zbiorczej jest
cz sto sprzeczne z zasadami dobrej praktyki w zakresie
tworzenia infrastruktury rowerowej. Przy ulicach tego
typu zaleca si planować pasy rowerowe w poziomie
jezdni.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ ustalona
w projekcie planu droga zbiorcza 43.13-KD(Z)2 – jest
kontynuacj zapisów obowi zuj cego m.p.z.p. Źrog t
planuje si poprowadzić lini autobusow do wn trza
osiedla. W drogach zbiorczych na terenie zabudowanym
projektuje si drogi rowerowe, co uzasadnione jest m.
in. wzgl dami bezpiecze stwa. Źroga 43.13-KD(Z)2
biegnie w wytyczonym geodezyjnie pasie terenu
o szeroko ci ~20 m w liniach rozgraniczaj cych (tak
minimaln szeroko ć dla drogi zbiorczej okre laj
obowi zuj ce przepisy).
Uwaga nr 9 dotycz ca terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 43.13-KD(L)1 - 43.13KD(L)8.
Składaj cy uwag wnosz o usuni cie zapisów
postuluj cych lokalizacj drogi rowerowej lub ci gu
pieszo-rowerowego w § 26 (obecnie tereny o symbolach
43.13-KD(L)1-43.13-KD(L)7; § 27). dla ww. terenów
(plan ustala przeznaczenie podstawowe droga publiczna
lokalna, obowi zek realizacji chodnika oraz postuluje
drog rowerow lub ci g pieszo-rowerowy).
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ ww. postulat nie
oznacza obowi zku realizacji dróg rowerowych.
W niektórych przypadkach w drogach lokalnych mo e
być wskazane wydzielanie dróg rowerowych lub ci gów

pieszo-rowerowych (np. w drogach
przewiduje si ruch autobusów).
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po

których

4. Składaj cy uwag Ś Pan Tomasz P., zamieszkały
w Toruniu.
Uwaga nr 10 dotycz ca terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 43.13-KD(Z)2. (obecnie 43.13K(D)L3). Składaj cy uwag wnosi o zamian w § 25
pkt 6 lit. c (obecnie § 27 pkt 6 lit. c) (gdzie postuluje si
drog rowerow ) wyra enia „droga rowerowa” na takie,
które umo liwi projektantowi wybór odpowiedniego
rozwi zania (droga rowerowa, drogi jednokierunkowe,
pasy rowerowe) dla tej drogi. Powinno si tak e
rozwa yć ruch na zasadach ogólnych przy uspokojeniu
ruchu.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ w drogach
publicznych klasy wy szej ni dojazdowa na terenie
zabudowanym z reguły projektuje si wydzielone drogi
rowerowe, co uzasadnione jest m.in. wzgl dami
bezpiecze stwa. Ulic
Szczeci sk
planuje si
poprowadzić lini autobusow do wn trza osiedla.
Uwaga nr 11 dotycz ca terenów oznaczonych na
rysunku
planu
symbolami:
43.13-KD(D)35
i
43.13-KD(D)36
(obecnie
43.13-KD(D)37
I 43.13-KD(D)38). Składaj cy uwag
wnosi
o odpowied na pytanie dlaczego drogi 43.13-KD(D)35
i 43.13-KŹ(Ź)36 poł czone s
odpowiednio
z ul. Olszty sk i Szos Lubick (klasa żP), powołuj c
si jednocze nie na § 9.1 "Rozporz dzenia Ministra
Transportu i żospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie".
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ § 9 ust. 1
ww. rozporz dzenia odnosi si do nowoprojektowanych
dróg. Natomiast w § 9 ust. 2 rozporz dzenia napisano,
cyt.Ś „przy przebudowie albo remoncie drogi
w wypadku uzasadnionym ukształtowaniem istniej cej
sieci drogowej, dopuszcza si wyj tkowo odst pstwa od
warunków
dotycz cych
odst pów
miedzy
skrzy owaniami okre lonymi w ust. 1 pkt 3, 4 i 5, je eli
nie spowoduje to pogorszenia stanu bezpiecze stwa
ruchu”. Projekt planu wyznacza podł czenia 2 dróg
dojazdowych (na prawo-skr tach, a nie pełne
skrzy owania) do dróg klasy żP – wył cznie
w miejscach podł cze istniej cych.
Uwaga nr 12 dotycz ca linii kolejowej relacji Toru Sierpc. Składaj cy uwag wnosi o zaplanowanie
miejsca na dobudow drugiego toru dla linii kolejowej
Toru -Sierpc. Ta linia kolejowa powinna w przyszło ci
stać si cz ci kolei metropolitalnej. Przystanek
kolejowy mógłby być wybudowany na wysoko ci
jednostki 43.13-MN11 czy 43.13-MN18, czyli mniej
wi cej w centrum linii kolejowej dla tego obszaru.
Źo tego miejsca byłoby te dobre poł czenie pieszorowerowe (podró
ł czonaŚ rower + poci g)
planowanymi trasami wzdłu strugi. Uzasadnienie
nieuwzgl dnienia uwagiŚ linia kolejowa relacji Toru Sierpc jest lini znaczenia pa stwowego nr 27 do Lipna
i nie przewiduje si dobudowy drugiego toru. Mo liwe
jest natomiast odtworzenie na tej linii podmiejskiego
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ruchu pasa erskiego i lokalizacja przystanków w rejonie terenów 43.13-MN2 i 43.13-MN29.
Źo takiego rozwi zania dostosowane s ustalenia
projektu planu, jak równie obowi zuj cego planu dla
obszaru żr bocin A, B i C.
Uwaga nr 13 dotycz ca terenu oznaczonego na rysunku
planu, symbolem 43.13-MW1. Składaj cy uwag wnosi
o rozwa enie zmiany zapisów dla jednostki 43.13-MW1
(obni enie dopuszczalnej wysoko ci budynków, nakaz
wprowadzenia funkcji usługowej od strony ul. KŹ(Z)1
lub/i inne), ze wzgl du na poło enie terenu przy
ruchliwej drodze zbiorczej, generuj cej hałas.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ Dla terenu
43.13-MW1 ustalono lini zabudowy mieszkaniowej
w odległo ci 40 m od jezdni ul. Olimpijskiej.
Jednocze nie
w
planie
ustalono
obowi zek
wprowadzenia zieleni przydro nej, m.in. w celu
ochrony przyległych terenów mieszkaniowych przed
hałasem i zanieczyszczeniami. Równie dla terenu
43.13-MW1 projekt ustala obowi zek wprowadzenia
zieleni urz dzonej od strony dróg.
Uwaga nr 14 dotycz ca napowietrznych linii 110kV
i 15kV. Składaj cy uwag wnosi o rozwa enie
zb dno ci zapisu odno nie napowietrznych linii 110kV
i 15kV, ze wzgl du na prawdopodobie stwo,
e ww. linie s pod ziemi .
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ Napowietrzne
linie 110 kV i 15 kV istniej , posiadaj w planie swoje
strefy ochronne. Plan przewiduje ich dyslokacj ,
nieokre lon w czasie.
Uwaga nr 15 dotycz ca terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem 43.13-U/M1 - 43.13-U/M6.
Składaj cy uwag wnosi o zmian w § 11 pkt 6f
(obecnie symbole: 43.13-M1, 43.13-M2, 43.13-U/M1 43.13-U/M4ś § 9 pkt 6e i § 12 pkt 6f) maksymalnej
wysoko ci posadzki parteru z 40 cm na mniejsz
wysoko ć, najlepiej jak najbli sz zera.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ projekt planu
ustala maksymalny poziom posadzki parteru - 40 cm.
Mo e on zatem być mniejszy (o ile warunki gruntowowodne na to pozwol ).
Uwaga nr 16 dotycz ca terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolami: 43.13-U2, 43.13-U4,
43.13-U5, 43.13-U6, 43.13-U7, 43.13-U8, 43.13-U9,
43.13-U10, 43.13-U17, 43.13-U18, 43.13-U19,
43.13-U20. Składaj cy uwag wnosi o dodanie zapisu
w § 12 pkt 9a oraz § 14 pkt 9a (obecnie § 13 pkt 9d oraz
§ 15 pkt 9d) o konieczno ci docelowego zlikwidowania
równie
istniej cych
zjazdów.
Poniewa
Rozporz dzenie Ministra w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie dopuszcza zjazdy z drogi
żP jedynie w bardzo wyj tkowych sytuacjach, zapisy
m.p.z.p. powinny obj ć nie tylko nowe zjazdy ale
równie istniej ce.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ likwidacja
istniej cych zjazdów z ul. Szosa Lubicka do działek
usługowych poło onych przy tej ulicy b dzie mo liwa
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dopiero po cało ciowym zbudowaniu ul. Sieradzkiej
(zapewniaj cym dojazd do wszystkich ww. działek).
Inwestycja ta b dzie wymagana w odniesieniu do
terenów U7, U9 i U10 na etapie budowy wiaduktu
przeprowadzaj cego ul. Szosa Lubicka nad lini
kolejow .
Uwaga nr 17 dotycz ca terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolami: 43.13-KD(L)1 - 43.13-KD(L)8.
Składaj cy uwag wnosi o wykre lenie postulatu
budowy dróg rowerowych lub ci gów pieszorowerowych w § 26 pkt 6b (obecnie symbole
43.13-KD(L)1 - 43.13-KŹ(L)7ś § 27 pkt 6c). Przy
takich drogach nieracjonalne jest budowanie
wydzielonej infrastruktury rowerowej.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ w niektórych
przypadkach w drogach lokalnych mo e być wskazane
wydzielanie dróg rowerowych lub ci gów pieszorowerowych (np. w drogach po których przewiduje si
ruch autobusów).
Uwaga nr 18 dotycz ca terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolami: 43.13-KD(L)1 - 43.13-KD(L)8
oraz 43.13-KD(D)1 - 43.13-KD(D)39. Składaj cy
uwag wnosi o zmian zapisu w § 26 pkt 10e oraz § 27
pkt 10d (obecnie symbole 43.13-KD(L)1 - 43.13-KD(L)7
oraz 43.13-KD(D)1 - 43.13-KŹ(Ź)41ś § 27 pkt 10e oraz
§ 28 pkt 10d)Ś "dopuszcza si (...) techniczne elementy
uspokojenia ruchu drogowego", ze wzgl du na
prawdopodobie stwo zaj cia pomyłki (ww. kwestiami
zajmuj si inne przepisy), a mpzp powinno zalecać
(postulować) uspokojenie ruchu, a nie go "dopuszczać".
Cały obszar osiedla ograniczony Olszty sk ,
Olimpijsk , Szos Lubick (bez tych ulic) oraz lini
kolejow powinien być strefa ruchu uspokojonego
(zone 30).
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ obowi zuj ce
przepisy nie wypowiadaj si w kwestii stosowania
technicznych
elementów
uspokojenia
ruchu
(np. progów) na drogach publicznych. Powy szy zapis
umo liwia wi c stosowanie konkretnych rozwi za
uspokojenia ruchu - w sytuacji, gdy b dzie to konieczne
lub po dane społecznie.
Uwaga nr 19 dotycz ca budowy ci gów pieszorowerowych. Składaj cy uwag wnosi o analiz
mo liwo ci budowy ci gów pieszo-rowerowych
wzdłu rowów odwadniaj cych zaznaczonych na planie.
Stworzyłoby to dodatkowe mo liwo ci poruszania si
pieszo lub rowerem po osiedlu. Byłyby to skróty na
wielu relacjach i to atrakcyjne z powodu braku ruchu
pojazdów silnikowych.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ powy szy
pomysł niemo liwy do zrealizowania - z powodu braku
miejsca i stanu własno ci.
5. Składaj cy uwag Ś Pa stwo Wanda K.
i Adam K. oraz Pan Tomasz Ż., zamieszkali w żda sku.
Uwaga nr 20 dotycz ca terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem 43.13-ZP4 oraz 43.13-U16.
Składaj cy uwag wnosz o ustalenie dla cało ci działki
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314/2 (któr stanowi ww. tereny) przeznaczenia
usługowego w oparciu o tak wła nie funkcj działek
s siednich, bez podziału przedmiotowej nieruchomo ci
na dwie strefy 43.13-U16 i 43.13-ZP4. Wył czenie
funkcji ZP odb dzie si bez szkody dla krajobrazu
dzielnicy. W systemie terenów zieleni wa n role
estetyczn higieniczn i ekologiczn pełni tereny
zieleni
urz dzonej
towarzysz ce
zabudowie
mieszkaniowej. Bielawy s dzielnic w której dominuje
zabudowa jednorodzinna, z licznymi ogrodami
przydomowymi, co stanowi o tym i jest tu bardzo
wysoki współczynnik terenów zielonych. Podnosi go
dodatkowo
zabytkowy
Park
na
Bielawach
o powierzchni 3,4 ha. Projektowanie zieleni parkowej
na zamkni tym terenie prywatnym mija si z jej główn
funkcj - ogólnodost pn rekreacj .
Składaj cy uwag wnosz równie o zmian przebiegu
linii zabudowy. Zaproponowana linia zabudowy
drastycznie ogranicza koncepcje zagospodarowania
terenu, w kontek cie zabudowy usługowej, czyni c
jednocze nie niemo liwym funkcjonalny podział
nieruchomo ci na dwie działki. Oczywistym jest
i zabudowa usługowa preferowana jest wzdłu ci gów
pieszych i samochodowych, wi c ograniczenie jej
w jednym rogu trójk tnej działki znacz co obni a
funkcjonalno ć planowanej zabudowy usługowej.
Okre lenie linii zabudowy powinno opierać si
o wytyczne dla s siednich działek, maj c na wzgl dzie
jedn z nadrz dnych zasad planowania przestrzennego ład przestrzenny. Jest to takie kształtowanie przestrzeni,
które tworzy harmonijn
cało ć, uwzgl dniaj c
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne oraz
kompozycyjno-estetyczne. Wprowadzić zapisy, które
umo liwi
wykonywanie
prawa
własno ci
nieruchomo ci,
przy
jednoczesnym
wzro cie
atrakcyjno ci
okolicy
i
poszanowaniu
ładu
przestrzennego. W obecnym stanie działka 314/2
stanowi zaniedbany nieu ytek, a mo e stać si
wizytówk dzielnicy Bielawy. Postulowane zmiany daj
realne szanse na inwestycje, które korzystnie wpłyn na
krajobraz okolicy, w miejsce zaniedbanego nieu ytku
pojawi si
estetyczna nowoczesna zabudowa
w otoczeniu urz dzonej i pi knie utrzymanej zieleni.
Wg
Studium
Uwarunkowa
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Toru jest znanym
w wiecie miastem historycznym, w którym rozwija si
nauka, kultura i gospodarka, gdzie dobrze si yje i do
którego ch tnie si wraca. Prosimy o szanse na
przyczynienie si do rozwoju miasta.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ Zgodnie
z obowi zuj cym m.p.z.p. - teren ZP103 (powierzchnia
8542 m2) przeznaczony jest pod ziele parkow
z mo liwo ci kubaturowej gastronomii o maks.
powierzchni zabudowy 200 m2. Teren jest zadrzewiony
(brzoza i sosna w wieku ponad 30 lat), pełni on m.in.
rol bufora mi dzy poło onymi wzdłu ul. Szosa
Lubicka
terenami
usługowymi
a
zabudow
jednorodzinn we wn trzu osiedla. Jest to obecnie
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jedyny na osiedlu zadrzewiony, ogólnodost pny dla
mieszka ców teren rekreacyjny.
Projekt planu podzielił ten teren na 2 jednostkiŚ
a) teren 43.13-ZP4 utrzymany pod ziele urz dzon
(powierzchnia 6049 m2),
b) teren 43.13-U16 przeznaczony pod usługi
(powierzchnia 2493 m2), na którym mo liwa b dzie
lokalizacja zabudowy o maks. powierzchni 1245 m2.
Linie zabudowy dla terenu 43.13-U16 wyznaczono
w projekcie planu w najmniej zadrzewionej cz ci tego
terenu i nawi zuj one do linii wyznaczonych w obecnie
obowi zuj cym m.p.z.p. Projekt planu zapewni
wła cicielom
terenu
lepsze
mo liwo ci
jego
zagospodarowania w porównaniu do obowi zuj cego
m.p.z.p. przy jednoczesnym zachowaniu zasady
zrównowa onego rozwoju.
II. Nie uwzgl dnia uwagi, zło onej do projektu
planu, wyło onego do publicznego wgl du w dniach
2.03.2011r.-30.03.2011r.:
Składaj cy uwag : ERBUD S.A. Oddział Toru ,
ul. Wapienna 10, Toru .
Uwaga nr 1 dotycz ca terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 43.13-U10. Składaj cy uwag wnosz
o zmian ustale dla ww. terenu nast puj coŚ wysoko ć
budynków maksymalnie 12 m i 3 kondygnacje naziemne
oraz nachylenie połaci dachowych od 0° do 40°.
Uzasadnienie nieuwzgl dnienia uwagiŚ Obecny zapis
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, cyt.Ś „(...)wysoko ć budynków maksymalnie: 11,5 m oraz 2 kondygnacje nadziemne
i poddasze(...)” m. in. dla jednostki 43.13-U10 podyktowany jest wymogami zachowania ładu
przestrzennego. Wysoko ć istniej cej zabudowy
usługowej wzdłu ulicy Szosa Lubicka na osiedlu
Bielawy to 2 kondygnacje pełne (z dachem płaskim)
lub 1,5 kondygnacji (parter z poddaszem u ytkowym).
Źopuszczenie wysoko ci 3 kondygnacji wprowadziłoby
dysonans w formie i wysoko ci istniej cej zabudowy.
Przyszła zabudowa usługowa lokalizowana na południe
od istniej cego zespołu budynków jednorodzinnych
szeregowych przy ul. Cz stochowskiej nie powinna
mieć wysoko ci przesłaniaj cej dotychczasowy
krajobraz.
Obecna zmiana planu ma charakter porz dkuj cy
(ujednolicaj cy) parametry planowanej i istniej cej
zabudowy.
Ustalenie spadku połaci dachowych od 0° jest
bezzasadne.
3°
jest
spadkiem
minimalnym,
pozwalaj cym na odprowadzenie wody z dachu
płaskiego, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
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Zał cznik nr 3
do uchwały nr 109/11
Rady Miasta Torunia
z dnia 12 maja 2011 r.
b) budowa odcinka drogi dojazdowej ł cz cej
ul. Zielonogórsk i Skromn - o dł. 40 m (jezdnia
o szer. 5,5 m z chodnikiem jednostronnym).
2. Budowa nowych odcinków sieci wodoci gowej
i kanalizacyjnej (głównie dla obsługi terenów
niezabudowanych, przewidzianych w planie pod
zabudow mieszkaniow i usługi) – realizowana
w pasach dróg publicznych przez Toru skie Wodoci gi
Sp. z o.o.
3. Realizacja ww. inwestycji b dzie przebiegać
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami.
Źopuszcza si etapow realizacj inwestycji.

Rozstrzygni cie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale do zada własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Źz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) okre la
si nast puj cy sposób realizacji i zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale do zada własnych gminyŚ
1. Źotychczas obowi zuj cy m.p.z.p. osiedla
„Bielawy” wyznaczył sieć ulic gminnych wraz
z infrastruktur , które w wi kszo ci ju powstały.
W porównaniu do ustale m.p.z.p. osiedla „Bielawy” –
niniejszy plan zakłada budow nast puj cych nowych
odcinków planowanych dróg gminnych wraz
z infrastruktur (o wietlenie, kanalizacja deszczowa)Ś
a) budowa odcinka drogi dojazdowej ł cz cej
ul. Sieradzk i Cz stochowsk - o dł. 90 m (jezdnia
o szer. 5,5 m z chodnikiem jednostronnym),

Finansowanie - z bud etu gminy, z wykorzystaniu
rodków pozyskanych ze ródeł zewn trznych.
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji gazu,
energii elektrycznej i ew. ciepła realizowane b d
i finansowane w sposób okre lony w ustawie Prawo
energetyczne, przez odpowiednich gestorów sieci.
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UCHWAŁA Nr 110/11
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło onych w rejonie ulic:
Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r.
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami1))
w zwi zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r.
o
zmianie
ustawy
o
planowaniu
i
zagospodarowaniu
przestrzennym,
ustawy
o Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami2)), po
stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami „Studium
uwarunkowa
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia” uchwala si , co
nast pujeŚ
§ 1. Uchwala
si
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenów
poło onych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja,
Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu, b d cy
w cz ci zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia, dotycz cego obszaru
oznaczonego symbolem S 40 ON, poło onego u zbiegu
ulic: Żałata i Sienkiewicza (uchwała nr 508/2000 Rady
Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2000 r.) – zwany dalej
planem.

§ 2. Integraln cz ci planu, o którym mowa
w
§ 1,
jest
rysunek
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
zwany
dalej
rysunkiem planu, stanowi cy zał cznik nr 1 do
niniejszej uchwały, przedstawiaj cy graficznie ustalenia
planu, w tym granice obszaru obj tego planem,
z zastrze eniem § 3.
§ 3.1. W granicach obszaru obj tego planem,
znajduje si teren oznaczony symbolem TZ, b d cy
terenem zamkni tym w rozumieniu przepisów art. 14
ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla którego planu
nie sporz dza si .
2. Granice terenu, o którym mowa w ust 1, s
to same z liniami rozgraniczaj cymi tereny o ró nym
przeznaczeniu.
§ 4.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym – nale y przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
dominować na terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczaj cymiś
2) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale y przez to
rozumieć przeznaczenie inne ni podstawowe, które
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe
i nie jest z nim sprzeczne;

