DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 22 września 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
1848

1849

1850

1851

1852

1853

–

–

–

–

–

–

Nr 149

UCHWAŁY
nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

7806

nr 326/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 446/02
Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Świecie na
okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

7845

nr LVII/372/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

7847

nr XLIX/1335/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo

7849

nr XLIX/1338/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

7851

nr LVIII/295/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym

7852

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 149

– 7806 –

Poz. 1848
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UCHWAŁA Nr XLIV/465/10
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz
z 2010 r. Nr 24, poz. 124), w związku z uchwałą
Nr XI/176/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 września
2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Grębocin, zmienionej uchwałą Nr XL/470/05
z dnia 26 października 2005 r. uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Po
stwierdzeniu
zgodności
planu
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz,
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Grębocin i zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
części wsi Grębocin, zwany dalej planem.
2. Granice obszaru objętego planem oraz podział
obszaru objętego planem na jednostki strukturalne,
oznaczone literami A, B, C, D, E i F przedstawiono na
rysunku planu - załącznik Nr 1.
3. Integralną częścią uchwały, o której mowa
w ust. 1, jest:
1) rysunek planu sporządzony na kopii mapy
zasadniczej w skali 1:2000 - stanowiący załącznik
Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu - stanowiące załącznik Nr 2 do
uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych - stanowiące
załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres
obowiązkowy wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§ 3. Na obszarze objętym planem nie występuje
potrzeba ustalania:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych,
a
także
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwaniem się mas
ziemnych;
2) szczególnych zasad
i
warunków scalania
nieruchomości objętych planem miejscowym;
3) sposobu
i
terminu
tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) przeznaczenie terenów;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) linie rozgraniczające tereny o jednakowym
przeznaczeniu
lub
jednakowych
zasadach
zagospodarowania;
5) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne;
6) stanowiska archeologiczne;
7) obiekty zabytkowe;
8) obiekty o wartościach historyczno-kulturowych;
9) granice strefy ochrony konserwatorskiej;
10) granice strefy ochrony ekspozycji;
11) granice strefy uciążliwości autostrady;
12) granice strefy dla grobów tradycyjnych;
13) granice strefy wokół obiektu uciążliwego;
14) granice obszaru wymagającego przekształceń
i rehabilitacji istniejącej zabudowy;
15) granice strefy bezpieczeństwa;
16) granice strefy ograniczonego użytkowania;
17) obszary wymagające rekultywacji;
18) klasyfikacja ulic;
19) skrzyżowania z drogami klasy GP, G i Z;
20) akcenty plastyczne;
21) wymiarowanie
elementów
zagospodarowania
terenu.
§ 5.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) „przeznaczeniu podstawowym” - należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które winno
przeważać na danym terenie określonym liniami
rozgraniczającymi;
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2) „przeznaczeniu dopuszczalnym” - należy przez to
rozumieć
rodzaje przeznaczenia
inne
niż
podstawowe, uzupełniające lub wzbogacające
przeznaczenie podstawowe;
3) „obowiązującej linii rozgraniczającej” - należy przez
to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu
opracowania na obszary o różnym przeznaczeniu lub
o różnych zasadach zagospodarowania, a także
ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego
przeznaczenia;
4) „postulowanej linii rozgraniczającej” - należy przez
to rozumieć przybliżony podział terenu na różne
przeznaczenia a także przybliżony podział w obrębie
jednego przeznaczenia, który należy uściślić
w projekcie zagospodarowania terenu;
5) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez to
rozumieć odsunięcie od drogi lica budynku na
odległość określoną w uchwale, linia zabudowy dot.
głównej bryły budynku z wyłączeniem ryzalitów,
balkonów,
wykuszy,
krużganków,
garaży
i podcieni;
6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to
rozumieć odsunięcie od drogi lica budynku najmniej
na odległość określoną w uchwale, linia zabudowy
dot. głównej bryły budynku z wyłączeniem
ryzalitów, balkonów, wykuszy, krużganków, garaży
i podcieni;
7) „usługach nieuciążliwych” - należy przez to
rozumieć usługi, których uciążliwość mieści się
w granicach działki, spełniają wymagania sanitarne
właściwe dla podstawowego przeznaczenia terenu,
nie wykazują uciążliwości dla środowiska oraz nie
mogą znacząco oddziaływać na środowisko w myśl
obowiązujących przepisów odrębnych;
8) „lokalny ośrodek usługowy” - należy przez to
rozumieć zakres niezbędnych usług podstawowych
dla mieszkańców wsi ukształtowanych w formie
ośrodka usługowego, wielofunkcyjnego, tworzącego
lokalne centrum wsi;
9) „usługach komercyjnych” - należy przez to
rozumieć zakres usług nieuciążliwych związany
z działalnością gospodarczą;
10) „drogach wewnętrznych” - należy przez to rozumieć
wydzielone działki geodezyjne, umożliwiające
skomunikowanie terenów i działek z drogą
publiczną, stanowiące własność lub współwłasność
osób fizycznych lub prawnych – umożliwiającej
dostęp do drogi pu-blicznej;
11) „zieleni urządzonej” - należy przez to rozumieć
różnorodne kompozycje roślin ozdobnych w tym:
nasadzenia stałe (drzewa, krzewy) i sezonowe
(rabaty, kwietniki i trawniki);
12) „zieleni izolacyjnej” - należy przez to rozumieć pas
zieleni średnio i wysokopiennej pełniący funkcję
ochrony akustycznej;
13) „dachach wysokich” - należy przez to rozumieć
formę
dachu
dwu
lub
wielospadowego
(z ewentualnymi naczółkami) o nachyleniu połaci
dachowych 20°-45°;
14) „strefie ochrony konserwatorskiej” - należy przez to
rozumieć obszar wyznaczony wokół obiektu
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zabytkowego lub obiektu o wartościach historycznokulturowych ujętych w ewidencji konserwatorskiej;
15) „strefie ochrony ekspozycji” - należy przez to
rozumieć wyznaczony obszar dla ochrony panoramy
historycznej części wsi;
16) „strefie uciążliwości autostrady” - należy przez to
rozumieć pas terenu o szerokości min. 50,0 m od
skrajnej jezdni;
17) „strefie wokół obiektu uciążliwego” - należy przez
to rozumieć pas terenu o szerokości 50,0 m od strefy
grobów tradycyjnych;
18) „strefie ograniczonego użytkowania” - należy przez
to rozumieć pas terenu o szerokości min. 6,5 m od
osi napowietrznych linii elektroenergetycznych
15kV oraz min. 20,0 m od osi napowietrznych linii
elektroenergetycznych 110kV, po obu jej stronach;
19) „strefie bezpieczeństwa” - należy przez to rozumieć
strefę która wynosi dla gazociągu Dn400
i Dn500 min. 8,0 m od osi gazociągu.
2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie
wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie
z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.
oraz z definicjami wynikającymi z norm prawnych
i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu
podjęcia niniejszej uchwały.
Rozdział 2
Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem
§ 6.1. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) nakaz wprowadzania zieleni urządzonej od strony
ulic, w tym zieleni izolacyjnej;
2) zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii
komórkowych na całej powierzchni obszaru
objętego planem za wyjątkiem anten telefonii
komórkowej na wieży kościoła na terenie C UKs 1;
3) zasady lokalizowania
reklam i
nośników
reklamowych:
a) dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących
nośników reklamowych i znaków informacyjnoplastycznych, oraz reklam i znaków na
budynkach,
wyłącznie
na
terenach
o
przeznaczeniu
podstawowym:
usługi
komercyjne, nieuciążliwe, sportu itp. pod
warunkiem, że powierzchnia jednej reklamy lub
znaku nie przekroczy 1,5 m² oraz na terenach
przemysłu i składów, pod warunkiem, że
powierzchnia jednej reklamy lub znaku nie
przekroczy 8,0 m²;
b) dopuszcza się lokalizowanie reklam na
ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej
architektury,
wyłącznie
na
terenach
o dopuszczalnej funkcji usługowej, pod
warunkiem, że powierzchnia jednej reklamy nie
przekroczy 0,5 m² oraz znaków informacyjnoplastycznych na budynkach pod warunkiem, że
ich powierzchnia jednego nie przekroczy 2,0 m²,
a łączna powierzchnia w przypadku ich
zestawienia (reklam i znaków) nie przekroczy
3,0 m².

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 149

– 7808 –

2. Zasady
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 0 WS Struga Toruńska, stanowi główny element ciągu
ekologicznego o znaczeniu lokalnym, należy
zachować dostępność do linii brzegowej w celu
umożliwienia
przeprowadzenia
robót
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, m.in. zakaz
grodzenia działek w odległości mniejszej niż 1,5 m
od linii brzegowej;
2) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
zaliczanych do mogących zawsze i potencjalnie
znacząco oddziaływujących na środowisko, za
wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury technicznej
oraz za wyjątkiem terenów C P1÷3, D P1÷3 i E P,
na których ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko;
3) ustala się zakaz przekształceń terenu w zakresie
makroniwelacji z wyjątkiem prac związanych
z budową układu komunikacyjnego, infrastruktury
technicznej i rekultywacji terenów;
4) należy zachować dostępność do istniejących
urządzeń melioracji podstawowej
w celu
umożliwienia
przeprowadzenia
robót
eksploatacyjnych i konserwacyjnych.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską oznaczone na rysunku planu:
a) stanowiska archeologiczne,
b) obiekty zabytkowe - wpisane do rejestru
zabytków,
c) obiekty o wartościach historyczno-kulturowych,
d) układy
historycznych
dróg
(Dworcowa,
Karwowskiego, Kowalewska, Lubicka, Okrężna,
Spółdzielcza i Szkolna),
e) Struga Toruńska,
f) strefy ochrony konserwatorskiej;
2) udostępnienie
terenów,
zajmowanych przez
stanowiska
archeologiczne,
do
celów
inwestycyjnych może nastąpić pod warunkiem
przeprowadzenia
niezbędnego
zakresu
prac
archeologicznych, zapewniających odpowiednie
warunki ochrony konserwatorskiej; zakres prac
archeologicznych oraz roboty ziemne należy
prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem
odpowiednich służb konserwatorskich;
3) ochrona obiektów zabytkowych polega na
obowiązku uwzględnienia ścisłych wymagań
i pozwoleń konserwatorskich w zakresie wszelkich
prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz
lokalizowaniu reklam i znaków plastycznych na
budynkach oraz w ich otoczeniu;
4) ochrona obiektów o wartościach historycznokulturowych polega na: utrzymaniu historycznej
kompozycji obiektów w zakresie gabarytów,
kształtu dachu, wystroju i kompozycji elewacji;
prace remontowe powinny być prowadzone
w sposób zachowujący w maksymalnym stopniu
historyczną substancję obiektu; wszelkie prace
mające wpływ na wygląd zewnętrzny budynków,

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)
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w tym lokalizację reklam i znaków plastycznych
należy opiniować z wojewódzkim konserwatorem
zabytków;
ochrona historycznych układów dróg polega na
zachowaniu charakteru poszczególnych pierzei lub
ich części, typu i formy zabudowy; nowa zabudowa
powinna nawiązywać do zasadniczych elementów
zespołu w zakresie elewacji i brył, harmonizować
skalą i zasadą ukształtowania z sąsiednią historyczną
zabudową; utrzymaniu zasadniczego rozplanowania
układu ulic i placów, ich przebieg i linie zabudowy,
zachowaniu zadrzewień przydrożnych;
ochrona Strugi Toruńskiej polega na utrzymaniu
istniejącego odkrytego cieku wodnego, zakazie
zabudowy doliny Strugi Toruńskiej na pd.-wsch. od
historycznej
wsi
oraz
na
utrzymaniu
dotychczasowego przeznaczenia;
ustala się strefy ochrony konserwatorskiej dla:
a) kościoła gotyckiego p.w. Św. Barbary wraz
z cmentarzem przykościelnym,
b) willi wraz z ogrodem przy ul. Dworcowej 64,
c) kościoła p.w. Św. Teresy wraz z cmentarzem
przykościelnym,
d) terenu po dawnym cmentarzu ewangelickim przy
ul Szkolnej,
e) zespołu
dawnego
folwarku
przy
ul. Karwowskiego i ul. Spółdzielczej,
f) willi wraz z ogrodem przy ul. Dworcowej 62,
g) zagrody:
budynku
mieszkalnego
wraz
z budynkami gospodarczymi i ogrodem od
strony wschodniej przy ul. Okrężnej 14;
w strefach ochrony konserwatorskiej obowiązuje:
nakaz utrzymania zasadniczego rozplanowania
obiektów i elementów zagospodarowania terenu,
nakaz utrzymania zachowanych terenów zieleni
z rekompozycją i kontrolą dosadzeń;
w
zakresie
prac
konserwatorskich,
robót
budowlanych, ziemnych itp. obiektów objętych
ochroną konserwatorską obowiązują przepisy
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
ustala się strefę ochrony ekspozycji historycznej
części wsi Grębocin z kościołem gotyckim
p.w. Św. Barbary wyznaczoną na południe od drogi
wojewódzkiej – zgodnie z rysunkiem planu, w której
obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń
infrastruktury technicznej ustalonych w planie.
4. Zasady podziału nieruchomości:
ustala
się
następujące
zasady
podziału
nieruchomości na działki budowlane dla:
a) zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojącej: szerokość frontu działki min.
20,0 m, powierzchnia działki min. 800 m²,
b) zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
w zabudowie bliźniaczej: szerokość frontu
działki min. 12,0 m, powierzchnia działki min.
500 m²,
c) zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
w zabudowie szeregowej: szerokość frontu
działki min. 6,0 m, powierzchnia działki min.
200 m²,
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d) zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
usług: szerokość frontu działki min. 22,0 m,
powierzchnia działki min. 1.000 m²,
e) zabudowy
usługowej
z
dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej: szerokość frontu
działki min. 25,0 m, powierzchnia działki min.
1.200 m²,
f) zabudowy usługowej: szerokość frontu działki
min. 25,0 m, powierzchnia działki min. 1000 m²,
g) zabudowy przemysłowej i składowej: szerokość
frontu działki min. 40,0 m, powierzchnia działki
min. 3000 m²;
2) dopuszcza się łączenia nieruchomości gruntowych
w celu scalenia w jedną działkę budowlaną dla
realizacji inwestycji przeznaczenia podstawowego.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy:
1) ustala się strefy ograniczonego użytkowania wg rysunku planu, w których, do czasu istnienia
tych linii, obowiązuje zakaz lokalizowania
budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
placów zabaw i boisk sportowych oraz nasadzeń
zieleni wysokiej;
2) ustala się strefę bezpieczeństwa, w której
obowiązuje
zakaz
lokalizowania
obiektów
budowlanych oraz składów materiałów palnych,
teren wewnątrz tej strefy może być użytkowany wg
pierwotnego przeznaczenia,
3) ustala się strefę uciążliwości autostrady, w której
obowiązuje zakaz zabudowy na stały pobyt ludzi;
4) ustala się strefę wokół obiektu uciążliwego - wg
rysunku planu, w której obowiązuje zakaz zabudowy
mieszkaniowej oraz usługowej wprowadzającej do
obrotu żywność.
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
ustala się następująco:
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem O KDGP (istniejąca ul. Kowalewska), droga krajowa nr 15
relacji Inowrocław-Ostróda, projektowana ulica
główna ruchu przyspieszonego (GP), o szerokości
w liniach rozgraniczających min. 40,0 m; na
skrzyżowaniach dróg (z wyjątkiem skrzyżowań typu
„rondo”) należy wyodrębnić pas ruchu na
lewoskręty, ulica dwujezdniowa o szerokości jezdni
min. 2x3,5 m=7,0 m z obustronnym chodnikiem
o szerokości min.2,0 m; ustala się utrzymanie lub
rozbiórkę istniejących budynków;
2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami
O KD1÷2-G (istniejąca ul. Dworcowa i Lubicka),
droga wojewódzka nr 552 relacji RóżankowoLubicz, projektowana ulica główna (G), o szerokości
w liniach rozgraniczających min. 20,0 m - jak na
rysunku
planu,
na
skrzyżowaniach
dróg
(z wyjątkiem skrzyżowań typu „rondo”) należy
wyodrębnić pas ruchu na lewoskręty, ulica
jednojezdniowa o szerokości jezdni min. 3,5 m
z obustronnym chodnikiem o szerokości min.2,0 m;
ustala się utrzymanie lub rozbiórkę istniejących
budynków;
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3) tereny
w
liniach
rozgraniczających
dróg
przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu
pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń
infrastruktury technicznej;
4) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu sieci
wodociągowej układu podstawowego, zasilanego
z magistrali wodociągowej ø225 z ujęcia wody
„Drwęca”, dopuszcza się rozbudowę i uzupełnienie
sieci wodociągowej, sieć wodociągową należy
dostosować do celów p.poż.;
5) odprowadzanie
ścieków
sanitarnych:
do
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
spływ
grawitacyjny
ścieków
w
kierunku
południowo-wschodnim wspomagany systemem
przepompowni ścieków, włączonego do istniejącego
systemu kanalizacji sanitarnej m. Torunia (wg
rysunku planu);
6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
z utwardzonych powierzchni drogowych: do
projektowanej kanalizacji deszczowej, zrzuty winny
posiadać urządzenia podczyszczające;
7) zasilanie w energię elektryczną: adaptuje się
istniejący system zasilania energetycznego po
stronie średniego napięcia 15kV. Dopuszcza się
rozbudowę i uzupełnienie istniejącego systemu sieci
energetycznej w oparciu o projektowane stacje
transformatorowe
15kV/0,4kV.
Obowiązek
sukcesywnej
przebudowy
istniejących
linii
napowietrznych na linie kablowe doziemne,
przechodzących
przez
tereny
zabudowane
i
kolidujące
z
istniejącymi
budynkami
mieszkalnymi. Zasilanie stacji transformatorowych
liniami kablowymi SN 15kV, zasilanie odbiorców ze
stacji transformatorowej liniami kablowymi NN
0,4kV;
8) ustala się zasady rozmieszczenia projektowanych
stacji „trafo” wg rysunku planu, szczegółowe
usytuowanie i wydzielenie działki dopuszcza się na
etapie projektu budowlanego;
9) zachowanie gazociągu wysokiego ciśnienia Dn400
i Dn500 relacji Włocławek Gdańsk, obowiązuje
zachowanie strefy bezpieczeństwa - min. 8,0 m od
osi gazociągu;
10) zaopatrzenie w gaz: zachowanie istniejącego
systemu zaopatrzenia w gaz, docelowo zakłada się
zasilanie w gaz z systemu krajowego;
11) telekomunikacja: zachowuje się istniejące sieci
telekomunikacyjne i dopuszcza się ich rozbudowę,
uzupełnienie
oraz
możliwość
sukcesywnej
przebudowy istniejących linii napowietrznych na
linie telefoniczne kablowe doziemne;
12) zaopatrzenie w ciepło: istniejące i projektowane
obiekty wyposażyć w proekologiczne lokalne
systemy grzewcze;
13) ustala się lokalizację studni publicznej do potrzeb
obrony cywilnej na terenie E RO/ZP;
14) ustala się lokalizację punkt czerpania wody ze Strugi
Toruńskiej do celów ppoż. na terenie E RO/ZP;
15) urządzenia infrastruktury technicznej projektować
głównie
jako
podziemne,
w
liniach
rozgraniczających istniejących i projektowanych
dróg,
zgodnie
z
wymogami
określonymi
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w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu
z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą i na
warunkach określonych przez zarządcę lub
właściciela drogi.
Rozdział 3
Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów
JEDNOSTKA STRUKTURALNA - A
§ 7. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
A U1, dla którego ustala się :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne lokalny ośrodek usługowy;
2) przeznaczenie dopuszczalne: parkingi, zieleń
urządzona, lokalizacja urządzeń infrastruktury
technicznej;
plac
reprezentacyjnym
wraz
z obiektami małej architektury w tym akcent
plastyczny;
3) zachowanie istniejącego budynku dawnej gospody
wzniesionego ok. 1919 r. oraz budynku
gospodarczego, obiektów o wartościach historycznokulturowych,
podlegających
ochronie
konserwatorskiej;
4) obszar do przekształceń i rehabilitacji - na terenie
znajdują się budynki o niskim standardzie
użytkowym
i
technicznym,
wymagające
przekształceń
i
rehabilitacji,
zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
5) wysokość zabudowy: max. 10,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
6) obsługa komunikacyjna: adaptacja istniejącego
zjazdu oraz z projektowanych zjazdów z ulic
dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami A KD1÷2-D;
7) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni
użytkowej obiektów.
§ 8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
A U2, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie dla
właściciela;
3) wysokość zabudowy: max. 10,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
4) nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej;
5) ewentualną
funkcję
mieszkaniową
należy
wkomponować w bryłę obiektu usługowego;
6) obsługa komunikacyjna: projektowane zjazdy z ulic
lokalnych;
7) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni
użytkowej obiektów.
§ 9. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami A U1÷6/MN, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
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2) przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) na terenach A U4/MN i A U6/MN obowiązek
uwzględnienia zasad ochrony konserwatorskiej
wynikających
z
występowania
stanowiska
archeologicznego;
4) na terenie A U2/MN zachowanie istniejącego
budynku gospodarczego, oraz na terenie A U4/MN
zachowanie istniejących domów przy ul. Lubickiej
3,9 i 11, jako obiekty o wartościach historycznokulturowych,
podlegające
ochronie
konserwatorskiej;
5) zachowanie pozostałej zabudowy, dopuszcza się jej
przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
6) na terenie A U4/MN zachowuje się istniejącą
zabudowę gospodarczo-usługową, oraz budynki
mieszkalne na wynajem;
7) na każdej z działek budowlanych dopuszcza się
budowę
jednego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego, lub jednego mieszkania;
8) wysokość zabudowy usługowej max. 12,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
9) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. 10,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
10) standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowomieszkalniowej;
11) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
każdej z działek biologicznie czynnej, a dla terenu
A U1/MN min. 20% powierzchni terenu
biologicznie czynnej;
12) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych;
13) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30m²
powierzchni użytkowej obiektów.
§ 10. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami A MN1/U, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
3) obowiązek
uwzględnienia
zasad
ochrony
konserwatorskiej wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego;
4) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej
zabudowy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
zgodnie
z
przeznaczeniem
podstawowym
i dopuszczalnym oraz utrzymanie lub rozbiórkę
pozostałych obiektów;
5) na każdej działce budowlanej dopuszcza się
lokalizację
jednego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego oraz lokalu użytkowego dla usług
w formie zabudowy wolnostojącej lub stanowiącej
część budynku mieszkalnego; garażu wbudowanego,
dobudowanego lub wolnostojącego;
6) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
garażu i budynku gospodarczego na granicy działek
sąsiednich;
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7) wysokość zabudowy mieszkalnej i usługowej: max.
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne;
8) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
9) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
10) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
każdej z działek biologicznie czynnej;
11) standardy
akustyczne
jak
dla
zabudowy
mieszkaniowej;
12) obsługa komunikacyjna: projektowane zjazdy z ulic
lokalnych i ulicy dojazdowej;
13) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni
użytkowej obiektów.
§ 11. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami A MN2/U, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
3) na każdej działce budowlanej dopuszcza się
lokalizację
jednego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego z częścią usługową; garażu
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostojącego;
4) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
garażu i budynku gospodarczego na granicy działek
sąsiednich;
5) wysokość zabudowy mieszkalno-usługowej: max.
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne;
6) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
7) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
8) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
każdej z działek biologicznie czynnej;
9) standardy
akustyczne
jak
dla
zabudowy
mieszkaniowej;
10) obsługa komunikacyjna: projektowane zjazdy z ulic
lokalnych i ulicy dojazdowej;
11) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni
użytkowej obiektów.
§ 12. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami A MN1÷8, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i dopuszcza się jej przebudowę,
rozbudowę
lub
modernizację,
zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym;
3) na terenach A MN2÷3 i A MN8 obowiązek
uwzględnienia zasad ochrony konserwatorskiej
wynikających
z
występowania
stanowiska
archeologicznego;
4) na każdej działce budowlanej dopuszcza się
lokalizację
jednego
budynku
mieszkalnego

5)

6)
7)
8)

9)
10)
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jednorodzinnego,
wolnostojącego;
garażu
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostojącego;
dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
garażu i budynku gospodarczego na granicy działek
sąsiednich;
wysokość zabudowy mieszkalno-usługowej: max.
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne;
dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
obowiązek pozostawienia min. 50% powierzchni
każdej z działek jako biologicznie czynnej;
obsługa komunikacyjna: z istniejących oraz
projektowanych zjazdów z ulic lokalnych
i dojazdowych.

§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
A RO/MN, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: rolnictwo, ogrodnictwo;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) zachowanie obiektu przy ul. Lubickiej 1,
o
wartościach
historyczno-kulturowych,
podlegającego ochronie konserwatorskiej;
4) wysokości zabudowy: max. 10,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
5) obowiązek pozostawienia min. 20% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
6) obsługa komunikacyjna: z istniejącego zjazdu
z
drogi
wojewódzkiej,
docelowo
zjazd
z projektowanej ulicy dojazdowej.
§ 14. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami A RO1÷2, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: rolnictwo, ogrodnictwo;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa produkcyjna
związana z funkcją podstawową i mieszkaniowa
jednorodzinna;
3) na terenie A RO1 zachowuje się istniejącą zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i dopuszcza się jej
przebudowę i rozbudowę, zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym;
4) dopuszcza się realizacji jednego budynku
mieszkalnego na każdej z projektowanych działek
ogrodniczych;
5) wysokość zabudowy: mieszkalno-usługowej: max.
10,0 m, (2-kondygnacje nadziemne); produkcyjnej
i gospodarczej max. 6,0 m;
6) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
7) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
8) obsługa komunikacyjna: zjazd z projektowanej ulicy
lokalnej i dojazdowej.
§ 15. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami A KD1÷2-L, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
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3) projektowane ulice lokalne (ulice klasy L),
o szerokości w liniach rozgraniczających wg
rysunku planu;
4) ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem.
§ 16. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami A KD1÷15-D, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) istniejące i projektowane ulice dojazdowe (ulice
klasy D), o szerokości w liniach rozgraniczających
wg rysunku planu;
4) ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem,
ulice o szerokościach mniejszych niż 8,0 m jednojezdniowe z jednostronnym chodnikiem,
z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej
bez wyodrębnionej jezdni i chodników dla
projektowanych ulic bez przejazdu;
5) na terenach A KD2-D i A KD6-D obowiązek
uwzględnienia zasad ochrony wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego.
§ 17. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
A KDx, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy publiczny;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) istniejąca droga dojazdowa, projektowany ciąg
pieszy o szerokości w liniach rozgraniczających jak w stanie istniejącym.
JEDNOSTKA STRUKTURALNA - B
§ 18. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
B U, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
2) zachowuje się istniejące budynki banku i remizy
strażackiej i dopuszcza się ich przebudowę,
rozbudowę i nadbudowę, zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym;
3) wysokość
zabudowy:
max.
2-kondygnacje
nadziemne;
4) obsługa komunikacyjna: z istniejących zjazdów
z drogi wojewódzkiej (ul. Lubicka);
5) ciąg pieszy ogólnodostępny, wzdłuż Strugi
Toruńskiej.
§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
B U/MW, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe (handel, gastronomia itp.);
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
stacja transformatorowa;
3) wysokość zabudowy usługowej: max. 12,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
4) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe dla usług: min. 1 miejsce postojowe/10

5)

6)
7)

8)
9)

10)
11)
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zatrudnionych, lub 1 miejsce postojowe/30,0 m²
powierzchni użytkowej usług;
wysokość zabudowy mieszkaniowej: max. 13,0 m,
3-kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
użytkowe;
wskaźnik intensywności zabudowy max. 0,7;
wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe dla zabudowy mieszkaniowej: min.
1,3 miejsca postojowego na mieszkanie;
standardy
akustyczne
jak
dla
zabudowy
mieszkaniowej;
nakaz zachowania min. 30% powierzchni terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej, w tym pas
zieleni izolacyjnej od strony ul. Kowalewskiej
w
stosunku
do
projektowanej
zabudowy
mieszkaniowej;
obsługa komunikacyjna: projektowane zjazdy
z drogi lokalnej lub dojazdowej;
obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury, zieleni urządzonej i izolacyjnej od
strony ul. Kowalewskiej.

§ 20. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
B U1/MN, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) obowiązek
uwzględnienia
zasad
ochrony
konserwatorskiej wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego;
4) zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, lub rozbiórkę
obiektów, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym;
5) dopuszcza
się
budowę
jednego
budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, lub jednego
mieszkania;
6) wysokość zabudowy usługowej max. 12,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
7) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. 10,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
8) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
działki biologicznie czynnej;
9) standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowej;
10) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej;
11) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ul. Szkolnej;
12) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni
użytkowej obiektów.
§ 21. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
B U2/MN, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe (gastronomia, handel);
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie dla
właściciela;
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3) funkcję mieszkaniową usytuować od strony
istniejącego budynku mieszkalnego (B MN1),
a funkcje usługową od strony zieleni parkowej
(B ZP1);
4) obowiązek powiązania funkcjonalno-przestrzennego
z terenem zieleni parkowej wzdłuż Strugi
Toruńskiej; ciąg pieszy ogólnodostępny;
5) wysokość zabudowy: max. 10,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
6) nakaz zachowania min. 30% powierzchni terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej;
7) standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowej;
8) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej;
9) obsługa komunikacyjna: projektowany zjazd z drogi
wojewódzkiej;
10) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni
użytkowej obiektów.
§ 22. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami B U3÷7/MN, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) na terenie B U5/MN zachowuje się istniejącą
zabudowę, dopuszcza się jej przebudowę
i rozbudowę,
zgodnie
z
przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym;
4) wysokość zabudowy: max. 10,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
5) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
działki biologicznie czynnej;
6) standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowej;
7) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej;
8) obsługa komunikacyjna: zjazd z proj. ulicy lokalnej
i ulic dojazdowych;
9) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni
użytkowej obiektów.
§ 23. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
B UK, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultury muzeum piśmiennictwa i drukarstwa;
2) obowiązek
uwzględnienia
zasad
ochrony
konserwatorskiej wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego;
3) zachowanie średniowiecznego budynku kościoła
katolickiego p.w. św. Barbary, obiekt zabytkowy,
objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru
zabytków decyzją z dnia 30.04.1939 r.
nr A/377; współczesna funkcja obiektu winna być
dostosowana do wartości zabytkowych obiektu;
4) nakaz zachowania min. 60% powierzchni terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej;
5) obowiązek
uwzględnienia
zasad
ochrony
konserwatorskiej, obejmującej teren kościoła wraz
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z nieczynnym cmentarzem przykościelnym - wg
rysunku planu; obowiązuje zakaz dokonywania
jakichkolwiek zmian w ukształtowaniu terenu,
wycinania drzewostanu i przenoszenia zachowanych
nagrobków;
6) obsługa komunikacyjna: z istniejącej drogi
B KDW4.
§ 24. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
B UK/ZP, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultury z zielenią
parkową;
2) obowiązek
uwzględnienia
zasad
ochrony
konserwatorskiej wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego;
3) obowiązek
uwzględnienia
strefy
ochrony
konserwatorskiej ekspozycji budynku kościoła
p.w. św. Barbary od strony terenów zieleni parkowej
wzdłuż Strugi Toruńskiej i projektowanych ciągów
pieszych, polegającej na kształtowaniu nowej
zabudowy
o
szczególnych
wymaganiach
architektonicznych w nawiązaniu do zabudowy
historycznej na terenie B UK;
4) obowiązek powiązania funkcjonalno-przestrzennego
z terenem B UK oraz terenem zieleni parkowej
wzdłuż
Strugi
Toruńskiej;
ciąg
pieszy
ogólnodostępny;
5) wysokość zabudowy: max. 9,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne (parter z poddaszem użytkowym);
6) wysokość do okapu: max. 4,0 m;
7) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
8) nakaz zachowania min. 80% powierzchni terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej;
9) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej.
§ 25. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
B UO, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty (szkoła
podstawowa i gimnazjum);
2) obowiązek
uwzględnienia
zasad
ochrony
konserwatorskiej wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego.
3) zachowanie istniejącego budynku dawnej szkoły,
obiekt o wartościach historyczno-kulturowych,
podlegający ochronie konserwatorskiej;
4) adaptację
budynku
szkoły
podstawowej
i gimnazjum, dopuszcza się jego przebudowę
i
rozbudowę,
zgodnie
z
przeznaczeniem
podstawowym;
5) wysokość zabudowy: jak w stanie istniejącym;
6) obowiązek pozostawienia min. 60% powierzchni
terenu biologicznie czynnej;
7) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury, zieleni urządzonej i izolacyjnej;
8) obsługa komunikacyjna: z istniejącego zjazdu
z ul. Szkolnej;
9) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe:
min.
1
miejsce
postojowe/3
zatrudnionych.
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§ 26. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami B MN1÷30, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) na terenach B MN2÷8, B MN13, B MN17
i B MN20÷23 obowiązek uwzględnienia zasad
ochrony
konserwatorskiej
wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego;
3) na terenie B MN2 zachowanie istniejącego budynku
przy ul. Szkolnej 2, budynek mieszkalny wraz
z budynkami gospodarczymi przy ul. Szkolnej 33,
obiekty o wartościach historyczno-kulturowych,
podlegające ochronie konserwatorskiej;
4) na terenie B MN6 budynek mieszkalny przy
ul. Szkolnej 43, budynek mieszkalny, obiekt
o wartościach historyczno-kulturowych, podlegający
ochronie konserwatorskiej;
5) na terenie B MN7 budynek mieszkalny przy
ul. Mostowej 34, budynek mieszkalny, obiekt
o wartościach historyczno-kulturowych, podlegający
ochronie konserwatorskiej;
6) na terenie B MN17 zachowanie istniejącego
budynku gospodarczego, przy ul. Poprzecznej 16,
obiekt o wartościach historyczno-kulturowych,
podlegające ochronie konserwatorskiej;
7) zachowuje się pozostałą istniejącą zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i dopuszcza się jej
przebudowę i rozbudowę, zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym;
8) na każdej działce budowlanej dopuszcza się
lokalizację
jednego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego,
wolnostojącego;
garażu
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostojącego;
9) na terenie B MN1 ciąg pieszy ogólnodostępny
wzdłuż Strugi Toruńskiej;
10) na terenie B MN9 dopuszcza się lokalizację dwóch
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym
pas zieleni izolacyjnej od strony ul. Kowalewskiej
w stosunku do zabudowy mieszkaniowej;
11) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
garażu i budynku gospodarczego na granicy działek
sąsiednich;
12) wysokość zabudowy mieszkalno-usługowej: max.
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne;
13) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
14) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
15) obowiązek pozostawienia min. 50% powierzchni
każdej z działek jako biologicznie czynnej;
16) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych.
§ 27. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami B RM1÷2/U, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa,
ogrodnictwo;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
3) zachowuje się istniejącą zabudowę, dopuszcza się jej
przebudowę i rozbudowę, zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym;
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4) wysokości
zabudowy:
max.
2-kondygnacje
nadziemne, max. 10,0 m;
5) obowiązek pozostawienia min. 50% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
6) obsługa komunikacyjna: z istniejącego zjazdu
z drogi wojewódzkiej oraz z projektowanej drogi
dojazdowej;
7) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni
użytkowej obiektów.
§ 28. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
B ZCz, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz zamknięty
/nieczynny/;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń parkowa;
3) obowiązek
uwzględnienia
zasad
ochrony
konserwatorskiej wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego;
4) zachowanie
przykościelnego
cmentarza
ewangelicko-unijnego,
objętego
ochroną
konserwatorską, teren należy zachować jako miejsce
kultu i pomnik historii. Teren cmentarza należy
ogrodzić.
Na
terenie
obowiązuje
zakaz
przemieszczania i usuwania nagrobków, także
sposób użytkowania cmentarza w sposób niezgodny
z charakterem obiektu oraz wycinania drzew.
§ 29. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami B ZP1÷4, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa,
publiczna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: rekreacja;
3) na części terenie B ZP2 obowiązek uwzględnienia
zasad ochrony konserwatorskiej wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego;
4) korytarz ekologiczny wzdłuż Strugi Toruńskiej
o znaczeniu regionalnym;
5) obowiązek zachowania istniejącego starodrzewu
oraz uzupełnienia zieleni urządzonej wraz obiektami
małej architektury o charakterze rekreacyjnym;
6) na terenie B ZP1÷2 strefę konserwatorską ochrony
ekspozycji obiektu zabytkowego na terenie B UK,
obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem
lokalizacji podziemnych urządzeń infrastruktury
technicznej;
7) ciąg pieszy, spacerowy, ogólnodostępny wzdłuż
Strugi Toruńskiej.
§ 30. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami B RZ 1÷4, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: użytki zielone (łąki,
pastwiska);
2) korytarz ekologiczny wzdłuż Strugi Toruńskiej
o znaczeniu regionalnym;
3) zakaz zabudowy za wyjątkiem lokalizacji
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej;
4) ciąg pieszy, spacerowy wzdłuż Strugi Toruńskiej.
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§ 31. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
B ZI, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zalesienie terenu,
urządzenia infrastruktury technicznej;
3) nakaz
uwzględnienia
strefy
bezpieczeństwa
gazociągu;
4) nakaz uwzględnienia strefy uciążliwości autostrady.
§ 32. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami B KD1÷2-L, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowane ulice lokalne (ulice klasy L),
o szerokości w liniach rozgraniczających wg
rysunku planu;
4) ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem;
5) dopuszcza się lokalne przewężenia drogi na
odcinkach zabudowy istniejącej;
6) na terenie B KD2-L obowiązek uwzględnienia zasad
ochrony
konserwatorskiej
wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego;
7) na terenie B KD1-L, tymczasowy charakter
istniejącego skrzyżowania ul. Toruńskiej z drogą
krajową, docelowo jako bezkolizyjne w formie
prawoskrętów lub zakończenie ul. Toruńskiej
placem manewrowym.
§ 33. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami B KD1÷32-D, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowane ulice dojazdowe (ulice klasy D),
o szerokości w liniach rozgraniczających wg
rysunku planu;
4) zachowanie istniejącej ulicy dojazdowej B KD29-D
o szerokości w liniach rozgraniczających jak
w stanie istniejącym, z projektowanym placykiem
manewrowym wg rysunku planu;
5) ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem,
ulice o szerokościach mniejszych niż 8,0 m jednojezdniowe z jednostronnym chodnikiem,
z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej
bez wyodrębnionej jezdni i chodników dla
projektowanych ulic bez przejazdu;
6) na terenach B KD1-D, KD3-D, KD7÷13-D
i KD19÷21-D obowiązek uwzględnienia zasad
ochrony wynikających z występowania stanowiska
archeologicznego.
§ 34. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami B KDx1÷7, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: ciągi piesze publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) drogi
piesze
o
szerokości
w
liniach
rozgraniczających min. 3,0 m;
4) na terenach B KDx2÷3 obowiązek uwzględnienia
zasad ochrony konserwatorskiej wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego.
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JEDNOSTKA STRUKTURALNA - C
§ 35. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
C UC, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi - obiekty
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m²;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
urządzenia
infrastruktury technicznej;
3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
lub rozbiórkę istniejącej zabudowy, zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym;
4) wysokość zabudowy: max. 12,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
5) nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej;
6) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej;
7) obsługa komunikacyjna: z istniejącego zjazdu
z drogi krajowej;
8) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe:
min.
1
miejsce
postojowe/10
zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30m²
powierzchni użytkowej obiektów.
§ 36. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami C U1÷2, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
2) wysokość zabudowy: max. 12,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
3) zachowanie istniejącej zabudowy na terenie C U2,
dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę
i
nadbudowę,
zgodnie
z
przeznaczeniem
podstawowym;
4) obsługa komunikacyjna: z istniejącego zjazdu
z drogi wojewódzkiej i dojazdowej;
5) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: zakaz urządzania miejsc postojowych;
6) nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej;
7) na terenie C U2, w strefie wokół obiektu
uciążliwego, obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów
żywieniowo-żywnościowych;
8) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej.
§ 37. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami C U3÷6, dla których ustala się :
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie dla
właściciela na terenach C U5÷6;
3) na terenach C U3÷5 obowiązek uwzględnienia zasad
ochrony
konserwatorskiej
wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego;
4) wysokość zabudowy: max. 12,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
5) nakaz zachowania min. 30% powierzchni terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej;
6) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej;

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 149

– 7816 –

7) obsługa komunikacyjna: z projektowanych zjazdów
z ulic lokalnych;
8) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30m²
powierzchni użytkowej obiektów.
§ 38. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami C U1÷28/MN, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) na terenach C U6/MN, C U8/MN i C U11÷12/MN
obowiązek
uwzględnienia
zasad
ochrony
konserwatorskiej wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego;
4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub rozbiórkę
istniejącej zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym;
5) dla terenów C U13÷14/MN szczególne wymagania
architektoniczne, w formie ciągu elewacyjnego, od
strony projektowanej ulicy lokalnej C KD1-L;
6) dopuszcza
się
budowę
jednego
budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, lub jednego
mieszkania;
7) obowiązują standardy akustyczne jak dla terenów
usługowych;
8) wysokość zabudowy usługowej max. 12,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
9) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. 10,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
10) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
działki biologicznie czynnej;
11) standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowej;
12) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej;
13) obowiązek wprowadzenie zieleni izolacyjnej średnio
i wysokopiennej, w stosunku do terenów sąsiednich
o innym przeznaczeniu, o pasie szerokości min.
3,0 m;
14) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych;
15) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub
1 miejsce
postojowe/30m²
powierzchni
użytkowej obiektów.
§ 39. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
C UKs1, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultury sakralnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja anten
telefonii komórkowej na wieży kościoła;
3) zachowanie kościoła katolickiego p.w. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus, obiekt o wartościach
historyczno-kulturowych, podlegający ochronie
konserwatorskiej;
4) strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą teren
kościoła;
5) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej.
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§ 40. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
C UKs2, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultury sakralnej;
2) zachowanie domu (plebani) przy ul. Dworcowej 1,
obiekt o wartościach historyczno-kulturowych,
podlegający ochronie konserwatorskiej;
3) wysokość zabudowy max. 10,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
4) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej;
5) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej.
§ 41. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami C P1÷3, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: przemysł, składy, usługi
komercyjne;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
urządzenia
infrastruktury technicznej, mieszkanie właściciela;
3) obowiązek pozostawienia min. 10% powierzchni
każdej z działek biologicznie czynnej;
4) obowiązek
wprowadzenie
zieleni
średnio
i wysokopiennej, w stosunku do terenów sąsiednich
o innym przeznaczeniu, o pasie szerokości min.
5,0 m;
5) zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej
przebudowę, rozbudowę lub rozbiórkę, zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
6) wysokość zabudowy max. 12,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne, za wyjątkiem pojedynczych elementów
budowli
wynikających
z
uwarunkowań
technologicznych lub konstrukcyjnych m.in. maszty,
kominy, zbiorniki itp.;
7) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych;
8) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych;
9) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej.
§ 42. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami C MN1÷2/U, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
mieszkalnictwo
jednorodzinne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne,
nieuciążliwe;
3) zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej
przebudowę i rozbudowę, zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym;
4) na każdej działce budowlanej dopuszcza się
lokalizację
jednego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
z
częścią
usługową,
wolnostojącego;
garażu
wbudowanego,
dobudowanego lub wolnostojącego;
5) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
garażu i budynku gospodarczego na granicy działek
sąsiednich;
6) wysokość zabudowy: max. 10,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
7) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
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8) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
9) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
każdej z działek biologicznie czynnej;
10) standardy
akustyczne
jak
dla
zabudowy
mieszkaniowej;
11) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych;
12) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe:
min.
1
miejsce
postojowe/10
zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30 m²
powierzchni użytkowej obiektów.
§ 43. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami C MN1÷16, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i dopuszcza się jej przebudowę
i rozbudowę,
zgodnie
z
przeznaczeniem
podstawowym;
3) na terenie C MN1 zachowanie istniejącego budynku
mieszkalnego przy ul. Kowalewskiej 15, obiekt
o wartościach historyczno-kulturowych, podlegający
ochronie konserwatorskiej;
4) na każdej działce budowlanej dopuszcza się
lokalizację
jednego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego,
wolnostojącego;
garażu
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostojącego;
5) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
garażu i budynku gospodarczego na granicy działek
sąsiednich;
6) wysokość zabudowy mieszkaniowej: max. 10,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
7) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
8) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
9) obowiązek pozostawienia min. 50% powierzchni
każdej z działek jako biologicznie czynnej;
10) na terenach C MN2÷3 i C MN 7÷8, w strefie wokół
obiektu uciążliwego, obowiązuje zakaz lokalizacji
obiektów żywieniowo-żywnościowych;
11) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych.
§ 44. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
C RM/U, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
3) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego
(o charakterze dworkowym) przy ul. Okrężnej 14,
wraz
z
zabudową
gospodarczą,
obiekty
o wartościach historyczno-kulturowych, objęte strefą
ochrony
konserwatorskiej
podlegającej
na
zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia terenu;
4) wysokości zabudowy: zachowanie istniejącej
wysokości budynków;
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5) obowiązek pozostawienia min. 60% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
6) standardy akustyczne jak dla zabudowy zagrodowej;
7) obsługa komunikacyjna: z istniejącego zjazdu
z ulicy dojazdowej;
8) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30m² powierzchni
użytkowej obiektów.
§ 45. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
C ZCc, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz czynny
parafialny;
2) zachowanie istniejącego przykościelnego cmentarza,
teren objęty ochroną konserwatorską wg rysunku
planu;
3) strefę
ochrony
konserwatorskiej
obecnego
cmentarza,
polegającą
na
zachowaniu
dotychczasowej funkcji z zaleceniem dokonania
nasadzeń zieleni wysokiej;
4) możliwość realizacji grobów urnowych w strefie
wokół obiektu uciążliwego;
5) obowiązek ogrodzenia terenu, wprowadzenia zieleni
parkowej i izolacyjnej.
§ 46. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
C KD-Z, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowana ulica zbiorcza (Z), zlokalizowana na
terenie wsi Grębocin i m. Torunia, o docelowej
szerokość min. 20,0 m w liniach rozgraniczających wg rysunku planu; ulica jednojezdniowa, szerokość
jezdni min. 3,5 m z obustronnym chodnikiem
o szerokości min.2,0 m;
4) wiadukt nad terenem kolejowym w powiązaniu
z projektowaną drogą F-KDZ;
5) na części terenu ustala się tymczasowy sposób
zagospodarowania urządzania i użytkowania terenu,
do czasu realizacji drogi wg projektowanych linii
rozgraniczających.
6) na skrzyżowaniach dróg (z wyjątkiem skrzyżowań
typu „rondo”) należy wyodrębnić pas ruchu na
lewoskręty.
§ 47. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami C KD1÷9-L, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowane ulice lokalne (ulice klasy L),
o szerokości w liniach rozgraniczających wg
rysunku planu;
4) ulice jednojezdniowe z obustronnymi chodnikami;
5) na terenach C KD1-L, C KD3÷4-L i C KD6-L
obowiązek
uwzględnienia
zasad
ochrony
konserwatorskiej wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego.
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§ 48. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami C KD1÷35-D, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) zakaz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 553 na
projektowaną drogę dojazdową CKD33-D;
4) istniejące i projektowane ulice dojazdowe (ulice
klasy D), o szerokości w liniach rozgraniczających
wg
rysunku
planu,
ulice
jednojezdniowe
z obustronnym chodnikiem, ulice o szerokościach
mniejszych niż 8,0 m - jednojezdniowe
z jednostronnym chodnikiem, z dopuszczeniem
budowy ulicy jednoprzestrzennej bez wyodrębnionej
jezdni i chodników dla projektowanych ulic bez
przejazdu;
5) na terenach C KD11-D i C KD18-D obowiązek
uwzględnienia zasad ochrony konserwatorskiej
wynikających
z
występowania
stanowiska
archeologicznego.
§ 49. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
C KP, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: parking;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) parking powiązany z funkcjonowaniem kościoła
i cmentarza parafialnego.
§ 50. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami C KDx1÷8, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: ciągi piesze publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) drogi
piesze
o
szerokości
w
liniach
rozgraniczających min. 3,0 m.
JEDNOSTKA STRUKTURALNA - D
§ 51. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami D U1÷5, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne,
nieuciążliwe;
2) wysokość zabudowy: max. 10,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
3) na terenach D U1 i D U4 obowiązek uwzględnienia
zasad ochrony konserwatorskiej wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego;
4) na terenie D U1 dopuszcza się jej przebudowę,
rozbudowę istniejącej zabudowy lub likwidację,
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym;
5) obsługa komunikacyjna: terenu D U1 zjazd z drogi
wojewódzkiej (ul. Dworcowa), pozostałe tereny
z projektowanych zjazdów z projektowanych ulic
zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, dopuszcza się
zachowanie istniejących zjazdów publicznych
z drogi wojewódzkiej;
6) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30m²
powierzchni użytkowej obiektów;
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7) nakaz zachowania min. 20% powierzchni terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej;
8) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej.
§ 52. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
D US/UO, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i oświaty
(zespół boisk i obiekty oświaty);
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
lokalizację
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej;
3) wysokość zabudowy: max. 12,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
4) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej;
5) obowiązek zachowania min. 70% powierzchni
terenu jako powierzchni biologicznie czynnej;
6) na
części
terenu
obowiązek
wykonania
odpowiedniej
rekultywacji
terenu
powyrobiskowego;
7) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30m²
powierzchni użytkowej obiektów, dla urządzeń
i obiektów sportowych z miejscami dla publiczności
1 miejsce postojowe/4 użytkowników.
§ 53. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami D U1÷5/MN, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) na terenie D U1/MN obowiązek uwzględnienia
zasad ochrony wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego;
4) na terenie D U2/MN obowiązek wykonania
kompleksowej
rekultywacji
terenu
powyrobiskowego przed podziałem na działki
budowlane, kierunek rekultywacji - zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym;
5) na terenach D U3÷4/MN zachowuje się istniejącą
zabudowę usługową i mieszkaniową, dopuszcza się
jej przebudowę zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym;
6) dopuszcza
się
budowę
jednego
budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, lub jednego
mieszkania;
7) wysokość zabudowy usługowej max. 12,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
8) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. 10,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
9) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
działki biologicznie czynnej;
10) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej;
11) standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowej;
12) min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych lub
1 miejsce postojowe/30m² powierzchni użytkowej
obiektów;
13) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych, dopuszcza
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się zachowanie istniejących zjazdów publicznych
z drogi wojewódzkiej;
§ 54. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami D P1÷3, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: przemysł, składy, usługi
komercyjne;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
urządzenia
infrastruktury technicznej, mieszkanie właściciela;
3) obowiązek pozostawienia min. 15% powierzchni
każdej z działek biologicznie czynnej;
4) obowiązek
wprowadzenie
zieleni
średnio
i wysokopiennej, w stosunku do terenów sąsiednich
o innym przeznaczeniu, o pasie szerokości min.
5,0 m;
5) zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę, zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
6) wysokość zabudowy max. 12,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne, za wyjątkiem pojedynczych elementów
budowli
wynikających
z
uwarunkowań
technologicznych lub konstrukcyjnych m.in. maszty,
kominy, zbiorniki itp.;
7) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych; docelowo
przewiduje się obsługę projektowanym układem
komunikacyjnym
powiązanym
z
węzłem
autostradowym „Turzno”;
8) na terenie D P2 obowiązek uwzględnienia zasad
ochrony
konserwatorskiej
wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego;
9) min. 1 miejsce postojowe/10 zatrudnionych lub
1 miejsce postojowe/30m² powierzchni użytkowej
obiektów;
10) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej.
§ 55. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami D MN1÷4/U, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
mieszkalnictwo
jednorodzinne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
3) na terenie D MN2/U zachowanie istniejącej willi
z ogrodem przy ul. Dworcowej 64, objętej strefą
ochronny konserwatorskiej jako obiekt zabytkowy,
wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia
4.11.1986 r. nr A/507;
4) na terenie D MN1/U zachowanie istniejącej willi
z ogrodem przy ul. Dworcowej 62, objętej strefą
ochronny
konserwatorskiej
jako
obiekt
o wartościach historyczno-kulturowych;
5) zachowuje się istniejącą zabudowę i dopuszcza się
jej przebudowę, rozbudowę lub modernizację,
zgodnie
z
przeznaczeniem
podstawowym
i dopuszczalnym;
6) na każdej działce budowlanej dopuszcza się
lokalizację
jednego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
z
częścią
usługową,
wolnostojącego;
garażu
wbudowanego,
dobudowanego lub wolnostojącego;
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7) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
garażu i budynku gospodarczego na granicy działek
sąsiednich;
8) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej:
max. 10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne;
9) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
10) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
11) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
każdej z działek biologicznie czynnej;
12) standardy
akustyczne
jak
dla
zabudowy
mieszkaniowej;
13) obsługa komunikacyjna: z istniejących zjazdów
z drogi wojewódzkiej i powiatowej, oraz
z istniejących i projektowanych zjazdów z ulic
lokalnych i dojazdowych;
14) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni
użytkowej obiektów usługowych.
§ 56. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami D MN1÷13, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) na terenie D MN13 obowiązek uwzględnienia zasad
ochrony
konserwatorskiej
wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego;
3) na terenie D MN2 przy ul. Kolonia Papowska 54
i terenie D MN7 przy ul. Dworcowej 30, znajdują
się obiekty o wartościach historyczno-kulturowych,
podlegające ochronie konserwatorskiej;
4) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i dopuszcza się jej przebudowę,
rozbudowę
lub
modernizację,
zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym;
5) na każdej działce budowlanej dopuszcza się
lokalizację
jednego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego,
wolnostojącego;
garażu
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostojącego;
6) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
budynku
mieszkalnego
jako
kontynuację
dotychczasowej formy zabudowy;
7) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
garażu i budynku gospodarczego na granicy działek
sąsiednich;
8) wysokość zabudowy mieszkalno-usługowej: max.
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne;
9) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
10) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
11) obowiązek pozostawienia min. 50% powierzchni
każdej z działek jako biologicznie czynnej;
12) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ulic lokalnych i dojazdowych.
§ 57. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
D RM/U, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;
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2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
3) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej,
dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę lub
modernizację,
zgodnie
z
przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym;
4) wysokość zabudowy: max. 10,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
5) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
6) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
7) standardy akustyczne jak dla zabudowy zagrodowej;
8) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej na terenach na
których nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu na
usługi;
9) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych lub 1 miejsce postojowe/30 m²
powierzchni użytkowej obiektów usługowych;
10) obsługa komunikacyjna: z istniejących zjazdów
z drogi powiatowej i z ulic lokalnych.
§ 58. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
D RZ, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: użytki zielone;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza
związana z funkcją podstawową, urządzenia
infrastruktury technicznej;
3) zachowanie dotychczasowej funkcji rolniczej terenu
(łąki, pastwiska);
4) wysokość zabudowy gospodarczej max. 6,0 m.
§ 59. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
D ZU/WS, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona,
zbiorniki wodne;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna dla właściciela
i zabudowa związana z obsługą terenów zielonych,
urządzenia infrastruktury technicznej;
3) wysokości zabudowy max. 10,0 m, 2-kondygnacje
nadziemne;
4) dachy wysokie, dwu lub wielospadowe;
5) obowiązek pozostawienia min. 80% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
6) obowiązek
wykonania
rekultywacji
terenu
powyrobiskowego;
7) kierunek rekultywacji - zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym;
8) obsługa komunikacyjna: z istniejącego zjazdu
z ulicy lokalnej.
§ 60. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami D ZP1÷2, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zieleń parkowa
publiczna;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
urządzenia
infrastruktury technicznej;
3) na terenie D ZP 2: ciąg pieszy wzdłuż brzegu Strugi
Toruńskiej.
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§ 61. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
D ZI, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna
niepubliczna;
2) obowiązek
nasadzeń
zieleni
średnio
i wysokopiennej.
§ 62. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
D WS, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: wody śródlądowe
powierzchniowe;
2) adaptację istniejącego rowu melioracji podstawowej.
§ 63. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
D KD-Z, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowana ulica zbiorcza (ulica klasy Z) w ciągu
istniejącej drogi powiatowej Nr 2008, o szerokości
w liniach rozgraniczających wg rysunku planu.
§ 64. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
D KD1-L, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) obowiązek
uwzględnienia
zasad
ochrony
konserwatorskiej wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego;
4) projektowana ulica lokalna (ulica klasy L),
o szerokości w liniach rozgraniczających wg
rysunku planu;
5) ulica jednojezdniowa z obustronnym chodnikiem;
6) zakaz
lokalizacji
nośników
reklamowych
i tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.
§ 65. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami D KD2÷8-L, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowane ulice lokalne (ulice klasy L),
o szerokości w liniach rozgraniczających wg
rysunku planu;
4) ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem.
§ 66. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami D KD1÷15-D, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) istniejące i projektowane ulice dojazdowe (ulice
klasy D), o szerokości w liniach rozgraniczających
wg rysunku planu;
4) ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem,
ulice o szerokościach mniejszych niż 8,0 m jednojezdniowe z jednostronnym chodnikiem,
z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej
bez wyodrębnionej jezdni i chodników dla
projektowanych ulic bez przejazdu.
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§ 67. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami D KDx1÷5, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: ciągi piesze publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) drogi
piesze
o
szerokości
w
liniach
rozgraniczających min. 3,0 m, dla terenu
oznaczonego symbolem D KDx3 min 2,0 m.
JEDNOSTKA STRUKTURALNA - E
§ 68. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
E P, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: przemysł, składy, usługi
nieuciążliwe;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
mieszkanie
właściciela;
3) zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej
przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i rozbiórkę,
oraz możliwość lokalizacji nowych obiektów
zgodnie
z
przeznaczeniem
podstawowym
i dopuszczalnym;
4) wysokość zabudowy max. 2- kondygnacje
nadziemne, max. 12,0 m;
5) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej
winna zamykać się w obrębie terenu;
6) obowiązek wprowadzenie zieleni izolacyjnej średnio
i wysokopiennej, w stosunku do terenów sąsiednich
o innym przeznaczeniu, o pasie szerokości min.
3,0 m;
7) obowiązek pozostawienia min. 20% powierzchni
działki biologicznie czynnej;
8) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych;
9) obsługa komunikacyjna: z istniejących zjazdów
z ul. Spółdzielczej lub projektowane zjazdy
z ul. Rogowskiej.
§ 69. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami E U1÷3/MN, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej
przebudowę, rozbudowę lub modernizację, zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
4) dopuszcza
się
budowę
jednego
budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, lub jednego
mieszkania;
5) wysokość zabudowy usługowe max. 12,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
6) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. 10,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
7) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
działki biologicznie czynnej;
8) standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowej;
9) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej;
10) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 za-
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trudnionych lub 1 miejsce postojowe/30 m²
powierzchni użytkowej obiektów usługowych.
11) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdy z ul. Rogowskiej.
§ 70. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami E MN1÷2/U, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
mieszkalnictwo
jednorodzinne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne,
nieuciążliwe;
3) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego
przy ul. Kowalewskiej 33, obiekt o wartościach
historyczno-kulturowych, podlegające ochronie
konserwatorskiej;
4) na terenie E MN2/U obowiązek uwzględnienia
zasad ochrony wynikających z występowania
stanowiska archeologicznego;
5) zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej
przebudowę, rozbudowę lub modernizację, zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
6) na każdej działce budowlanej dopuszcza się
lokalizację
jednego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
z
częścią
usługową,
wolnostojącego;
garażu
wbudowanego,
dobudowanego lub wolnostojącego;
7) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
garażu i budynku gospodarczego na granicy działek
sąsiednich;
8) wysokość zabudowy mieszkalno-usługowej: max.
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne;
9) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
10) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
11) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
działki biologicznie czynnej;
12) standardy
akustyczne
jak
dla
zabudowy
mieszkaniowej;
13) obsługa komunikacyjna: z istniejącego zjazdu lub
z projektowanego zjazdu z ul. Nad Strugą;
14) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni
użytkowej obiektów usługowych.
§ 71. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami E MN1÷24, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) na terenach E MN14, E MN22 i E MN24 obowiązek
uwzględnienia zasad ochrony konserwatorskiej
wynikających
z
występowania
stanowiska
archeologicznego;
3) na terenie E MN9 i części terenu E MN8 ustala się
strefę ochrony konserwatorskiej wokół zespołu
dawnego folwarku, należy zachować starodrzew
będący pozostałością po parku oraz aleję
prowadzącą do dworu, zakaz dalszej parcelacji
terenu folwarku;
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4) zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej
przebudowę i rozbudowę, zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym;
5) na każdej działce budowlanej dopuszcza się
lokalizację
jednego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego,
wolnostojącego;
garażu
wbudowanego, dobudowanego lub wolnostojącego;
6) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
budynku
mieszkalnego
jako
kontynuację
dotychczasowej formy zabudowy;
7) dopuszcza się formę zabudowy bliźniaczej dla
garażu i budynku gospodarczego na granicy działek
sąsiednich;
8) wysokość zabudowy mieszkalno-usługowej: max.
10,0 m, 2-kondygnacje nadziemne;
9) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
10) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
11) obowiązek pozostawienia min. 40% powierzchni
każdej z działek jako biologicznie czynnej;
12) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej;
13) obsługa komunikacyjna: istniejące i projektowane
zjazdów z ulic lokalnych i dojazdowych.
§ 72. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami E RM1÷3/U, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne,
nieuciążliwe;
3) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej wokół
zespołu dawnego folwarku. Należy zachować
starodrzew będący pozostałością po parku oraz aleję
prowadzącą do dworu. Zakaz dalszej parcelacji
terenu folwarku;
4) zachowanie istniejących budynków mieszkalnych
i gospodarczych przy ul. Spółdzielczej 4, 5, 7
i 9 oraz przy ul. Rogowskiej 2, jako obiektów
o
wartościach
historyczno-kulturowych,
podlegających ochronie konserwatorskiej;
5) na terenie E RM3/U szczególne wymagania
architektoniczne, w formie ciągu elewacyjnego, od
strony skrzyżowania drogi krajowej i lokalnej;
6) wysokości zabudowy max. 10,0 m (2-kondygnacje
nadziemne);
7) dachy wysokie dwu lub wielospadowe;
8) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
9) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej;
10) obowiązek
wprowadzenia
obiektów
małej
architektury i zieleni urządzonej na terenach na
których nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu na
usługi;
11) standardy akustyczne jak dla zabudowy zagrodowej;
12) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30 m² powierzchni
użytkowej obiektów usługowych;
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13) obsługa komunikacyjna: z istniejących zjazdów lub
projektowane
zjazdy
z
ul.
Spółdzielczej
i Rogowskiej.
§ 73. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami E RO1÷2, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: ogrodnictwo;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa produkcyjna
związana z funkcją podstawową i mieszkaniowa
jednorodzinna;
3) dopuszcza się realizacji jednego budynku
mieszkalnego na każdej z projektowanych działek;
4) wysokości zabudowy : mieszkaniowej max. 9,0 m
(2-kondygnacje
nadziemne);
produkcyjnej
i gospodarczej max. 6,0 m;
5) dachy wysokie, dwu lub wielospadowe;
6) poziom posadzki parteru max. 0,6 m powyżej
poziomu terenu od strony frontowej budynku, dla
budynków podpiwniczonych max. 0,8 m;
7) obsługa komunikacyjna: projektowane zjazdy
z istniejących ulic dojazdowych.
§ 74. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
E RO/ZP, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: ogrodnictwo lub zieleń
parkowa
publiczna,
lokalizacja
urządzeń
podziemnych infrastruktury technicznej m. in.
podczyszczalnia wód deszczowych i roztopowych,
przepompowni ścieków, stacji transformatorowej,
studni publicznej i punktu czerpania wody;
2) korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym
wzdłuż Strugi Toruńskiej;
3) obowiązek zachowania istniejącego starodrzewu
oraz uzupełnienia zieleni urządzonej;
4) ciąg pieszy, spacerowy wzdłuż Strugi Toruńskiej.
§ 75. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami E ZP1÷9, dla których ustala się:
1) przeznaczenie
podstawowe:
zieleń parkowa
publiczna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja urządzeń
rekreacyjnych
i
podziemnych
urządzeń
infrastruktury technicznej (m. in. podczyszczalnia
wód deszczowych i roztopowych, przepompowni
ścieków);
3) na terenie E ZP9 obowiązek uwzględnienia zasad
ochrony
konserwatorskiej
wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego;
4) korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym,
wzdłuż brzegu Strugi Toruńskiej;
5) obowiązek zachowania istniejącego starodrzewu
oraz uzupełnienia zieleni urządzonej;
6) na terenie ZP8 obowiązek wprowadzenia zieleni
urządzonej i obiektów małej architektury, w tym
akcentu plastycznego;
7) zakaz zabudowy za wyjątkiem lokalizacji
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej;
8) ciąg pieszy, spacerowy wzdłuż Strugi Toruńskiej.
§ 76. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
E WS 1÷3, dla którego ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe: wody śródlądowe
powierzchniowe;
2) adaptację istniejącego rowu melioracji podstawowej.
§ 77. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami E KD1÷4-L, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) istniejące i projektowane ulice lokalne (ulice klasy
L), o szerokości w liniach rozgraniczających wg
rysunku planu;
4) ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem.
§ 78. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami E KD1÷19-D, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) projektowane ulice dojazdowe (ulice klasy D),
o szerokości w liniach rozgraniczających wg
rysunku planu;
4) ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem,
ulice o szerokościach mniejszych niż 8,0 m jednojezdniowe z jednostronnym chodnikiem,
z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej
bez wyodrębnionej jezdni i chodników dla
projektowanych ulic bez przejazdu;
5) na terenie E KD15-D obowiązek uwzględnienia
zasad ochrony konserwatorskiej wynikających
z występowania stanowiska archeologicznego.
§ 79. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami E KDx1÷5, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: ciągi piesze publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) drogi
piesze
o
szerokości
w
liniach
rozgraniczających min. 3,0 m.
JEDNOSTKA STRUKTURALNA - F
§ 80. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami F U1÷2/MN, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne
nieuciążliwe;
2) przeznaczenie
dopuszczalne:
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
3) zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej
przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i rozbiórkę,
oraz możliwość lokalizacji nowych obiektów
zgodnie
z
przeznaczeniem
pod-stawowym
i dopuszczalnym;
4) dopuszcza
się
budowę
jednego
budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, lub jednego
mieszkania;
5) wysokość zabudowy usługowe max. 12,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
6) wysokość zabudowy mieszkaniowej max. 10,0 m,
2-kondygnacje nadziemne;
7) obowiązek pozostawienia min. 30% powierzchni
każdej z działek biologicznie czynnej;

Poz. 1848

8) standardy akustyczne jak dla zabudowy usługowej;
9) obowiązek wprowadzenie zieleni izolacyjnej
w stosunku do terenów sąsiednich;
10) obsługa komunikacyjna: z istniejących zjazdów oraz
z projektowanych zjazdów z ulic dojazdowych;
11) wskaźnik miejsc postojowych na samochody
osobowe: min. 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych
lub 1 miejsce postojowe/30,0 m² powierzchni
użytkowej obiektów usługowych.
§ 81. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
F KD-Z, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) zachowanie istniejącej drogi gminnej, stanowiącej
część projektowanej drogi zbiorczej dla obsługi
miasta Torunia (ulica klasy Z), o docelowej
szerokości w liniach rozgraniczających wg rysunku
planu; ulica jednojezdniowa, szerokość jezdni min.
3,5 m z obustronnym chodnikiem o szerokości min.
2,0 m;
4) wiadukt nad terenem kolejowym w powiązaniu
z projektowaną drogą C-KDZ.
§ 82. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami F KD1÷2-D, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: drogi dojazdowe,
publiczne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej;
3) zachowanie istniejących ulic dojazdowych (ulice
klasy D), o szerokości w liniach rozgraniczających
wg rysunku planu;
4) ulice jednojezdniowe z obustronnym chodnikiem.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 83. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się
następujące stawki procentowe służące naliczeniu opłat
z
tytułu
wzrostu
wartości
nieruchomości
w wysokości:
1) dla terenów skomunalizowanych i Skarbu Państwa
w wysokości: 0%;
2) dla terenów przeznaczonych na cele publiczne
w wysokości: 0%;
3) dla terenów pozostałych w wysokości: 30%.
§ 84. Na obszarze objętym planem tracą moc:
1) Uchwała Rady Gminy Lubicz Nr X/156/99 z dnia
23.04.1999 r.;
2) Uchwała Rady Gminy Lubicz Nr XII/194/99 z dnia
28.06.1999 r.;
3) Uchwała Rady Gminy Lubicz Nr XX/317/2000
z dnia 22.03.2000 r.;
4) Uchwała Rady Gminy Lubicz Nr XX/320/2000
z dnia 22.03.2000 r.;
5) Uchwała Rady Gminy Lubicz Nr XX/318/2000
z dnia 22.03.2000 r.;
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6) Uchwała Rady Gminy Lubicz Nr XXXV/581/2001
z dnia 31.08.2001 r.;
7) Uchwała Rady Gminy Lubicz Nr XXVIII/369/04
z dnia 30.12.2004 r.
§ 85. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubicz.
§ 86.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega
publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy
Lubicz.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Rybacki
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Załącznik nr 1.1
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.2
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.3
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.4
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.5
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.6
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.7
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.8
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.9
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.10
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.11
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.12
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 1.13
do Uchwały nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/465/10
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubicz
o sposobie realizacji i zasadach finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego części wsi Grębocin
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 zmianami),
Rada Gminy Lubicz
określa następujący sposób realizacji i zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym należą do zadań
własnych gminy i służą zaspakajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców:
§ 1.1. Inwestycje
z
zakresu
infrastruktury
technicznej przewidziane do realizacji na podstawie
planu miejscowego służące zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
zadania własne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
zapisane w planie obejmują:
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje
w granicach linii rozgraniczających poszczególnych
ulic, w tym wybudowanie ulicy z oświetleniem,
uzbrojeniem podziemnym i zielenią,
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane
poza liniami rozgraniczającymi ulic.
§ 2.1. Wykazy terenów publicznych, w których
zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej należące do zadań własnych gminy.
2. Proponowany koszt inwestycji:
1) inwestycje wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1,
2) inwestycje wymienione w § 1 ust. 2 pkt 2,
rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony
w wyniku zamówienia w trybie ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych
w § 2:
1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą:
Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
o samorządzie gminnym, Gospodarka komunalna
i Prawo ochrony środowiska,
2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła
realizowane będą w sposób określony zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
1848

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych
w § 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych
stron.
§ 4. Finansowanie
inwestycji
z
zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega
przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), przy czym :
1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady
Gminy „Wieloletni program inwestycyjny”,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy
ustala się w uchwale budżetowej.
§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach
wykazanych w § 2 finansowane będą przez budżet
gminy lub na podstawie porozumień z innymi
podmiotami.
2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji w terenach wykazanych w § 2 będą
finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 ze zmianami), ze środków budżetu
gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne.
3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych
i gazowych będą finansowane na pod-stawie art. 7
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami).
§ 6. Prognozowane źródła finansowania
gminę:
1) dochody własne,
2) dotacje,
3) pożyczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Europejskiej,
5) udział podmiotów gospodarczych.

przez

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 149

– 7845 –

Poz. 1849

1849
1849

UCHWAŁA Nr 326/10
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 29 lipca 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr 446/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy
Świecie na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami1) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity
Dz.U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi
zmianami2), na wniosek Burmistrza Świecia, uchwala
się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian granic okręgów wyborczych
w następujący sposób:
1) w opisie granic okręgu wyborczego nr 1 skreśla się
numer 126 przy ulicy Wojska Polskiego a w to
miejsce wpisuje się numer 128;
2) do opisu granic okręgu wyborczego nr 3 dopisuje się
ulicę Kazimierza Górskiego.
§ 2. Liczbę okręgów, ich granice i numery oraz
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu zawiera
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Świecia.

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu,
oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i podaniu do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty w Gminie oraz poprzez publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760, Nr 167,
poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112,

poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 326/10
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 lipca 2010 r.

Nr okręgu
wyborczego

1

2

3

1849

Granice okręgu wyborczego
miasto ŚWIECIE ulice:
AGRESTOWA, ARONIOWA, BATOREGO, BEDNARZA, BROWAROWA,
BRZECHWY,
CEYNOWY,
CHMIELNIKI,
CHOPINA,
CISOWA,
DĄBROWSKIEJ, DUŻY RYNEK, FARNA, GEN. HALLERA, GEN. BEMA,
GEN. MACZKA, GEN. SIKORSKIEGO, GIMNAZJALNA, GRABOWA,
GRZYMISŁAWA, JABŁONOWSKIEGO, JAGODOWA, JAŁOWCOWA,
JESIONOWA,
JEŻYNOWA,
KLASZTORNA,
KOCHANOWSKIEGO,
KOCIEWSKA,
KONOPACKIEGO,
KOPERNIKA,
KOŚCIUSZKI,
KRASICKIEGO, KRASZEWSKIEGO, LASKOWICA, 10-LUTEGO, MAŁY
RYNEK, MESTWINA, MICKIEWICZA, MAJORA SUCHARSKIEGO,
MIERNICKIEGO, MIODOWA, MŁYŃSKA, MOSTOWA, NADBRZEŻNA,
NAŁKOWSKIEJ, NEKTAROWA, OGRODOWA, OKRĘŻNA, ORZESZKOWEJ,
OWOCOWA, PARKOWA, PAROWA, MIECZYSŁAWA PETELSKIEGO,
POCZTOWA,
PODGÓRNA,
POŁUDNIOWA,
POLNA,
POLSKIEGO
CZERWONEGO KRZYŻA, PORZECZKOWA, POZIOMKOWA, PRUSA,
PSZCZELA,
REJA,
REYMONTA,
SĄDOWA,
SIENKIEWICZA,
SŁABĘCKIEGO, SŁOWACKIEGO, SOLIDARNOŚCI, SYCHTY, SZKOLNA,
ŚREDNIA, ŚWIĘTOPEŁKA, ŚW. WINCENTEGO, ŚW. WOJCIECHA,
TUWIMA, WIATRAKOWA, WIERZBOWA, WODNA, WOJSK ŁĄCZNOŚCI,
WOJSKA POLSKIEGO OD NR 96 DO NR 128 i OD NR 113 DO NR 201 oraz
Nr 88, Nr 93, Nr 95, ZAMKOWA, ZAPOLSKIEJ, ZIELONA, ŻEROMSKIEGO.
miasto ŚWIECIE ulice:
ALEJA JANA PAWŁA II, ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO, ANDERSA,
BOGUSŁAWSKIEGO, CHEŁMOŃSKIEGO, CIEPŁA, CUKROWNIKÓW,
DZIERŻANOWSKIEGO, GAŁCZYŃSKIEGO, HADYNY, KARŁOWICZA,
KIEPURY, KONOPNICKIEJ, KOSSAKA, KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO, KS.
KRAUSEGO, LUTOSŁAWSKIEGO, ŁUKASIEWICZA, MALCZEWSKIEGO,
MAŁCUŻYŃSKIEGO,
MATEJKI,
MONIUSZKI,
OGIŃSKIEGO,
PADEREWSKIEGO, PIŁSUDSKIEGO, RZEMIEŚLNICZA, SKŁODOWSKIEJCURIE, SPŁAWNA, STROMA, SYGIETYŃSKIEGO, SZYMANOWSKIEGO,
WIENIAWSKIEGO, WILLOWA, WITOSA, WOJSKA POLSKIEGO OD NR 40
DO NR 90 (za wyjątkiem nr 88) i OD NR 67 DO NR 111(za wyjątkiem Nr 93 i 95),
WYBICKIEGO,
WYCZÓŁKOWSKIEGO,
WYSPIAŃSKIEGO,
ŻWIRKI
I WIGURY.
miasto ŚWIECIE ulice :
AKACJOWA, BUKOWA, BYDGOSKA, BZOWA, CHEŁMIŃSKA, DĘBOWA,
FABRYCZNA, FLISACKA, GÓRNOWICZA, GÓRSKIEGO, JAŚMINOWA,
KASZTANOWA,, KLONOWA, KOLEJOWA, KRÓTKA, KUSOCIŃSKIEGO,
KWIATOWA, LEŚNA, ŁĄKOWA, MALINOWA, MALINOWSKIEGO,
MODRAKOWA,
MODRZEWIOWA,ORZECHOWA,
PRZEMYSŁOWA,
RAJDOWA,
RÓŻANA,
RUTKIEWICZ,
RZECZNA,
SŁONECZNA,
SPACEROWA, SPORTOWA, ŚLUSARSKIEGO, TELIGI, TENISOWA,
TOPOLOWA, TUCHOLSKA, WIOŚLARSKA, WIŚNIOWA, WOJSKA
POLSKIEGO OD NR 1 DO NR 59 i OD NR 2 DO NR 38, WRZOSOWA.
SOŁECTWA:
CHRYSTKOWO, CZAPLE, DWORZYSKO, GŁOGÓWKO KRÓLEWSKIE,
GRUCZNO, KOSOWO, KOZŁOWO, POLSKI KONOPAT, SARTOWICE,
SULNOWO, SULNÓWKO, TOPOLINEK, WIĄG

Liczba
wybieranych
radnych

7

8

6
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UCHWAŁA Nr LVII/372/2010
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.
142, Nr 28,poz. 146, i Nr 106, poz. 675 ), art. 59 ust. 1,
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r.
Nr 28,poz. 146 i Nr 123,poz. 835) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, wobec osób
fizycznych,
osób
prawnych
oraz
jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „dłużnikami”.
§ 2. Organem właściwym do umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny jest Wójt Gminy.
§ 3.1. Należność pieniężna mająca charakter
cywilnoprawny lub jej część może zostać umorzona
w całości lub w części na pisemny wniosek dłużnika lub
z urzędu.
2. Należność
pieniężna
mająca
charakter
cywilnoprawny lub jej część może zostać rozłożona na
raty lub może być odroczony termin jej płatności na
wniosek dłużnika.
§ 4. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
imię, nazwisko lub nazwę i adres dłużnika,
kwotę zadłużenia,
przyczyny ubiegania się o ulgę w spłacie należności,
w przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie
na raty - proponowanie terminy oraz kwoty spłaty
zadłużenia.
5) informacje o stanie majątkowym dłużnika,
wysokości dochodów i zobowiązań dłużnika oraz
osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo
domowe.
1)
2)
3)
4)

§ 5.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny mogą zostać umorzone, gdy zachodzi
co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku
albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji
na podstawie odrębnych przepisów,
2) kwota należności nie przekracza pięciokrotnej
wartości kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym,
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne,
4) ogłoszenie likwidacji lub upadłości dłużnika,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. Umorzenie należności powoduje również
umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej
części, w jakiej została umorzona należność.
3. Wójt Gminy jest również uprawniony do
umorzenia samych odsetek za zwłokę oraz innych
należności stanowiących koszty wynikające z powstania
zaległości.
§ 6. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności stanowiących
pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach
pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków
określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz.U. WE L 379 z 28.12.2006 r.).
§ 7. Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie
terminu spłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na
raty następuje na podstawie przepisów prawa
cywilnego, z zachowaniem formy pisemnej.
§ 8. Wójt przedstawia corocznie Radzie Gminy, do
31 maja następnego roku zbiorcze zestawienie
informacji
dotyczących
zakresu
umorzonych,
odroczonych i rozłożonych na raty należności
pieniężnych, według stanu na dzień 31 grudnia roku
kalendarzowego, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pruszcz.
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§ 10. Traci moc uchwała Nr XLVII/281/06 Rady
Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie
zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności oraz wskazanie uprawnionych do tego
organów.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Jagła

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVII/372/2010
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
Sprawozdanie dotyczące umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa za
rok………………………….. (według stanu na dzień 31 grudnia ………………… roku)

Lp

Wyszczególnienie

Nazwa
dłużnika
A- os.
fizyczna
B - os.
prawna

1

2

3

1. Umorzenia

należność
główna należności
uboczne

2. Odroczenia

- bez rozłożenia
na raty

Liczba
dłużników

4

Kwota
wierzytelności

Kwota
umorzenia,
odroczenia,
rozłożenia
na raty

Liczba
rat
(max)

Termin
odroczenia,
rozłożenia
na raty
(ostatnia
rata)

Podstawa
prawna
powstałej
wierzytelności

5

6

7

8

9

- zrozłożeniem na
raty
3. Rozłożenie
na raty (A)

(A) -wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie (poz. Lp. 2)

1850
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UCHWAŁA Nr XLIX/1335/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z późn.zm.1) oraz § 3 i § 5 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841 z późn. zm.2),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się aglomerację Czernikowo
o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4505,
z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną we wsi
Czernikowo, położoną w powiecie toruńskim,
województwie kujawsko-pomorskim, której obszar
obejmuje wieś Czernikowo oraz częściowo wsie:
Czernikówko, Wygoda z terenu gminy Czernikowo.
§ 2. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na
mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Sikora
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75,
poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238,
Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620.
2)Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz.U.
z 2006 r. Nr 199, poz. 1468.

Poz. 1851
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Załącznik
do uchwały Nr XLIX/1335/10
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
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UCHWAŁA Nr XLIX/1338/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1), art. 36, art. 43
ust. 1, art. 60 ust.4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Likwiduje
się
Obwód
Lecznictwa
w Bydgoszczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, zwany dalej Obwodem.
2. Dniem otwarcia likwidacji Obwodu jest
pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego
po terminie wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Termin zakończenia działalności Obwodu
nastąpi nie wcześniej niż po upływie czterech miesięcy
od dnia otwarcia likwidacji.
4. Zakończenie
czynności
likwidacyjnych
w ramach postępowania likwidacyjnego Obwodu
nastąpi w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia otwarcia
likwidacji.
§ 2. Dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń
zdrowotnych przez Obwód wykonywanych w:
1) Rejonowej Przychodni Lekarskiej Bydgoszcz
Śródmieście
w
następujących
komórkach
organizacyjnych:
a) Poradni
Lekarza
Podstawowej
Opieki
Zdrowotnej,
b) Poradni Pediatrycznej,
c) Poradni Stomatologicznej,
d) Gabinecie
Pielęgniarki
i
Położnej
Środowiskowej,
e) Gabinecie
Pielęgniarki
ŚrodowiskowejRodzinnej,
f) Gabinecie Położnej Środowiskowej-Rodzinnej.
2) Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Bydgoszcz
w następujących komórkach organizacyjnych:
a) Poradni Kardiologicznej,
b) Poradni Dermatologicznej,
c) Poradni Neurologicznej Wieku Rozwojowego,
d) Poradni Reumatologicznej,
e) Poradni Rehabilitacyjnej,
f) Poradni Ginekologicznej,
g) Poradni Chirurgii Ogólnej,
h) Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
i) Poradni Okulistycznej,
j) Poradni Otolaryngologicznej,
k) Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci,
l) Poradni Urologicznej,
m) Poradni Ortodontycznej,
n) Poradni Protetyki Stomatologicznej,
o) Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
p) Pracowni USG i ECHO,

r) Pracowni EKG,
s) Pracowni Audiometrycznej,
t) Poradni Medycyny Pracy,
u) Poradni Neurologicznej,
w) Poradni Radiologii,
x) Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt
bez istotnego ograniczania ich dostępności,
warunków
udzielania
i
jakości,
zapewni
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który
zostanie utworzony przez Centrum Medyczne „Nad
Brdą” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy.
§ 3. Pracownicy Obwodu, z dniem zakończenia
działalności Obwodu, stają się, w trybie art. 231 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracownikami
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego
przez Centrum Medyczne „Nad Brdą” spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy.
§ 4.1. Mienie ruchome oraz wartości niematerialne
i prawne, w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), likwidowanego
Obwodu zostaną sprzedane, oddane w dzierżawę lub
użyczone Centrum Medycznemu „Nad Brdą” spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy, na cele związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych.
2. Mienie nieruchome likwidowanego Obwodu
zostanie wydzierżawione Centrum Medycznemu „Nad
Brdą” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy, na okres 10 lat, na cele
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Likwidator Obwodu zobowiązany jest do
stosowania uchwały Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego Nr XXIV/486/08 z dnia 3 lipca 2008 r.
w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania
w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów
trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pełni funkcję podmiotu, który
utworzył zakład zmienionej uchwałą Nr XLVI/1223/10
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 maja 2010r.
§ 5. Czynności likwidacyjne zostaną wykonane
przez likwidatora Obwodu powołanego uchwałą
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która
określi jego szczegółowe uprawnienia i obowiązki.
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§ 6. Zobowiązania i należności Obwodu, po
zakończeniu czynności likwidacyjnych stają się
zobowiązaniami i należnościami Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Sikora
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 157,
poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176,
poz. 1240, Nr 181, poz. 1290 z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234,
poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98,
poz. 817, Nr 157, poz.1241 oraz z 2009 r. Nr 219, poz.1707.
1852

1853
1853

UCHWAŁA Nr LVIII/295/2010
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273,
poz. 2703, Nr 81, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115
poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 127, poz. 857), oraz
art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/271/2006 Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2006 r.,
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy
materialnej
o
charakterze
socjalnym
(Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2006 r. Nr 71 poz. 1212) w § 5
wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dokumenty o których mowa w ust. 3 powinny
być wystawione w okresie:
1) na podręczniki i artykuły szkolne - od 1 czerwca
w roku szkolnym do końca okresu rozliczeniowego
w danym roku kalendarzowym;
2) na pozostałe artykuły – od 1 sierpnia w roku
szkolnym do końca okresu rozliczeniowego
w danym roku kalendarzowym;
3) do rozliczenia stypendium przyjmuje się
dokumenty
wystawione
w
danym
roku
kalendarzowym”;
2) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10.1.
Wydatki
przeznaczone
na
zakup
podręczników i artykułów szkolnych, wymienionych
w liście pomocniczej „Artykuły kwalifikowane do
rozliczenia stypendium szkolnego o charakterze
socjalnym-podstawowe artykuły do realizacji
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”, powinny
wynieść – nie mniej niż 70% kwoty każdorazowo
przyznanego stypendium;
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2. Wydatki przeznaczone na zakup odzieży i obuwia
sportowego, przeznaczonych wyłącznie do realizacji
obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego
i pozalekcyjnych zajęć sportowych, wymienionych
w § 5 ust. 1, pkt 10 - nie mogą przekroczyć 30%
kwoty każdorazowo przyznanego stypendium;
3. Wydatki poniesione na opłacenie abonamentu
Internetowego nie mogą przekroczyć 30% kwoty
każdorazowo przyznanego stypendium;
4. Wydatki na zakup artykułów sportowych i sprzętu
turystycznego
niezbędnego
do
realizacji
pozalekcyjnych zajęć sportowych i turystycznych
nie mogą przekroczyć 30% kwoty każdorazowo
przyznanego stypendium;
5. Wydatki jednostkowe na wybrane artykuły
szkolne nie mogą przekroczyć następujących kwot
brutto:
1) tornister – 50,00 zł;
2) halówki – 20,00 zł;
3) tenisówki – 25,00 zł;
4) obuwie sportowe typu adidas – 50,00 zł; 5)
spodenki gimnastyczne – 20,00 zł;
6) koszulka gimnastyczna – 25,00 zł;
7) bluza dresowa – 50,00 zł;
8) spodnie dresowe – 30,00 zł;
9) długopis, pióro – 20,00 zł;
10) piłka sportowa – 30,00 zł;
6. Wydatki, określone w ust 4, w latach od września
2011 r., można zwiększyć rocznie o 5% wartości,
bez konieczności zmiany uchwały Rady Miasta”.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Jarosław Zakrzewski

1853

Poz. 1853
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