
ucHwALA NR XXXWV 10212021

RADY MIASTA WLOCLAWEK

z dnia 3l sierPnia 2021 t'

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Woclawek dla obszaru

poloionego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyiskiego, zawartego pomigdzy ulicq Prymasa Wyszyrf,skiego,

ulic4 Rzeczn4, Parkiem Sienkiewicza, ulic4 Okrzei, rzekq Wisl4 oraz rzel<4Zglowi4czl<4

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003t. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestriennym(Dz.Uz2021r.,poz.741,poz.784ipoz.922)orazart.18ust.2pkt5ustawyzdnia8marca
1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U z 2021r., poz. 1372),

uchwala sig, co nastgPuje

Rozdzial l.
Przepisy og6lne

$ l. l. Po stwierdzeniu, 2e plan nie narusza ustaleri ,,Stadium uwarunkowafi i kierunkdw

zagispodarowania przestrzennego miasta Wloclawek" przyjgtego Uchwal4 Nr 103/XI/2007 Rady Miasta

Wtociawek zdnjaigpaadziemika200Tr., uchwala sig miejscowy ptan zagospodarowania przestrzennego

miasta Wloclawek dla obszaru poloionego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyriskiego, zawartego pomigdzy

ulic4 prymasa Wyszyfiskiego, utic4 Rzeczn4, Parkiem Sienkiewicza, ulic4 Okrzei, rzek4Wisl4 orazrzel<4

Zglowi4czl<4.

2. Integralne czgsci uchwaly w sprawie planu stanowi4:

l) rysunek planu w skali 1:1000 przedstawiaj qcy graficzne ustalenia planu, w tym granice obszaru objgtego

planem, jako za\4cznik Nr la;

2) wyrys oraz wypis (legenda) ze ,,Studium uwarunkowafi i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego

miastall4oclawek" w skali l:10000, jako zalqcznikNr lb;

3) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako zal1cznikNr 2;

4) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
- 
techniclnej, t tO." ialeil,4 do zadarfi wlasnych gminy, oraiz zaisardach ich finansowania' jako zal4cznik

Nr 3:

5) dane przestrzenne utworzone dla planu , jako za\1cznik Nr 4'

S 2. 1.plan, o kt6rym mowa w $ I ust. l, obejmuje obszar poloZony w jednostce ewidencyjnej miasto

Wlo"clawek, w czgsci obrgby Woclawek KNL23,34,35 i 36 w jednostce strukturalnejZazamcze.

2. Zakres ustaleri planu obejmuje tekst i rysunek planu'

$3.plan wgranicach obszaru, okt6rym mowa w$ I ust. 1, skutkuje zmian4 miejscowych plan6w

zagospodarowania przestrzennego przyjqtych Uchwalam i :

l. Uchwal4 Nr l24DflVl99 Rady Miasta Woclawka zdnia 2g listopada 1999r. w sprawie miejscowego

planu zagorpoduro*unia przestrzennego obejmuj4cego obszar wyodrgbniony zczqsci terytorium miasta

Wloclawka, polozony w dzielnicy ,,Zazamcze;' przy ul. Piwnej I i 3, dzialki nr 11 i 12, zmienionej uchwalq

Nr146/XVI/99 Radv Miasta Wioclawka zdnii 28grudnia 1999r. (Dz. Urz. IToi. Kujawsko-Pomorskiego

z 2000r., Nr 18, poz. 126);

2. Uchwal4 Nr 46/XLIX/2006 Rady Miasta Wloclawek z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego w obrgbie ewidencyjnym Miasto Woclawek, w zakresie obszaru

og.arri"rJ.r"go ulic4 Okrzei, terenem puik, i*. H. Sienkiewicza, ulic4 Piwn4, rzek4 Wisl4 oruzprzepompowni4

Sciek6w (Dz. urz. woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2006r., Nr 119, poz. 1743);
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3. Uchwal4 Nr78DOV2008 Rady Miasta Woclawek zdnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wloclawek dla obszaru polo2onego we Woclawku pomigdry:
zachodni4 granic4 dzialki w I2l3 KM 34, ulicami Torufsk4, Prymasa St. Wyszyriskiego, wschodni4 granic4
dzialki nr3l2 Y;N135, czgfici4 potudniowej granicy iwschodni4 granic4 dzialki nr3l4 KM35, czgiciq
pofudniowej granicy dzialki nr 2/l KM 23, zachodnim brzegiem rzeki Zglowi4czki oraz poludniowym
brzegiem rzeki Wisly (Dz. Urz. kltoj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008r., Nr I28, poz. 2030);

4.Uchwal4 Nr DV73l11 Rady Miasta Woclawek zdnia 9maja20llr. wsprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenrrego w zakresie obszaru polo2onego we Wloclawku pomigdzy brzegiem rzeki
Wisly na odcinku od uj6cia neki Zglowi4czki do zachodniej granicy nieruchomo ilci ff U26 KM 48, wzdtu| tej
granicy i w kierunku zachodnim wzdfu2 granicy dziaLki nr 316 i 3/1 KM 48, ulic4 Ogniow4, Chmieln4, Wroni4,
Okrzei do wysoko3ci ulicy KoSciuszki, granic4 obszar6w kolejowych, ulicq Szpitaln4, Okrzei i zachodni4
granic4 Parku im. H. Sienkiewicza, ulic4 Wyszyfskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zglowi4czki
zwyl1czeniem teren6w objgtych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po
I stycznia 1995r. (Dz. Urz. I(oj. Kujawsko-Pomorskiego z 2011r., Nr 167, poz. 1403).

S 4. l. Oznaczenia grafrczne na rysunku planu przedstawiaj4 ustalenia planu, oznaczenia przeznaczenia
teren6w, oraz oznaczenia informacyjne.

2. Oznaczenia grafrczne ustaleri planu przedstawione na rysunku planu:

1) granica obszaru objgtego planem;

2) finie rozgraniczzi4ce tereny o r62nym przeznaczeniu lub r62nych zasadach zagospodarowanial

3) tinie zabudowy obowi4zuj4ce;

4) linie zabudowy nieprzekraczalnel

5) granica strefy historycznej struktury przestrzennej miasta Wloclawka podlegaj4cej ochronie na
podstawie ustaleri miej scowego planu;

6) granica strefy ochrony archeologicznej podtegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri miejscowego
planu;

7) granice obszaru szczeg6lnego zagroLenia powodzi4, na kt6rym prawdopodobierfistwo rvyst4pienia
powodzi jest wysokie i wynosi lUVo (raz na 10 lat);

8) granice obszaru szczeg6lnego zagroLenia powodzi4, na kt6rym prawdopodobieristwo wyst4pienia
powodzi jest Srednie i wynosi lo/o (raz na 100 lat);

9) obszar szczeg6lnego zagroLenia powodzi4;

l0) granica obszaru osuwania sig mas ziemnych - osuwiska nieaktywnego;

I l) obszar osuwania sig mas ziemnych - osuwisko nieaktywne;

l2) obszar osuwania sig mas ziemnych - strefa buforowa osuwiska nieaktywnego;

13) obszar ztgroLony ruchami masowymi;

14) granica Obszaru Specjalnej Ochrony Ptak6w PLB04003 ,,Dolina Dolnej Wisty" (granica obszaru
Natura 2000);

l5) granica Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLH040039 ,,Wloclawska Dolina Wisly" (granica
obszaru Natura 2000);

l6) granice obszar6w o dostatecznej przydatnosci grunt6w dla budownictwa;

l7) granice obszar6w o zlej przydatno5ci grunt6w dla budownictwa (pgczniejqce ity);

l8) granice obszar6w o zlej przydatno5ci grunt6w dla budownictwa (nasypy niebudowlane);

l9) granica korytarza ekologicznego rzeki Wisly;

20) zabytek nieruchomy podlegaj4cy ochronie na podstawie przepis6w odrgbnych - budynek;

2l) zzhytl<t nieruchome podlegaj4ce ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu - budynki;

22) zabytek nieruchomy podlegaj4cy ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu - figura;

23) zabytek nieruchomy podlegaj4cy ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu - ogrodzenie;
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24) numer zabytku;

25\ wyr6Lnik teren6w publicznych.

3. Oznaczeniaprzeznaczenia teren6w uLryle w uchwale:

l) 1,215.1,...24 - numer terenul

2) MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnal

3) U - uslugi lub uslugi nieuci4Zliwe;

4)P - przemysl, produkcja, magazyny;

5) ZP - tereny zieleni;

6) WS - Sr6dl4dowe wody powierzchniowe plyn4ce;

7) KD-GP - droga gl6wna ruchu przyspieszonego;

8) KD-Z - droga zbiorczal

9) KD-L - droga lokalna;

10) KD-D - droga dojazdowa;

I l) KDX - cieg pieszo-jezdny;

12) KX - cieg piesry;

13) ZZ- obszar szczeg6lnego zagroLenia powodzi4.

4. Oznaczenia graftczne informacyjne przedstawione na rysunku planu:

l) granice obszaru, na kt6rym prawdopodobieristwo wyst4pienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2oh (raz

na 500lat) lub na kt6rym istnieje prawdopodobieristwo wyst4pienia zdarzenia ekstremalnego;

2) granica Gl6wnego Zbiornika W6d Podziemnych (GZWP) Nr 2l5,,Subniecka Warszawska"l

3) przeprawa mostowa stanowi4ca przebieg ci4gu pieszego nad Sr6dl4dowymi wodami

p owie rzch n i owymi plyn4cym i (m ostek n ad rzek4 Zglow i4czlq)'

5. Symbol terenu o r6Znym przeznaczeniu lub rohnych zasadach zagospodarowania *'rcrzT identyfikatory

skladaj4ce sig z zestawu cyfr i liter lub z zestawu cyfr, liter i oznaczenia graficznego:

l) liczba porz4dkowa pisana cyframi arabskimi - oznacza numer terenu;

2) oznaczenie literowe - oznaczaprzeznaczenie terenu;

3) oznaczenie graftczne ,,*" - oznacza terenpubliczny przeznaczony do realizacji cel6w publicznych'

S 5. 1. Ilekrod w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) adaptacji - naleiry przez to rozumie6 dzia\ania inwestycyjne zmierzaiqce do przystosowania istniej4cej
-zabudowy 

do nowych rozwi4zartprzestrzennych itechnicznychpoprzez remont, rozbudowg, przebudowg,

nadbudowg orurpoprt"z zmi.anE sposobu u4tkowania obiektu budowlanego, w przypadku zabudo$ poza

ustalonymi planem liniami zabudowy, dopuszcza sig powy2sze dzialania z wykluczeniem zwigkszenia

powierzchni zabudowy oraz nadbudowy;

2) dachu ,rzielonym" - naleiry przez to rozumie6 specjalne pokrycie dachowe stanowi4ce system warstw (od

stropu po warstwg wierzcliniq) wraz zelementami uzupelniaj4cymi (ak np. studzienki rewizyjne,

zabirpiiczenia antykorozyine, przejScia instalacyjne, kotwy lub inne), gdzie warstwg wierzchni4 stanowi

podloZe gruntowe, na kt6rym dozwolone jest sadzenie roSlin (m.in. jak drzewa, krzewy, kwiaty) oraz kt6re

mo2e stanowi6 miejsce rekreacji i wypociynku l1cznie z zagospodarowaniem elementami m.in. jak: Scie2ki

spacerowe, ScieZki zdrowia iurz4dzeniami do 6wiczeri, silownie zewnQtrzne, szachownice, pola do

minigolfa, deszczochrony, mostki, kladki, place zabaw czy szttczne zbiorniki wodne;

3) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - naleiry przez to rozumie6 linie wyznaczaj4ce dopuszczaln4

odleglo66 sytuowania fcian budynk6w oraz wiat i altan od linii rozgraniczaj4cych tereny s4siednie,

z uw zglgdnieniem przepi s6w odrgbnych;

4) liniach zabudowy obowi4zuj4cych - naleiry przez to rozumiei linie obowi4zkowego sytuowania co

najmniej polowy dtugoSci Scian frontowych budynk6w frontowych (rozumianych odpowiednio jako Sciany
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budynk6w i budynki sytuowane od strony ulicy), od linii rozgraniczaj4cych tereny dr6g, z dopuszczeniem
wysunigtych na odlegloS6 do 1,0m od lica Sciany czgsci budynk6w: zadaszen, witryn sklepowych, schod6w

zew ngtr zny ch, z tw zglgdn ien i em przep i s 6w odrgbnych ;

5) obszarach o dostatecznej przydatno5ci grunt6w dla budownictwa - naldry przez to rozumie6 obszary
grunt6w zawieraj1ce w poziomie posadowienia grunty spoiste, okre3lone w opracowaniu
ekofizjograficznp dla obszaru planu;

6) obszarach o zlej przydatno5ci grunt6w dla budownictwa (pgczniej4ce ity) - nale2y przez to rozumie6
obszary grunt6w zawierajqce w poziomie posadowienia pgczniej4ce ily, okreSlone w opracowaniu
ekofizjografi cznym dla obszaru planu;

7) obszarach o zlej przydatno5ci grunt6w dla budownictwa (nasypy niebudowlane) - nale2y przez to
rozumie6 obszary grunt6w zawieraj1ce w poziomie posadowienia nasypy niebudowlane duZej mi42szo5ci,
okreSlone w opracowaniu ekofizjografrcznym dla obszaru planu;

8) przeznaczeniu terenu - dopuszczalnym - naleLry przez to rozumiei zagospodarowanie terenu inne niz
okre6lone w przeznaczeniu terenu - podstawowym, kt6re uzupelnia przeznaczenie terenu - podstawowe
w spos6b ustalony planem;

9) przeznaczeniu terenu - podstawowym - naleLry przez to rozumie6 dominuj4ce zagospodarowanie terenu,
okre6lone ustaleniami planu;

l0) uslugach nieuci4iliwych - nalelry przez to rozumied dzialalnoSci nie bgd4ce przedsigwzigciami
mog4cymi zawsze i potencjalnie znacz4co oddziatywad na Srodowisko, okreSlone w przepisach odrgbnych,
z wyj4tkiem niezbgdnej infrastruktury technicznej oraz sieci i urz4dzefi telekomunikacyjnych;

11)wysoko6ci zabudowy - naleZy przezto rozumied wysokoS6 mierzon4 od naturalnego poziomu terenu
przy nainihszym punkcie obrysu budynku lub budowli do najwyZszego punktu budynku: dachu lub attyki
lub do najwylszego punktu budowli;

l2) zabudowie sezonowej - nalefi przezto rozumied ogr6dki gastronomicznelokalizowane okresowo;

13) zespole garairy - naleiry przez to rozumied zesp6l zabudowy w formie garazy, skladaj4cy sig z minimum
3 garaLy usytuowanych w jednym szeregu, jednolitych w zakresie gabaryt6w zabudowy, wyglqdu
architektonicznego oraz rodzaju uZytych material6w budowlanych.

2. Pojgcia i okre5lenia uzlrte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powy2ej, naleiry rozumiei zgodnie
z obowi4zuj4cymi przepisami prawa.

Rozdzial2.
Ustalenia og6lne dotycz4ce przezn czenia i zasad zagospodarowania teren6w.

$ 6. Ustalenia dotycz4ce zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

l.Ustala sig sytuowanie zabudowy zgodnie zustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy
obowi4zuj4cymi i liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustalonymi w tek5cie planu zasadami
ksztaltowania zabudowy oraz warunkami zagospodarowania terenu.

2.Ustala sig wym6g zastosowania wysokiego poziomu estetycznego obiekt6w, w szczeg6lnoSci zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej ijednorodzinnej oraz zabudowy uslug poprzez m.in.: zr62nicowane
uksztaltowanie bryty z podkre6leniem fasady obiektu, dbalo66 o detale architektoniczne.

3. Dopuszcza sig zabudowQ sezonow4 oraz lokalizacjg tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji
zgodnej zprzeznaczeniem terenu, na warunkach wynikajqcych zprzepis6w odrgbnych ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem przepis6w zzakresu ochrony przeciwpoharowej, chyba 2e ustalenia szczeg6lowe stanowi4
inaczej.

4.W przypadku ustalenia dla danego terenu dw6ch lub wigcej przeznaczen terenu podstawowych,
oznaczonych symbolami literowymi oddzielonymi uko6nikami, naleZy przyi46, 2e przeznaczenia te s4
r6wnorzgdne i mog4 wystgpowad wsp6lnie, jak r6wnie2 samodzielnie, pod warunkami zachowania
wskaznik6w zagospodarowania terenu.

5.Dopuszcza sig realizacjg inwestycji wynikaj4cych zprzeznaczenia dopuszczalnego terenu przed
realizacj4 ustaleri przeznaczenia terenu podstawowego, bez wzglgdu na stopieri zainwestowania dzialek
budowlanych (w tym rownie2 dzialek niezabudowanych), pod warunkiem zachowania wskaznik6w
zagospodarowania terenu.
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$ 7. Ustalenia dotycz4ce zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu, zasad ksztaltowania
krajobrazu oraz granic i sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepis6wo wtym teren6w g6rniczych, atakLe obszar6w
szczeg6lnego zagroizenia powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych
okreSlonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwz.

1. Ustala sig nakaz wyposaZenia obiekt6w budowlanych uslug, przemyslu iprodukcji wurzqdzenia
nie powoduj4ce pogorszenia standard6w jakoSci Srodowiska, w tym w celu ochrony przedhatasem, drganiami
i emisjami zanieczyszczeh oraz eliminacji zagro2eh dla higieny i zdrowia wlaScicieli i u2ytkownik6w
nieruchomoSci polozonych na terenach i dziaLkach budowlanych z zabudow4: mieszkaniow4 wielorodzinn4,
mieszkaniow4 wielorodzinn4 i uslugami nieuci4Zliwymi, mieszkaniow4 jednorodzinn4, mieszkaniow4
jednorodzinn4 i uslugami nieuci4Zliwymi, uslugami nieuci42liwymi oraz z uslugami o6wiaty i nauki, atak2e
w bezpo6rednim s4siedztwie z terenami, na kt6rych zlokalizowana jest taka zabudowa.

2.IJstala sig zakaz lokalizacji przedsigwzigd mog4cych zawsze i potencjalnie znaczqco oddzialywa6 na

Srodowisko, okre5lonych w przepisach odrgbnych, w tym przedsigwzig6 mog4cych niekorzystnie oddzialywa6
na zdrowie ludzi oraz zaklad6w o du2ym ryzyku wyst4pienia powaZnej awarii przemyslowej i zaklad6w

o zwigkszonym ryzyku wyst4pienia powaZnej awarii przemyslowej, zwyl4czeniem niezbgdnej infrastruktury

technicznej, sieci i urz4dzert telekomunikacyjnych oraz urz4dzef wodnych, w tym zttiyanych z ochron4

przeciwpowodziow4. Zakaz lokalizacji przedsigwzig6 mog4cych potencjalnie znacz4co oddzialywai na

Srodowisko wterenach przeznaczorrych pod uslugi orazw terenach przeznaczonych pod przemysl, produkcjg

i magazyny, dotyczy wyl4cznie lokalizacji nowych inwestycji z tej grupy przedsigwzigd.

3. W zakresie ochrony przed halasem oraz ksztaltowania wlaSciwych standard6w akustycznych ustala sig:

l)nakaz zastosowania odpowiednich zabezpieczen akustycznych doprowadzaj4cych poziom halasu do

warto5ci zgodnych z obowi4zuj4cymi normami;

2) teren oznaczony symbolem 18-U - kwalifikuje sig jako tereny zwi4zane ze stalym lub czasowym pobytem

dzieci i mlodzieiry;

3)tereny oznaczone symbolami 14-MWU, 2l-Mwru, 22-ldWN i24-MWU otaz dzialki zzabudow4

mieszkaniow4 podlegaj4c4 adaptacji w terenach oznaczonych symbolami 11-U, 13-U' 19-U i 20-U (do

czasu zmiany sposobu zagospodarowania tych dzialek zgodnie zprzeznaczeniem terenu) - kwalifikuje sig

jako tereny ptzeznaczone na cele mieszkaniowo-uslugowe;

4) tereny oznaczone symbolami 6-ZPIZZ |T-ZPIZZ kwalifikuje sig jako tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe;

5)tereny oznaczone pozostalymi symbolami niezalicza sig do teren6w, dla kt6rych ustala sig dopuszczalne

poziomy halasu.

4. Ustala sig maksymaln4 ochrong zieleni przez co nale\ rozumiei zachowanie, wla5ciwe wykorzystanie

oraz odnawianie roslinnosci i drzewostanu, atak2e prowadzenie dzialalno5ci inwestycyjnej prry zachowaniu

przepis6w odrgbnych dotycz4cych wycinki drzew i krzew6w.

5. Nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej w postaci zespol6w roSlinno3ci utworzonej ptzez drzewa

i krzewy zimozielone, jako naturalnej bariery ochronnej dla s4siaduj4cych teren6w przed uci42liwo5ciami,

w miej scach okreSlonych w przepisach zawafich w rozdziale 3 '

6. CzgS(, obszaru objgtego planem (zgodnie z rysunkiem planu) polozona jest w obrgbie Gl6wnego

Zbiornika W6d Podziemnych (GZWP) Nr 215 ,,subniecka Warszawska" - wszelkie projektowane inwestycje

nie mog4 pogorszy6 jakoSci w6d zbiomika przeznaczonego do zaopatrzenia ludnoSci w wodg. Ustala sig nakaz

wykonywania nawierzchni dr6g, parking6w, miejsc do parkowania, plac6w manewrowych i plac6w

skladowych, zmaterial6w uniemoZliwiaj4cych wnikanie substancji szkodliwych (gl6wnie ropopochodnych) do

ziemi, a odprowadzane znich wody opadowe i roztopowe ujgte bgd4 w systemy kanalizacyjne zgodnie

z ustaleniami jak w $ 13 ust. 5 uchwaty - dotyczy teren6w (zgodnie z rysunkiem planu) oznaczonych

symbolami: 2-WS, 3-WS, 4-WS, 5.1-WS, 5.2-WS, 6-ZP|ZZ,7-ZP/22,&-U|ZZ, l|.U, lz'PN,l3-U,14-
MWU, 15-Pru, 16-U, 18-U, l9-1J,20-1J,,21-MWru, 22-MW|IJ,23-A,24-NIW/U, l-KD-GP*, 2-KD-Z*|ZZ,
3-KD-L*,4-KD-L*,5-KD-L*r 6-KD-L*, 7-KD-L"|ZZ,8-KD-D*, 10-KDX* i l2-KX*/WS.
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7. CzgS(, obszaru objgtego planem (zgodnie z rysunkiem planu) polozona jest w obszarze zadanra

samorz4du wojew6dztwa sluZ4cego realizacji cel6w publicznych zawartych w Planie zagospodarowania
przestrzennego wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego: zadania nr 47 o znaczenit wojew6dzkim - zachowanie

korytarzy ekologicznych zapewniaj4cych ci4gto56 migdzy obszarami prawnie chronionymi, w tym w dolinie

Wisly i w dolinie Noteci - dotyczy teren6w oznaczonych symbolami: l-WS, 2-WS, 3-WS, 4-WS' 6-ZPIZZ
i7-ZPIZZ.

8. Obszar objeg planem podlega wymaganiom przepis6w odrgbnych w zakresie gospodarki odpadami oraz

w zakresie oczyszczania Sciek6w komunalnych i przemyslowych.

9. W obszarze objgtym planem ustala sig granice teren6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na podstawie

odrgbnych przepis6w (zgodnie z rysunkiem planu): granice Obszaru Specjalnej Ochrony Ptak6w PLB04003

,,Dolina Dolnej Wisly" (granice obszaru Natura 2000) oraz granice Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
PLH040039 ,,Wloclawska Dolina Wisly" (granice obszaru Natura 2000). Wymienione obszary okre6lone s4

w przepisach zawartych w rozdziale 3 i w rozdziale 4.

10. W obszarze objgtym planem ustala sig granice teren6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w - granice obszar6w szczegolnego zagro2enia powodzi4 (zgodnie z rysunkiem
planu): granice obszaru szczeg6lnego zagro2enia powodzi4, na kt6rym prawdopodobieristwo wyst4pienia
powodzi jest Srednie i wynosi lo/o (raz na 100lat\ oraz granice obszaru szczeg6lnego zagrohenia powodzi4, na

kt6rym prawdopodobieristwo wyst4pienia powodzi jest wysokie i wynosi l0% (raz na l0lat). Wymienione
obszary okredlone s4 w przepisachzawafichw rozdziale 3 i rozdziale 4.

ll.W obszarze objgtym planem ustala sig granice isposoby zagospodarowania teren6w podlegaj4cych
ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepis6w: obszary osuwania sig mas ziemnych:

l)obszar osuwania sig mas ziemnych - osuwisko nieaktywne - obejmuj4ce osuwisko ijego strefg buforow4
o szerokoSci 10,0m od granic osuwiska (zgodnie z rysunkiem planu), w kt6rym obowi4zuje:

a)lokalizacja obiekt6w budowlanych, zwyl4czeniem obiekt6w okre6lonych wpunkcie 1lit.d, e,f, oraz
adaptacja zabudowy wylqcznie po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inirynierskiej potwierdzaj4cej,
2e projektowana inwestycja nie spowoduje odmlodzenia sig osuwiska oraz okre6li zalecenia dotycz4ce
zabezpieczenia planowanych inwestycji przed zniszczeniem;

b) dokumentacja geologiczno-inirynierska musi spelniai wymagania zgodne zprzepisami odrgbnymi;

c)badania geologiczno-inZynierskie wykonywane wgranicach osuwiska nieaktywnego oraz jego stres
buforowej muszq obejmowai:

- wiercenia geologiczne do glgbokoSci poniZej najniilszej powierzchni poSlizgu, Scinania;

- badania uzupelniaj4ce w celu lepszego rozpoznania osuwiska: sondowanie dynamiczne b4dL
statyczne, pr6by obci4Zeniowe, wkopy, odkrywki, badania geoftzyczne, hydrogeologiczne;

d) zakaz lokalizacji obiekt6w uirytecznoici publicznej;

e) zakaz lokalizacji staw6w i wszelkich sztucznych zbiomik6w wodnych oraz instalacji zaburzaj4cych
naturalny przep\yw w6d gruntowych i podziemnych;

f) zakaz lokalizacji skladowisk odpad6w;

g) zakaz lokalizacji nasyp6w i wkop6w o kubaturze przekraczaj1cej 20% objgto6ci mas koluwialnych
danego osuwiska oraz zakaz prowadzenia prac ziemnych, kt6rych skutkiem jest podcigcie dolnej lub
g6rnej czg6ci osuwiska, zwyl4czeniem prowadzenia rob6t budowlanych oraz dzialafi sluZ4cych
stabilizacji osuwiska b4dL zabezpieczeniu istniej4cych obiekt6w budowlanych oraz terenu przed ruchami
masowymi ziemi;

2) obszar zagroiony ruchami masowymi - w obrgbie obszaru obowi4zuje:

a) lokalizacja obiekt6w budowlanych oruz adaptacja zabudowy wyl4cznie po wykonaniu dokumentacji
geologiczno-inZynierskiej potwierdzaj4cej, 2e projektowana inwestycja nie naruszy zaburzenia
r6wnowagi gruntu oraz okre5li zalecenia dotycz4ce zabezpieczenia planowanych inwestycji przed
zniszczeniem;

b) dokumentacja geologiczno-inirynierska musi spelnia6 wymagania zgodne z przepisami odrgbnymi;

c) badania geologiczno-inzynierskie wykonywane w granicach terenu zagro2onego ruchami masowymi
muszq obejmowa6:
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- wiercenia geologiczne do glgboko5ci poniZej najni2szej powierzchni po5lizgu, Scinania;

- badania uzupelniaj4ce w celu lepszego rozpoznania terenu: sondowanie dynamiczne bqdL statyczne,
pr6by obci4zeniowe, wkopy, odkrywki, badania geofrzyczne, hydrogeologiczne.

12. Obszary wymienione w ust. 11 okre6lone s4 w przepisach zawafichw rozdziale 3 i w rozdziale 4.

13. Tereny Sr6dl4dowych w6d powierzchniowych ptyn4cych (rzeka Wisla i rzeka Zglowi4czka), slu24
utrzymaniu w6d, regulacji oraz ochronie przed powodzi1, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi.

14. W obszarze objgtym planem nie wystgpuj4 tereny g6micza

15.Krajobrazy priorytetowe okreSlone waudycie krajobrazowym oraz wplanach zagospodarowania
przestrzenne go woj ew6 dztw a: nie wystgpuj e potrzeba okre 6 len ia.

16. Pozostale ustalenia dotycz4ce zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad

ksztaltowania krajobrazu zostaly okreSlone w przepisach zawartych w rozdziale3 iw rozdziale 4.

$ 8. Ustalenia dotycz4ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w
kulturowych oraz d6br kultury wsp6lczesnei:

1. W obszarze objgtym planem (zgodnie z rysunkiem planu): znajduje sig zabytek nieruchomy podlegaj4cy

ochronie na podstawie przepis6w odrgbnych jako budynek, wpisany do rejestru zabytk6w, w tym wpisany do

Gminnej Ewidencji Zabytk6w i Wojew6dzkiej Ewidencji Zab'1tk6w, dalej zwanej GEZIWEZ, okre5lony

w przepisach zawafi ch w rozdziale 3.

2.W obszarze objgtym planem znajduj4 sig zabytki nieruchome podlegaj4ce ochronie na podstawie ustaleri

miejscowego planu, wpisane do Gminnej Ewidencji Zabyrtk6w i Wojew6dzkiej Ewidencji Zabytk6w, dalej

zwanej GEZlWEZ,jako budynki, figura i ogrodzenie, okre5lone w przepisach zawartychw rozdziale 3.

3. W obszarze objgtym planem ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice strefli historycznej struktury

przestrzennej miasta Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 30-tych XXw.), podlegaj4cej ochronie na

podstawie ustalerl planu miejscowego, wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytk6w i Wojew6dzkiej Ewidencji

Zabylk6w, dalej zwanej GEZIWEZ, dla kt6rej ustala sig:

I\ nakaz zachowania historycznego rozplanowania ulic, linii zabudowy, usytuowania zabudowy na dzialce

budowlanej i wysoko5ci budynk6w, zgodnie z zasadami ksztaltowania zabudowy okreSlonymi

w przepisach zawartych w rozdziale 3;

2) dla nowej zabudowy naleiry stosowa6 zasadg dobrej kontynuacji miejscowej tradycji budowlanej

w zakresie bryly, geometrii dachu oraz usytuowania zabudowy na dzialce budowlanej, zgodnie zzasadami

ksztaltowania zabudowy okreslonymi w przepisa ch zawafi ch w tozdziale 3 ;

3) zakaz wznoszenia dominant przestrzennych (rozumianych jako budowle wysuwajqce sig na pierwszy plan),

powoduj4cych przeslonigcie osi widokowej na znajduj4ce sig w s4siedztwie zab5rtki nieruchome

podlegaj4ce ochronie na podstawie przepis6w odrgbnych lub na podstawie ustaleri miejscowego planu;

4) planowane inwestycje naleiry prowadzi6 zgodnie zprzepisami odrgbnymi do$cz4cymi ochrony zabytk6w.

4. W obszarze objgtym planem ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice streff ochrony

archeologicznej, podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu - tereny w granicach streff
podlegaj4 udostgpnieniu do inwestorskich badaf archeologicznych wprzypadkach okre6lonych przepisami

odrgbnym i doty cz4cy mi ochrony zabytk6w.

5. Krajobrazy kulturowe i dobra kultury wsp6lczesnej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$ 9. Ustalenia dotyczqce rvymagari wynikaj4cych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

1. Wymagane zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez zagospodarowanie zieleniq, aranlacje

nawierzchni , ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem przepis6w z zabesl ochrony przeciwpo2arowej.

2.IJktad gl6wnych przestrzeni publicznych stanowi4 tereny przeznaczone do realizacji cel6w publicznych

zwyr6hnikiem ,r*":

l) droga gl6wna ruchu przyspieszonego - oznaczona symbolem KD-GP*;

2) droga zbiorcza- oznaczona symbolem l(D-Z*;

3) drogi lokalne - oznaczone symbolami KD-L*;
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4) droga dojazdowa - oznaczona symbolem KD-D*;

5) ci4g pieszo-jezdny - oznaczony symbolem KDX*;

6) ci4gi piesze - oznaczone symbolami KX*.

$ 10. Ustalenia dotycz4ce zasad ksztahowania zabudowy ortz wsl<aflniki zagospodarowania terenu,
maksymalna i minimalna intensywno5d zabudowy jako wska:Znik powierzchni calkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko56 zabudowy,
minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przezn czone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingowe i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudolyy i gabaryty obiekt6w,
spos6b sytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych
oraz do granic przylegtych nieruchomoSci.

1. W obszarze objgtym planem w zakresie minimalnego udzialu procentowego powierzchni biologicznie
crynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, ustala sig:

l) nie wystgpuje potrzeba okreSlenia minimalnego udzialu procentowego powierzchni biologicznie czywtej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej z zabtdowq podlegaj4c4 adaptacji obejmuj4c4 ponad
8570 powierzchni dzialki oraz dzialki budowlanej wydzielonej pod gara2;

2) ustalony minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej nie dotyczy teren6w z zabudow4 podlegajqc4 adaptacji oraz teren6w z adaptacj4
funkcji, jeZeli nie nastgpuje na nich zmiana sposobu zagospodarowania terenu, z wyl4czeniem zwigkszenia
powierzchni u2ytkowej obiekt6w budowlanych;

3) jezeli na dzialce budowlanej wystgpuj4 r6wnoczeSnie uslugi nieuci4Zliwe oraz zabndowa mieszkaniowa
wielorodzinna, w tym zabudowa podlegaj4ca adaptacji, lub wystgpuj4 r6wnoczeSnie uslugi nieuci4zliwe
oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym zabudowa podlegaj4ca adaptacji, w6wczas ustala sig
przyjgcie ni2szego ustalonego minimalnego udzialu procentowego powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, okreSlonego w przepisach zawafich w rozdziale 3 .

2. W obszarze objgtym planem w zakresie powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki
budowlanej, ustala sig:

1) nie wystgpuje potrzeba okre6lenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej
zzabudow4 podlegaj4c4 adaptacji obejmuj4c4 ponad 85% powierzchni dzialki oraz dzialki budowlanej
wydzielonej pod garaZ;

2) ustalona powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej nie dotyczy teren6w
zzabadow4 podlegaj4cq adaptacji oraz teren6w zadaptacj4 funkcji, jeZeli nienastgpuje na nich zmiana
sposobu zagospodarowania terenu, zwyl4czeniem zwigkszenia powierzchni uzytkowej obiekt6w
budowlanych.

3. W obszarze objgtym planem ustala sig zasady sytuowania gara|y blaszanych wylqcznie na dzialkach:
z zabudow4 mieszkaniow4 jednorodzinn4 lub z zabudow4 mieszkaniow4 jednorodzinn4 i uslugami
nieuci4Zliwymi w ilo5ci maksymalnie 2 garule blaszane / I lokal mieszkalny.

4. W obszarze objgtym planem ustala sig wysokoSd zabudowy dla nowych budowli maksymalnie 15,0m,
zwyl1czeniem teren6w oztaczonych symbolami lz-Plu i ls-Pru, dla kt6rych ustala sig wysokoSd zabudowy
dla nowych budowli maksymalni e 25,0m.

5.W obszarze objgtym planem ustala sig minimaln4 liczbg miejsc do parkowania, wtym miejsca
przezn^czone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingowe i spos6b ich realizacji:

l)minimalna liczba miejsc do parkowania, wtym miejsc^ przezn czone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingowe:

a) I miejsce / I lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1 miejsce / I lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

c) I miejsce / l00m2powierzchni uzlrtkowej dla uslug i uslug nieucipliwych, zwy\4czeniem uslug handlu,
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d) I miejsce / 50m2powienchni uZytkowej dla uslug handlu i uslug nieuci42liwych handlu,

e) I miejsce I l0 stanowisk pracy na jednej zmianie w zakladzie pracy dla zabudowy przemyslowej,
produkcyjnej i magazynowej,

f) zapewnienie minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4, w drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, zgodnie
z przepisami odrgbnymi;

2) spos6b realizacji miejsc do parkowania:

a) ustalone w pkt I minimalne liczby miejsc do parkowania nie dotycz1 dzialek budowlanych z zabudow4
podlegaj4c4 adaptacji oraz z adaptacj4 funkcji, jeheli nie nastgpuje na nich zmiana sposobu

zagospodarowania terenu lub/i nie nastgpuje zmiana sposobu uitkowania obiektu budowlanego lub/i nie
nastgpuje zwigkszenie powierzchni uZytkowej obiekt6w budowlanych, atak2e nie dotycz4 dzialek
budowlanych wydzielonych pod garal, pod garahe lub pod parking,

b) dopuszcza sig miejsca do parkowaria realizowane jako parkingi (w tym zadaszone) lub jako garu2e

(w tym wielopoziomowe nadziemne lub podziemne), zachowuj4c ustalenia okre5lone w pkt l,

c) nie ustala sig sposobu realizacji miejsc do parkowania na dzialkach budowlanych oraz na parkingach -

orientacja miejsc do parkowania (k4t lokalizacji) w stosunku do krawgdzi jezdni lub obiektu
budowlanego, uzaleZniona jest od dostgpnoSci terenu oraz realizowana zgodnie z warunkami
wynikaj4cymi z przepis6w odrgbnych;

d) spos6b realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingow4,
w drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, zgodnie z warunkami
wynikaj4cymi z przepis6w odrgbnych.

6.W obszarze objgtym planem ustala sig spos6b sytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do
dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomo5ci:

1) sytuowanie zabudowy zgodnie zryznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy obowi4zuj4cymi
i liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

2)ustala sig moZliwoSi sytuowania budynk6w na granicy dziaLki orazw odleglo5ci l,5m od granicy dzialki
z uwzglEdnieniem warunk6w technicznych okre6lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie
odleglo5d regulowana jest lini4 zabudowy,

3)w miejscach gdzie niejest ustalona linia zabudowy, sytuowanie budynk6w wstosunku do dr6g
wewngtrznych nie wydzielonych w planie liniami rozgraniczaj4cymi oraz wydzielonych geodezyjnie:
w odleglo6ci min. 3,0m od granicy geodezyjnej.

7. Pozostale ustalenia w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaflniki zagospodarowania terenu,
okreSlaj4 przepisy szczeg6lowe zawarte w rozdziale 3 i rozdziale 4.

8. Ustalone wplanie wskaZniki zagospodarowania terenu wynikaj4 zanalizy funkcjonalnej, dla kt6rej
warto3ciami wyjSciowymi byly wskaZniki okre6lone w studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego.

$ 11. Ustalenia dotycz4ce szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podzialu nieruchomo5ci
objgtych planem miejscowym: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia - brak wyznaczonych obszar6w
wymagaj4cych przeprowadzenia scaleri i podzialu nieruchomo6ci w studium uwarunkowafi i kierunk6w
zagospodarowania przestrzenrrego oraz brak wniosk6w dotycz4cych scaleri i podzialu nieruchomoSci.

$ 12. Ustalenia dotycz4ce szczeg6lnych warunk6w zagospodarowania teren6w oraiz ogr^niczenia
w ich uiytkowaniu, w tym za,kaz zabudowy.

1. W obszarze objgtym planem .uqyznacza sig: obszary o dostatecznej przydatno5ci grunt6w dla
budownictwa, obszary o zlej przydatno5ci grunt6w dla budownictwa (pgczniej4ce ily) oruz obszary o zlej
przydatnoSci grunt6w dla budownictwa (nasypy niebudowlane) - zgodnie z rysunkiem planu, dla kt6rych
obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych.

2.W obszarze planu ustala sig zakazy lokalizacji:

l) grzebowisk, instalacji do spopielania zwlok, instalacji do przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania
odpad6w niebezpiecznych, instalacji do przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w innych niZ
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niebezpieczne, w tym skladowisk odpad6w niebezpiecmych oraz innych niL niebezpieczne, w tym
okre5lonych w przepisach odrgbnych, zawyj4tkiem niezbgdnej infrastruktury technicmej;

2) punkt6w do zbierania lub przeladunku odpad6w i surowc6w wt6rnych, zwyl4czeniem takich punkt6w
wynikaj4cych ze specyfiki zabudowy przemyslowej, produkcyjnej, magazynowej lub ze specyfiki uslug,
ztym zastrzeZeniem, 2e mog4 byi lokalizowane wyl4cznie w budynkach na terenach dzialek budowlanych
z tq zabudowq, oraz zwylqczeniem punkt6w selektywnego zbierania odpad6w komunalnych (PSZOK).

3.Na dzialkach budowlanych zzabudowq mieszkaniow4 wielorodzinn4, zzabudow1 mieszkaniow4

wielorodzinn4 i uslugami nieuciq2liwymi, uslugami nieuci4Zliwymi, na dzialkach budowlanych z podlegajqc4

adaptacji tak4 zabudowq, na dzialkach budowlanych z zabudow4 mieszkaniow4 jednorodzinn1 podlegaj4cymi
adaptacji, zzabudowqmieszkaniow4jednorodzinn4 i uslugami nieuci42liwymi podlegaj4cymi adaptacji orazna
dzialkach budowlanych s4siaduj4cych bezpoSrednio ztak4 zabudow4, dopuszcza sig wyl4cznie uslugi
nieuci4Zliwe oraz ustala sig:

l) zakaz nowych funkcji magazynowo-skladowych, w tym hurtowni;

2)zakaznowych funkcji uslugowych zzal<restprosektorium, obiekt6w przygotowywaniaiprzechowywania
zwlok, zaklad6w pogrzebowych, zaklad6w kamieniarskich i ich ekspozycji oraz stolami;

3) zakaz nowych funkcji uslugowych z zakresu obslugi motoryzacji lub remontu Srodk6w transportu, jak:

warsztaty naprawcze,lakiemie, blachamie, stacje paliw, wtym gazu ptynnego orcz kontenerowe, stacje

kontroli pojazd6w inne ni2 podstawowe, autokomisy oraz serwisy wymiany lub wulkanizacji ogumienia;

4)istniej4ce uslugi ofunkcji okreSlonej wpktl-3 ustala sig wyl4cznie jako podlegaj4ce adaptacji,

z wykluczeniem zwigkszenia powierzchni zabudowy lub nvigkszenia oddzialywania na Srodowisko;

5) adaptacjg funkcji z wykluczeniem adaptacji funkcji uslug uci42liwych okre5lonych w przepisach odrgbnych

w zakresie ochrony Srodowiska.

4. W granicach w6d powierzchniowych plynqcych obowiqzuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych.

$ 13. Ustalenia dotycz4ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji
i infrastruktury technicznej.

1. W zakresie system6w komunikacji ustala sig:

l) obslugg komunikacyjn4z dr6g okre6laj4 przepisy szczeg6lowe zawarte w rozdziale 3;

2) zachowuje si9 istniej4ce drogi wewngtrzne niewydzielone w planie liniami rozgraniczaj4cymi tereny otaz

dopuszcza siQ nowe drogi wewngtrzne niewydzielone w planie liniami rozgraniczaj4cymi tereny,

o minimalnej szerokoSci zapewniaj4cej ruch dwukierunkowy, zgodnie z przepisami odrgbnymi, w tym
w zakresie ochrony przeciwpo2arowej ;

3) powipania ukladu komunikacyjnego obsluguj4cego poszczeg6lne tereny z podstawowym ukladem

drogowym ruchu zewngtrznego, zapewniaj4 skrry2owania zwykle lub odpowiednio skanalizowane,

z drogami klasy Z i GP.

2. W zakresie system6w infrastruktury technicznej obowi4zuj4 ustalenia og6lne:

1) magistrale irozdzielcze sieci infrastruktury technicznej naleiry prowadzi6 w miarg mo2liwo5ci po terenach

ukladu komunikacyjnego (w liniach rozgraniczaj4cych drogi publiczne, ci4gi piesze publiczne i ci4g

pieszo-jezdny publiczny oraz po drogach wewnQtrznych), w uzasadnionych technicznie przypadkach

dopuszcza sig realizacjg sieci na terenach innych niZ uklad komunikacyjny, na warunkach okreSlonych

w przepisach odrgbnych;

2) pozostale sieci iwz1dzenia infrastruktury technicznej og6lnomiejskiej naleLry realizowa6 w miarq

mozliwo5ci na terenach og6lnodostgpnych, zgodnie zprzepisami odrgbnymi, zv,tyl4czeniem sieci

i urz1dzefi telekomunikacj i ;

3) korzystanie z sieci iurz4dzefi infrastruktury technicznej, przylqczanie nowych odbiorc6w, budowa nowej

sieci i urz4dzefi,przebudowa, modernizacja, remonty oraz konserwacja, zgodnie z przepisami odrEbnymi;

4)przy lokalizacji obiekt6w budowlanych naleiry zachowai normatywne odleglo6ci od istniejqcych sieci

i arz4dzefi infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodg oraz ochrony przeciwpoiarowej ustala sig:

l) zaopatrzenie w wodg z sieci wodoci4gowej;
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2) przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne z sieci wodoci4gowej poprzez hydranty nadziemne;

3) dopuszcza sig hydranty podziemne w uzasadnionych technicznie przypadkach, zgodnie z przepisami

odrgbnymi;

4) w przypadku braku odpowiedniej wydajno5ci sieci wodociqgowej stosowa6 roz-xi4zania zgodne

z przepisami odrgbnymi;

5) dopuszcza sig realizacjg odrgbnej sieci zaopatrzenia w wodg i indywidualnych przeciwpoZarowych
zbiomik6w wodnych w uzasadnionych technicznie przypadkach, na warunkach wynikaj4cych z przepis6w
odrgbnych;

6)obiekty iurz1dzeni4 dojazdy, dostgp idrogi po2arowe do tych obiekt6w iurz4dzen, zgodnie

zwymaganiami okreSlonymi przepisami odrgbnymi. wtym powinny odpowiadai warunkom wzakresie
ochrony przeciwpoZarowej.

4. W zakresie odprowadzenia Sciek6w ustala sig:

l) odprowadzanie Sciek6w bytowych i przemyslowych do sieci kanalizacyjnej;

2)w obszarze szczeg6lnego zagroaenia powodzi4 obowi4zuj4 wszystkie szczeg6lowe zakazy oraz obowi4zki
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. W zakresie odprowadzania w6d opadowych i roztopowych ustala sig:

l) odprowadzanie w6d opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych utwardzonych do sieci
kanalizacj i deszczowej, na warunkach wynikaj 4 cy ch z przepi s6w odrgbnych ;

2) dopuszcza sig odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych z dach6w i powierzchni innych niZ

zanieczyszczone, do ziemi lub do w6d, w tym czgSciowe retencjonowanie w6d deszczowych i roztopowych
na dzialkach budowlanych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) dla teren6w nieskanalizowanych do czasu realizacji sieci, ustala sig mo2liwo36 odprowadzania w6d
opadowych i roztopowych ujgtych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodz4cych

zpowierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, do ziemi lub do w6d, na warunkach okre6lonych
przepisami odrgbnymi, oraz dopuszcza sig inne rozwi4zania indywidualne okreSlone przepisami

odrgbnymi, w tym w zakresie ochrony Srodowiska.

6. W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczn4, budowy trz1dzefi elektroenergetycznych oraz
ograniczef w zabudowie ustala sig:

l) ze stacji transformatorowych SN l5l0,4 kV, linii kablowych Sredniego napigcia SN 15 kV i niskiego
napigcia NN 0,4 kV;

2) budowg lokalnych stacji transformatorowych, w tym kontenerowych, wolnostoj4cych lub wbudowanych
w obiekty o innej funkcji, z zabezpieczeniem dojazdu dla sluzb eksploatacyjno-remontolvych;

3) budowg nowej sieci energetycznej kablowej Sredniego napigcia SN 15 kV wraz zodpowiedniq
infrastruktur4 techniczn4, zzachowaniem stref technicznych oraz zachowaniem ograniczeh izakaz6w
wynikaj4cych z przepis6w odrgbnych, w tym dotyczqcych lokalizacji obiekt6w przeznaczonych na pobyt
ludzi w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i polami elektromagnetycznymi;

4) dopuszcza sig budowg alternatywnych odnawialnych irodel energii o mocy nie przekraczajycej 100 kW, na

warunkach wynikaj4cych z przepis6w odrgbnych, zwyl4czeniem elektrowni wiatrowych.

7. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sig: z sieci cieplowniczej lub indywidualnie w oparciu
o irodla niskoemisyjne lub bezemisyjne, na warunkach wynikaj4cych z przepis6w odrgbnych.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala sig: z sieci gazowej, na warunkach wynikaj4cych
z przepis6w odrgbnych.

9. W zakresie telekomunikacji ustala sig: lokalizacjg sieci iurz4dzeh telekomunikacyjnych podziemnych
oraz stacji bazowych telefonii kom6rkowej, na warunkach wynikaj 4cych z przepis6w odrgbnych.

10. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala sig:

l) obowi4zek magazynowania odpad6w komunalnych oraz ich usuwanie w systemie gospodarowania
odpadami stosowanym w gospodarce komunalnej miasta;
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2) gospodarowanie odpadami wynikaj4cymi ze specyfiki uslug lub zabudowy przemyslowej i produkcyjnej, .
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

ll.Oswietlenie zewnQtrzne, parametry dr6g publicznych oraz ustalenia zzak'resu infrastruktury
technicznej, winny spelnia6 wymogi w zakresie potrzeb obronnoSci ibezpieczehstwa paristwa, w tym obrony
cywilnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

$ 14. Ustatenia dotycz4ce sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz4dztnit
i uiytkowania teren6w.

l. Spos6b wykorzystania teren6w do czasu zagospodarowania ustalonego planem, zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

2. Nie wystgpuje potrzeba okreSlenia terminu tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uzytkowania
teren6w.

Rozdzial3.
Ustalenia szczeg6lowe dotycz4ce przeznnczenia i zasad zagospodarowaniadla poszczeg6lnych teren6w

(z wyl4czeniem system6w komunikacji).

$ 15. Tereny oznaczone symbolami l-WS, 2-WS, 3-WS, 4-WS - Rzeka Wisla.Tereny oznaczone symbolami
5.1-WS, 5.2-WS - Rzeka Zglowiqczka.

| . Przeznnczenie teren u : 5 r6dl4dowe wody powierzchniowe plyn4ce.

2. Zzsady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustala sig ochrong Sr6dl4dowych w6d powierzchniowych ptyn4cych zgodnie zprzepisami odrgbnymi;

2) ustala sig ochrong urz4dzeh wodnych rwiqzanych z obslug4 i funkcjonowaniem terenu, w tym w terenach

oznaczonych symbolami 2-WS, 3-WS i 4-WS zwi4zanych z obslug4 podlegaj4cej adaptacji zabudowy
uslugowej przystani rzecznej w terenie oznaczonym symbolem 7-ZPIZZ oraz zwi4zanych z ochron4

przeciwpowodziow4 - obowi4zuj4 wszystkie szczeg6lowe zakazy, ograniczenia oraz obowi4zki zgodnie

z pr zepisami odrgbnym i ;

3) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej:

l) tereny oznaczone symbolami 5.l-WS i 5.2-WS polo2one s4 (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach strefi
historycznej struktury przestrzennej miasta Woclawka (obszar wyksztalcony do lat 30-tych XXw.),
podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri planu miejscowego, wpisanej do GEZAVEZ, dla kt6rej
obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 8 ust. 3 uchwaty;

2) tereny oznaczone symbolami 5.l-WS i 5.2-WS polozone s4 (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach streff
ochrony archeologicznej, podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu, dla kt6rq
obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 8 ust. 4 uchwaly.

6. Wymagania rvynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreSlenia.

7. Ztsady ksztaltowania zabudowy oralz wskainiki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnoSd zabudowy jako wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do

powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoSd zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsc^ przeznlczone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudorvy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przylegtych nieruchomoSci:

l) nie wystgpuje potrzeba okreslenia zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaLnik6w zagospodarowania

terenu - Sr6dl4dowe wody powierzchniowe plyn4ce (rzeka Wisla i rzekaZg\owi4czka);
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2) ustala sig mo2liwo$6 wykonywania oraz utrzymywania vz4dzeh wodnych zwi1zanych z obslug4

i funkcjonowaniem terenu, w tym w terenach oznaczonych symbolami 2-WS, 3-WS i 4-WS dodatkowo
zwi1zanych z obslug4 podlegaj4cej adaptacji zabudowy uslugowej przystani rzecznej w terenie

oznaczotym symbolem 7-ZPIZZ oraz zwi4zanych z ochron4 przeciwpowodziow4, na warunkach
okreSlonych przepisami odrgbnymi;

3) ustala sig budowg lub rozbudowg budowli hydrotechnicznych na warunkach okre6lonych przepisami

odrgbnymi;

4) adaptacja funkcji.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakhe obszar6w szczeg6lnego ztgroizenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6ilztwaz

l) tereny oznaczorre symbolami l-WS, 2-WS i 3-WS polo2one sQ (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach

Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLH040039 ,,Wloclawska Dolina Wisly" (granicach obszaru
Natura 2000), dla kt6rego obowi4zuj4 wszystkie szczeg6lowe zakazy, ograniczenia oraz obowi4zki zgodnie

z przepisami odrgbnymi;

2) w terenie oznaczonym symbolem 4-WS ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice Specjalnego

Obszaru Ochrony Siedlisk PLH040039 ,,Woclawska Dolina Wisly" (granicach obszaru Natura 2000), dla
kt6rego obowi4zuj4 wszystkie szczeg6towe zakazy, ograniczenia oraz obowi4zki zgodnie zprzepisami
odrgbnymi;

3) tereny oznaczone symbolami l-WS, 2-WS, 3-WS i 4-WS poloZone s4 (zgodnie z rysunkiem planu)
w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptak6w PLB04003 ,,Dolina Dolnej Wisly" (granice obszaru
Natura 2000), dla kt6rego obowiqzujq wszystkie szczeg6lowe zakazy, ograniczenia orz obowi4zki zgodnie
z przepisami odrgbnym i ;

4)w terenie oznaczonym symbolem 5.1-WS ustala sig (zgodnie zrysunkiem planu) granice Obszaru
Specjalnej Ochrony Ptak6w PL804003 ,,Dolina Dolnej Wisly" (granice obszaru Natura 2000), dla kt6rego
obowi4zuj4 wszystkie szczeg6lowe zakazy, ograniczenia oraz obowi4zki zgodnie zprzepisami odrgbnymi;

5) w terenach oznaczonych symbolami l-WS i 2-WS ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) obszar osuwania
sig mas ziemnych - osuwisko nieaktywne - obejmuj4cy osuwisko ijego strefg buforow4 oszeroko6ci
10,0m od granic osuwiska (zgodnie z rysunkiem planu), dla kt6rego obowiqzuj4 ustalenia jak w $ 7 ust. l1
pkt I uchwaly.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie
wystgpuje potrzeba okre6lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy : korzystanie z w 6d zgodnie z przepisami odrgbnymi.

ll. Zastdy modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

I ) obsluga komunikacyj na z dr6g publiczrych:

a) dla teren\ oznaczonego symbolem l-WS z istniej4cej drogi publicznej, ulicy Piwnej 7-KD-L*|ZZ
poprzez drogi wewngtrzne w terenie oznaczonym symbolem 6-ZP|ZZ,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 2-WS z istniej4cej drogi publicznej, ulicy Piwnej 7-KD-L*|ZZ
poprzez drogi wewn gtrzne w terenach oznaczonych symbolami 6-ZPIZZ i 7 -ZPIZZ,

c) dla teren6w oznaczonych symbolami 3-WS i 4-WS z istniej4cej drogi publicznej, ulicy Piwnej 7-KD-
L*IZZpoprzez drogi wewngtrzne w terenie oznaczonym symbolem 7-ZP|ZZ,

d) dla teren6w oznaczonych symbolami 5.1-WS i 5.2-WS z istniej4cej drogi publicznej, ulicy Piwnej 7-KD-
L*IZZpoprzez drogi wewngtrzne w terenie oznaczonym symbolem 7-ZPIZZ;

2) pozostale zasady obslugi komunikacyjnej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia zgodnie z przepisami odrgbnymi.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzrnia i uiytkowania teren6w: nie
wystgpuj e potrzeba okre S lenia.
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13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustarvy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:0o/o.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypocrynkowych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$ 16. Teren oznaczony symbolem 6-ZP|ZZ.

| . P rzeznzczenie terenu :

l) teren zieleni;

2) obszar szczeg6lnego zagroLenia powodzi4.

2. Zasrdy ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

l) w obszarze osuwania sig mas ziemnych obejmuj4cym osuwisko i jego strefg buforow4 o szeroko6ci 10,0m
od granic osuwiska (zgodnie z rysunkiem planu), ustala sig ochrong zieleni utworzonej przez drzewa
i krzewy,jako naturalnej bariery ochronnej terenu;

2) ustala sig zagospodarowanie zieleni4:

a) w obszarze szczeg6lnego zagro2enia powodzi4 w ramach ochrony przeciwpowodziowej zgodnie
z przepisami odrgbnymi,

b) w pozostatym terenie w formie nowych nasadzeri drzew i krzew6w z mo2liwoSci4 wzbogacenia
o gatunki dobrane do potrzeb rodzimego ekosystemu, na warunkach wynikajqcych z przepis6w
odrgbnych;

3) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej : nie wystgpuje potrzeba okredlenia.

6. Wymagania wynikaj1ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreSlenia.

7. Zasaily ksztaltowania zabudowy oraiz wskainiki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywno56 zabudorvy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoS6 zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsc^ przezn czone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudorvy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przylegtych nieruchomo5ci:

l) nie wystgpuje potrzeba okre6lenia zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaLnik6w zagospodarowania
terenu

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej: 70%;

3) ustala sig mo2liwoS6 wykonywania oraz utrzymywania urz4dzefi wodnych m,iqzanych z obsfug4
i funkcjonowaniem rzeki Wisly (tereny oznaczone symbolami l-WS i 2-WS), zbiomik6w wodnych oraz
ztriqzanych z ochron4 przeciwpowodziow4, na warunkach okreSlonych przepisami odrgbnymi;

4) ustala sig mo2liwo66 zagospodarowania terenu zwi4zanego ze szczeg6lnym korzystaniem zw6d do cel6w
energetycznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi, w powiqzaniu z terenami oznaczonymi symbolami l-WS
i 2-WS - wykonywanie oraz utrzymywanie urz4dzefi wodnych na warunkach okre5lonych przepisami
odrgbnymi;

5) ustala sig mo2liwoSi realizacji Scie2ek pieszych i spacerowych oraz ScieZki rowerowej stanowi4cej
przedlu2enie ulicy Piwnej oznaczonej symbolem 7-KD-L*|ZZ, biegn4cej wzdlul teren6w oznaczonych
symbolami 9-U, 10-Pru, I l-KX*, 1l-U i l2-PlU;

6) adaptacja zagospodarowania i funkcji;
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7) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaly.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakLe obszar6w szczeg6lnego zagroLenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwaz

1) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
PLH040039 ,,Woclawska Dolina Wisly" (granicach obszaru Natura 2000) oraz granice Obszaru Specjalnej

Ochrony Ptak6w PL804003 ,,Dolina Dolnej Wisly" (granice obszaru Natura 2000), dla kt6rych obowi4zuj4
wszystkie szczeg6lowezakazy, ograniczeniaoraz obowiqzki zgodnie zprzepisami odrgbnymi;

2) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru szczeg6lnego zagrohenia powodzi4, na

kt6rym prawdopodobieristwo wyst4pienia powodzi jest Srednie i wynosi loh (raz na 100lat) oraz granice

obszaru szczeg6lnego zagro2enia powodzi4, na kt6rym prawdopodobieristwo wyst4pienia powodzi jest

wysokie i wynosi l0o/o (raz na lOlat) - dla kt6rych obowi4zuj4 wszystkie szczeg6lowe zakazy,

ograniczenia oraz obowi4zki zgodnie zprzepisami odrgbnym oraz sposoby zagospodarowania terenu na

warunkach wynikaj4cych z przepis6w odrgbnych oraz dla kt6rych ustala sig zakaz lokalizacji zabudowy
kubaturowej;

3) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) obszar osuwania sig mas ziemnych - osuwisko nieaktywne
- obejmuj4cy osuwisko i jego strefg buforow4 o szeroko5ci 10,0m od granic osuwiska (zgodnie z rysunkiem
planu), dla kt6rego obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 7 ust. I I pkt I uchwaly;

4) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) obszar osuwania sig mas ziemnych - obszar zagrolony
ruchami masowymi, dla kt6rego obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 7 ust. l1 pkt 2 uchwaly.

g.Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo6ci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuj e potrzeba okre 5 lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
za,kaz zabudowy:

l)wzdfuZ rzeki Wisly (tereny oznaczone symbolami l-WS i 2-WS), ustala sig pozostawienie pasa szeroko5ci

min. 10,0m od linii rozgraniczaj4cej teren, jako wolnego od zagospodarowania, zwyl4czeniem
wykonywania oraz utrzymywania urz4dzeh wodnych zttti4zanych z obslug4 i funkcjonowaniem rzeki oraz

zwi4zanych z ochronq przeciwpowodziow4, na warunkach okre5lonych przepisami odrgbnymi;

2)zakaz lokalizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych oraz zabudowy sezonowej; zwyl4czeniem
lokalizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem i funkcj4 terenu,

wykonywania oraz utrzymywania wzEdzeh wodnych oraz zwi4zanych z ochron4 przeciwpowodziow4, na

warunkach okreSlonych przepisami odrgbnymi;

3) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;

4) w terenie wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru, na kt6rym prawdopodobieristwo
wystqpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%o (raz na 500 lat) lub na kt6rym istnieje prawdopodobieristwo
wyst4pienia zdarzenia ekstremalnego;

5) w terenie .vqlznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru o dostatecznej przydatnoSci grunt6w

dla budownictwa oraz granice obszar6w ozlej przydatnoSci grunt6w dla budownictwa (nasypy

niebudowlane), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikajqce z przepis6w odrgbnych;

6) pozostale ustalenia jak w $ l2 ust. 2 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsluga komunikacyjnaz drlgpublicznych: z istniejqcej drogi publicznej, ulicy Piwnej 7-KD-L*lZZ;

2\ pozostale zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ l3 ust. I uchwaty;

3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ l3 ust. 2-11 uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, arz4dzania iuZytkowania teren6w: ustalenia
jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kttirej ustala sig oplatg, o kttfrej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 30%.
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14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$ 17. Teren oznaczony symbolem 7-ZP|ZZ.

l. Przezntczenie terenu:

l) ptzeznaczenie terenu - podstawowe:

a) teren zieleni,

b) obszar szczeg6lnego zagroizenia powodziq;

2) przeznaczenie terenu - dopuszczalne:

a) zabudowa uslugowa przystani rzecznej (adaptacja),

b) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

c) tereny sluZ4ce organizacji imprez masowych.

2. Zrsady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

l)wobszarze osuwania sig mas ziemnych obejmuj4cym obszar zagrohony ruchami masowymi (zgodniez

rysunkiem planu), ustala sig ochrong zieleni utworzonej przez drzewa i krzewy, jako naturalnej bariery
ochronnej terenu;

2) ustala sig zagospodarowanie zieleni4:

a) w obszarze szczeg6lnego zagrohenia powodzi4 w ramach ochrony przeciwpowodziowej zgodnie

z przepisami odrgbnym i,

b) w pozostalym terenie w formie nowych nasadzef drzew i krzew6w z mo2liwo5ci4 wzbogacenia

ogatunki dobrane do potrzeb rodzimego ekosystemu, na warunkach wynikaj4cych zprzepis6w
odrgbnych;

3) ustala sig ochrong urz1dzefi wodnych, w tym zwiqzanych z obslug4 podlegaj4cej adaptacji zabudowy
uslugowej przystani rzecznej oraz zochron4 przeciwpowodziow4 - obowi4zuj4 wszystkie szczeg6lowe

zakazy, ograniczenia oraz obowi4zki zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaty.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz dribr
kultury wsp6lczesnej:

l) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice streff historycznej struktury przestrzennej miasta

Woclawka (obszar wyksztalcony do lat 30{ych XXw.), podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri planu
miejscowego, wpisanej do GEZIWEZ, dla kt6rej obowi4zuj4ustalenia jak w $ 8 ust. 3 uchwaly;

2) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice strefy ochrony archeologicznej, podlegaj4cej

ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu, dla kt6rej obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 8 ust. 4 uchwaly.

6.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreilenia.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy orarz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnoS6 zabudowy jako wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko5d zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsct przeznrczone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudorvy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do drrig i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
prryleglych nieruchomo5ci:

l) dla terenu zieleni - nie wystgpuje potrzeba okre6lenia zasad ksztahowania zabudowy oraz wska2nik6w
zagospodarowania terenu;

Id: 8,4.584763 - l24C-46D8- ADEA-258C2A 622056. Uchwalony Strona 16



2) wskaZniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej - dotyczy podlegaj4cej adaptacji zabudowy
uslugowej przystani rzecznej:

a) maksymalna intensywnoSd zabudowy dzialki budowlanej: 0,9,

b) minimalna intensywnofi zabudowy dzialrki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

3) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:

a) dla terenu zieleni:70o/o,

b) dla terenu podlegaj4cej adaptacji zabudowy uslugowej przystani rzecznej: l09/o,

c) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. I uchwaly;

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki - dotyczy podlegaj4cej adaptacji zabudowy
uslugowej przystani rzecznej: do 50Vo, pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 2 uchwaly;

5) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji - dotyczy podlegajqcej adaptacji zabudowy
uslugowej przystani rzecznej: ustalenia jak w $ l0 ust. 5 uchwaly;

6) maksymalna wysoko66 zabudowy:

a) podlegajqca adaptacji zabudowa uslugowa przystani rzecznej: maksymalna - adaptacja istniej4cej
wysoko6ci, minimalnej nie ustala sig,

b) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaly;

7) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w
publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomo$ci: zgodnie zwyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustaleniami jak w $ l0 ust. 6 uchwaly;

8) geometria dach6w - dotyczy podlegaj4cej adaptacji zabudowy ustugowej przystani rzecznej: plaskie

ospadku do l0' oraz dachy oksztalcie zgodnie zprzyigt4 technologi4 oraz ospadku do l5o, wtym:
lukowe, podwieszane, ktatowe lub w formie powlok oraz dachy zielone;

9) ustala sig moZliwoSi realizacji zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego oraz zagospodarowania
sportowego , uzaleimionego od mo2liwo5ci okreSlonych uksztaltowaniem i budow4 terenu, gdzie przez:

a) zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe - nale\ rozumied zagospodarowanie jak terenowe
wzqdzenia sportu irekreacji zniezbgdn1 infrastruktur1 towarzysz4cq'. Scie2ki piesze, spacerowe,

rowerowe i dydaktyczne, Sciezki zdrowia zurz4dzeniami do iwicze6, silownie zewngtrzne, tory do jazdy
na wrotkach lub/i rolkach, skate-parki, place zabaw, deszczochrony, mostki, kladki, sztuczne zbiorniki
wodne, tereny piknikowe, widownie terenowe, galerie plenerowe, czgSciowo utwardzone, a2urowe
(w tym w czgsci o nawierzchni zielonej) place lub miejsca dla organizacji wydarzeri kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych lubli z trwaniem imprez masowych,

b) zagospodarowanie sportowe - naleLy rozumie6 zagospodarowanie w postaci miejsc do gier terenowych
z niekubaturowymi urzqdzeniami jak: szachownice, minigolf, krykiet, bule, ping-pong, siatk6wka,
siatk6wka pla2ow a, korty tenisowe;

l0) ustala sig mo2liwoS6 wykonywania onz utrzymywania vz1dzen wodnych, zwi4zanych z obslug4
funkcjonowaniem rzel<t Wisly (tereny oznaczone symbolami 2-WS, 3-WS i 4-WS), z obstug4
funkcjonowaniem rzeki Zglowi4czki (tereny oznaczone symbolami 5.1-WS i5.2-WS), zobslug4
funkcjonowaniem terenu oznaczonego symbolem l2-KX*nMS, zbiornik6w wodnych oraz zwi4zarrych

z ochron4 przeciwpowodziow4, na warunkach okre6lonych przepisami odrgbnymi;

I 1) ustala sig moZliwo5i zagospodarowania terenu zwi4zanego ze szczeg6lnym korzystaniem z w6d do cel6w
energetycznych, zgodnie zprzepisami odrgbnymi, w powi4zaniu z terenami oznaczonymi symbolami 2-
WS, 3-WS,4-WS, 5.1-WS i 5.2-WS orazzterenem oznaczonym symbolem l2-KX*/WS - wykonywanie
orazutrzymywanie urz4dzeh wodnych na warunkach okre6lonych przepisami odrgbnymi;

12) adaptacja zabudowy usfugowej przystani rzecznej, zagospodarowania i funkcji.
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8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atal<Le obszar6w szczeg6lnego zagroizenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa:

l) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
PLH040039 ,,Woclawska Dolina Wisly" (granicach obszaru Natura 2000) oraz granice Obszaru Specjalnej

Ochrony Ptak6w PLB04003 ,,Dolina Dolnej Wisly" (granice obszaru Natura 2000), dla kt6rych obowi4zujq
wszystkie szczeg6lowe zakazy, ograniczenia oraz obowi4zki zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru szczeg6lnego zagrolenia powodzi4, na

kt6rym prawdopodobieristwo wyst4pienia powodzi jest Srednie i wynosi lo/o (raz na 100lat) oraz granice

obszaru szczeg6lnego zagrohenia powodzi4, na kt6rym prawdopodobieristwo wyst4pienia powodzi jest

wysokie i wynosi l0o/o (raz na 10 lat), dla kt6rych obowi4zuj4 wszystkie szczeg6lowe zakazy, ograniczenia

oraz obowi4zki zgodnie zprzepisami odrgbnym oraz sposoby zagospodarowania terenu irealizacji
zabudowy na warunkach wynikaj4cych z przepis6w odrgbnych oraz dla kt6rych ustala siE zakaz lokalizacji
nowej zabudowy kubaturowej zwyl4czeniem podlegaj4cej adaptacji zabudowy uslugowej przystani

rzecznej;

3) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) obszar osuwania sig mas ziemnych - obszar zagto2ony

ruchami masowymi, dla kt6rego obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 7 ust. 1l pkt 2 uchwaly.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie

wy stgpuj e potr zeba okre 6 lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

l)wzdfuZrzeki Wisly (tereny oznaczone symbolami 2-WS, 3-WS i 4-WS), wzdfuLrzekiZglowi4czki (tereny

oznaczone symbolami 5.1-WS i 5.2-WS), zwyl4czeniem terenu podlegaj4cej adaptacji zabudowy przystani

rzecznej oraz zwyl4czeniem terenu oznaczonego symbolem 12-KX*AVS, ustala sig pozostawienie pasa

szeroko5ci min. 10,0m od linii rozgraniczaj4cej teren, jako wolnego od zagospodarowania, zwyl4czeniem
wykonywania oraz utrzymywania urz1dzefi wodnych zwi4zanych z obslug4 i funkcjonowaniem obu rzek

oraz zwi4zanych z ochron4 przeciwpowodziow4, na warunkach okreSlonych przepisami odrgbnymi;

2) ustala sig mo2liwo56 realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych iurz4dzeri o funkcji zgodnej

zprzeznaczeniem ifunkcjq terenu, wtym wykonywania oraz utrzymywania urzqdzeh wodnych,

zwi4zanych z ochron4 przeciwpowodziow4, z:iri4zanych z organizacj4wydarzen kulturalnych, sportowych,

rekreacyjnych, rozrywkowych lub/i z trwaniem imprez masowych, na warunkach okreSlonych przepisami

odrgbnymi, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaly;

3) w terenie .vq1znacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru, na kt6rym prawdopodobieristwo

wyst4pienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%o (raz na 500 lat) lub na kt6rym istnieje prawdopodobieristwo

wyst4pienia zdanenia ekstremalnego ;

4) w terenie .vq1.lznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru o dostatecznej przydatno5ci grunt6w

dla budownictwa oraz granice obszaru ozlej przydatnoSci grunt6w dla budownictwa (nasypy

niebudowlane), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrqbnych;

5) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obsluga komunikacyj na z drogpublicznych: z istniej4cej drogi publicznej, ulicy Piwnej 7 -Y,'D-L*lZZ;

2) pozostale zasady obstugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ 13 ust. I uchwaly;

3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-11 uchwaty.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uiytkowania teren6w: ustalenia
jakw$ 14uchwaty.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 30o/o.
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14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez
masowych: dla terenu ustala sig granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz granice teren6w
slu24cych organizacji imprez masowych, pokrywaj4ce sig z liniami rozgraniczaj4cymi teren, dlatego
nie wystgpuje potrzeba ustalenia odrgbnych oznaczeh graficznych tych teren6w na rysunku planu.

$ 18. Teren oznaczony symbolem $-U|ZZ.

l. Przeznaczenie terenu:

l) uslugi;

2) obszar szczeg6lnego zagroizenia powodzi4.

2. Zasilly ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zzsady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zaszdy ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturorvych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej:

l) w terenie ustala sig zabytek nieruchomy podlegajqcy ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu,
wpisany do GEZAVEZ, oznaczony na rysunku planu szrafur4 i numerem2 - budynek Klubu WioSlarza,
przy ul. Piwnej 3 , z lat 1926-1928r ., dla kt6rego ustala sig ochrong poprzez nakaz utrzymania historycznego
rozwi1zania architektoni cznego elewacji, gabaryt6w oraz ksztalfri dachu;

2) teren poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach stref historycznej struktury przestrzennej
miasta Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 3O-tych XX.), podlegaj4cej ochronie na podstawie ustalefi
planu miejscowego, wpisanej do GEZAVEZ, dla kt6rej obowi4nj4ustalenia jak w $ 8 ust. 3 uchwaly;

3) teren poloZonyjest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach strefu ochrony archeologicznej, podlegaj4cej
ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu, dla kt6rej obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 8 ust. 4 uchwaly.

6. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba
okreSlenia.

7. Zastdy ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnoS6 zabudorvy jako wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoSd zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznuczone n parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudolvy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przylegtych nieruchomo5ci:

l) wskaZniki intensywno5ci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoSd zabudowy dzialki budowlanej: 0,8,

b) minimalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej: l0o/o, pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. I uchwaly;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 80%o, pozostale ustalenia jak w$ 10 ust. 2
uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ l0 ust. 5 uchwaly;

5) maksymalna wysokoS6 zabudowy:

a) uslugi: maksymalna 12,0m, minimalnej nie ustala sig,

b) ganhe jednokondygnacyjne: maksymalna 5,0m, minimalnej nie ustala sig,

c) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaly;
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6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w

publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomo6ci: zgodnie zwyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustaleniami jak w $ 10 ust. 6 uchwaly;

7) geometria dach6w: plaskie o spadku do 10o;

8) wysokoS6 zabudowy ustalona w ust. 7 pkt 5 oraz geometria dach6w ustalona w ust. 7 pkt 7, nie dotycz4

zabytku nieruchomego wymienionego w ust. 5 pkt 1, dla kt6rego ustala sig ochrong poprzez nakaz

utrzymania historycznego rozwi4zania architektonicznego elewacji, gabaryt6w oraz ksztalfii dachu

(geometrig dachu);

9) adaptacja zabudowy, zagospodarowania i funkcji.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakLe obszar6w szczeg6lnego zagroizenia

powodzi4 oraz obsztr6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych

w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwaz w terenie

ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru szczegolnego zagro2enia powodzi4, na kt6rym

prawdopodobief,stwo wyst4pienia powodzi jest $rednie i wynosi lYo (raz na 100 lat) oraz granice obszaru

izczeg6lnego zagroaenia powodzi4, na kt6rym prawdopodobiefistwo wyst4pienia powodzi jest wysokie

i wynosi l0%o (raz na lOlat), dla kt6rych obowi4zuj4 wszystkie szczeg6lowe zakazy, ograniczenia otaz

obowiqzki zgodnie zprzepisami odrgbnym oraz sposoby zagospodarowania terenu irealizacji zabudowy na

warunkach wynikaj4cych z przepis6w odrgbnych oraz dla kt6rych ustala siE zakaz lokalizacji nowej zabudowy

kubaturowej z wyl1czeniem zabudowy podlegaj4cej adaptacji.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okre6lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym

zakaz zabudowy:

l) wzd\uZ rzeki Zg\owi4czki (poza granicami planu), ustala sig pozostawienie pasa szerokoSci min' 10,0m od

linii rozgraniciaj4cej teren, jako wolnego od zagospodarowania, zwyl1czeniem wykonywania oraz

utrzymywania urz4dzeh wodnych zwi1zanych z obslug4 i funkcjonowaniem tzeki oraz zwi4zanych

z ochron4 przeciwpowodziow4, na warunkach okreSlonych przepisami odrgbnymi;

2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych oraz gara?y blaszanych, lokalizacja zabudowy

sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaly;

3) w terenie l;q12nacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru, na kt6rym prawdopodobiefstwo

wyst4pienia powodzi jest niikie i wynosi 0,2oh (raz na 500 lat) lub na kt6rym istnieje prawdopodobiefstwo

wyst4pienia zdarzenia ekstremalnego;

4) w terenie yq1lznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru o z\ej przydatnoSci grunt6w dla

budownictwi lnurypy niebudowlane), dla kt6rego obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

5) pozostale ustalenia jak w $ l2 ust. 2 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obstuga komunikacyjna z dr6g publicznych: z istniej4cej drogi

komunikacyjna z ulicy Prymasa Wyszyriskie go 2-KD-Z* IZZ
terenu;

2) pozostale zasady obstugi komunikacyjnej : ustalenia jak w $ 13

publicznej, ulicy Piwnej 6-KD-L*, obsluga

uniemozliwiona uksztaltowaniem i budow4

ust. I uchwaty;

3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust' 2-l I uchwaty.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, trz4dzania i uiytkowania teren6w: ustalenia

jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy

z dnia 27 mtrca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 30%o.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slu24cych organizacji imprez

masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$ 19. Teren oznaczony symbolem 9'IJ.
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l. Przeznaczenie terenu: uslugi.

2. Za;srdy ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasaily ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:.

l) w obszarze osuwania sig mas ziemnych obejmuj4cym osuwisko i jego strefg buforow4 o szeroko6ci 10,0m
od granic osuwiska (zgodnie z rysunkiem planu), ustala sig:

a) ochrong zieleni utworzonej przez drzewa i krzewy, jako naturalnej bariery ochronnej terenu,

b) zagospodarowanie zieleni4 w formie nowych nasadzefi drzew i krzew6w z mo2liwo6ci4 wzbogacenia
o gatunki dobrane do potrzeb rodzimego ekosystemu, na warunkach wynikaj4cych z przepis6w
odrgbnych;

2) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasrdy ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej : nie wystgpuj e potrzeb a okre6lenia.

6. Wymagania rvynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba
okreSlenia.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy orarz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnoSd zabudorvy jako wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoSd zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca, przezn czone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudolvy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przylegtych nieruchomoSci :

1 ) wska:Zn i ki inten sywno5c i zabudowy dziatki budowlanej :

a) maksymalna intensywnoSi zabudowy dzialki budowlanej: 2,1,

b) minimalna intensywno66 zabudowy dziatki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia;

2) minimalny udzia\ procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchri dzialki
budowlanej: l0o/o, pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. I uchwaty;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70o/o, pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 2
uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ichrealizacji: ustalenia jak w $ l0 ust. 5 uchwaly;

5) maksymalna wysokoSd zabudowy:

a) uslugi: maksymalna 15,0m, minimalnej nie ustala sig,

b) gara2e jednokondygnacyjne: maksymalna 5,0m, minimalnej nie ustala sig,

c) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaly;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w
publicznie dostgpnych oraz do granic prryleglych nieruchomo$ci: zgodnie zwyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustaleniami jak w $ 10 ust. 6 uchwaly;

7) geometria dach6w: plaskie o spadku do l0'oraz wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku do l5';
8) adaptacja zabudowy i funkcji.
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8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakize obszar6w szczeg6lnego ztgroLenit
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okreSlonych

w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: w terenie

ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) obszar osuwania sig mas ziemnych - osuwisko nieaktywne - obejmuj4cy

osuwisko ijego strefg buforow4 oszeroko5ci 10,0m od granic osuwiska (zgodnie zrysunkiem planu), dla

kt6rego obowi4zuj4 ustaleniajak w $ 7 ust. I I pkt 1 uchwaty.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okreSlen ia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ogr^niczenia w ich uZytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

l) ustala sig mozliwoSt realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zptzeznaczeniem

terenu, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaly;

2)ustala sigzakazrealizacjigarairy wielokondygnacyjnych orazgarairy blaszanych;

3) w terenie wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru, na kt6rym prawdopodobieristwo

wyst4pienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2Vo (raz na 500lat) lub na kt6rym istnieje prawdopodobiefistwo

wyst4pienia zdarzenia ekstremalnego;

4) w terenie .vqriznacza siE (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru o zlei przydatno5ci grunt6w dla

budownictwa (nasypy niebudowlane), dla kt6rego obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

5) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

ll.Zaszdy modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obstuga komunikacyj na z dr6gpublicznych: z istniej4cej drogi publicznej, ulicy Toruriskiej 9-KD-D*;

2) pozostale zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w$ l3 ust. I uchwaly;

3) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-11 uchwaty.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, arz4dzania i uiytkowania teren6w: ustalenia

jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy

z dnia 27 marca2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 30%.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez

masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$ 20. Teren oznaczony symbolem 10-P/U.

l . P rzeznaczenie terenu :

l) przeznaczenie terenu - podstawowe:

a) przemysl, produkcja' magazyny'

b) uslugi;

2) przeznaczenie terenu - dopuszczalne:

a) garaize wielokondygnacYj ne,

b) parkingi.

2. Zasgldy ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu:

l) w obszarze osuwania sig mas ziemnych obejmuj4cym osuwisko i jego strefg buforow4 o szerokoSci 10,0m

od granic osuwiska (zgodnie z rysunkiem planu), ustala sig:

a) ochrong zieleni utworzonej przezdrzewa i krzewy,jako naturalnej bariery ochronnej terenu,
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b) zagospodarowanie zieleni4 w formie nowych nasadzefi drzew i krzew6w z mo2liwo5ci4 wzbogacenia
o gatunki dobrane do potrzeb rodzimego ekosystemu, na warunkach wynikaj4cych z przepis6w
odrgbnych;

2) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaty.

4. Zasaidy ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w f;rm krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej : nie wystgpuje potrzeba okre3lenia.

6. Wymagania rvynikaj1ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba
okreSlenia.

7. Zasa,dy ksztahowania zabudowy oruz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywno5d zabudowy jako wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanejo minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna rvysokoSd zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca przezn czone na parkowanie pojazd6w zaopttrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
prryleglych nieruchomo5ci:

l) wskazniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno66 zabudowy dzialki budowlanej: 1,7,

b) minimalna intensywnoSi zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzia\ki
budowlanej : 5%o, pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. I uchwaly;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 80%, pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 2
uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ l0 ust. 5 uchwaly;

5) maksymalna wysoko$6 zabudowy:

a)przemysl, produkcja, magaryny, uslugi, garahe wielokondygnacyjne: maksymalna 15,0m, minimalnej
nie ustala sig,

b\ garahe jednokondygnacyjne: maksymalna 5,0m, zwyl4czeniem garaLry jednokondygnacyjnych dla
pojazd6w specjalistycznych, dla kt6rych nie ustala sig maksymalnej wysokoSci, minimalnej nie ustala
si9,

c) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaly;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w
publicznie dostgpnych oraz do granic prryleglych nieruchomoSci: zgodnie zryznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustaleniami jak w $ 10 ust. 6 uchwaty;

7) geometria dach6w:

a) uslugi, garale: plaskie o spadku do l0' oraz wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku do l5o, oraz
dachy oksztalcie zgodnie zprzyjgt4 technologi4 oraz o spadku do l5o, wtym lukowe, podwieszane,
kratowe lub w formie powlok oraz dachy zielone,

b) przemysl, produkcja, magazyry: ksztalt dachu zgodnie z przyjgt4 technologi4 oraz o spadku do 15";

8) adaptacja zabudowy i funkcji, w tym adaptacja zabudowy wykraczaj4cej poza ustalone planem linie
zabudowy nieprzekraczalne.
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8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych pt"epis6rn, wtym teren6w gdrniczychr ttakLe obszar6w szczeg6lnego zagrohenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobrrzfw priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: w terenie
ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) obszar osuwania sig mas ziemnych - osuwisko nieaktywne - obejmuj4cy
osuwisko ijego strefg buforow4 oszerokoSci 10,0m od granic osuwiska (zgodnie zrysunkiem planu), dla
kt6rego obowi4zuj4 ustaleniajak w $ 7 ust. I I pkt 1 uchwaly.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym: nie
wystgpuje potrzeba okreSlenia.

10. Szczegtilne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
za,kaz zabudowy:

1) ustala sig moZliwoit realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem

terenu, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaty;

2) w terenie 'vqyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru, na kt6rym prawdopodobieristwo

wyst4pienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%o (raz na 500 lat) lub na kt6rym istnieje prawdopodobieristwo

wyst4pienia zdarzenia ekstremalnego;

3) w terenie .vqtlznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru o dostatecznej przydatno6ci grunt6w

dla budownictwa oraz granice obszaru ozlej przydatno5ci grunt6w dla budownictwa (nasypy

niebudowlane), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

4) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obstuga komunikacyjnaz dr6g publicznych:

a) z istniej4cej drogi publicznej, ulicy Toruriskiej 9-KD-D*,

b) dodatkowe doj6cia z istniej4cego ci4gu pieszego I l-KX*;

2) pozostale zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jakw $ l3 ust. I uchwaly;

3) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-11 uchwaty.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uiytkowania teren6w: ustalenia
jakw$ 14uchwaty.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustarvy

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 30%.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slu24cych organizacji imprez

masowych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

$21. Teren oznaczony symbolem ll'U.
l. Przeznaczenie terenu: uslugi.

2. Zrcady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasrdy ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu:

l) w obszarze osuwania sig mas ziemnych obejmuj4cym osuwisko i jego strefg buforow4 o szeroko5ci 10,0m

od granic osuwiska (zgodnie z rysunkiem planu), ustala sig:

a) ochrong zieleni utworzonej przez drzewa i krzewy, jako naturalnej bariery ochronnej terenu,

b) zagospodarowanie zieleni4 w formie nowych nasadzef drzew i krzew6w z moZliwo5ci4 wzbogacenia

o gatunki dobrane do potrzeb rodzimego ekosystemu, na warunkach wynikajqcych zprzepis6w

odrgbnych;

2) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.
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5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w t5rm krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej: wterenie ustala sig zabytek nieruchomy podlegaj4cy ochronie na podstawie ustaleri
miejscowego planu, wpisany do GEZIWEZ, oznaczony na rysunku planu szrafur4 i numerem 35 - dom przy
ul. Prymasa Wyszyfskiego 28, z I polowy XXw., dla kt6rego ustala sig ochrong poprzez nakaz utrzymania
historycznego rozwi4zania architektonicznego elewacji, gabaryt6w orazksztahu dachu.

6.Wymagania rvynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreSlenia.

7. Zasady ksztahowania zabudowy orarz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywno56 zabudowy jako wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowtanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna rvysoko56 zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejscl przeznaczone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudorvy i gabaryty obiekt6q spos6b sytuowania
obiektdw budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przylegtych nieruchomo5ci:

1) wskazniki intensywno5ci zabudowy dziaLki budowlanej:

a) maksymalna intensywno66 zabudowy dzialki budowlanej: 1,4,

b) minimalna intensywno66 zabudowy dzialkibudowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:

a) dla dzialek wydzielonych pod uslugi i uslugi nieuci4Zliwe: 5%o,

b) dla pozostalej zabudowy podlegaj 4cej adaptacji: 25o/o;

c) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. I uchwaly;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70%o, pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 2
uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ichrealizacji: ustalenia jak w $ 10 ust. 5 uchwaly;

5) maksymalna wysoko56 zabudowy:

a) uslugi, uslugi nieucipliwe, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna podlegaj4ca adaptacji, zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna podlegaj4ca adaptacji z uslugami nieuciqZliwymi: maksymalna 15,0m,

minimalnej nie ustala sig,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodziwta podlegaj4ca adaptacji, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
podlegajqca adaptacji z ustugami nieuci4Zliwymi: maksymalna - adaptacja istniej4cej wysokoSci,
minimalnej nie ustala sig,

c) garaile jednokondygnacyjne i zabudowa gospodarcza: maksymalna 5,0m, minimalnej nie ustala sig,

d) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaly;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w
publicznie dostgpnych orcz do granic przyleglych nieruchomo6ci: zgodnie zryznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustaleniami jak w $ 10 ust. 6 uchwaly;

7) geometria dach6w: plaskie o spadku do 10" oraz wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku do l5';

8)wysoko56 zabudowy ustalona wust.7 pkt5 oraz geometria dach6w ustalona wust.7 pkt7, niedotycz4
zabytku nieruchomego wymienionego w ust. 5, dla kt6rego ustala sig ochrong poprzez nakaz utrzymania
historycznego ronvi4zania architektonicznego elewacji, gabaryt6w orazksztahu dachu;

9) adaptacja zabudowy i funkcji.
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8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych prrupi.6,o, w tym teren6w g6rniczych, rtakLe obszar6w szczeg6lnego zagroLenia '
powodziq oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewildztwzz w terenie

ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) obszar osuwania sig mas ziemnych - osuwisko nieaktywne - obejmuj4cy
osuwisko ijego strefg buforow4 oszerokoSci 10,0m od granic osuwiska (zgodnie zrysunkiem planu), dla

kt6rego obowiqzuj4 ustaleniajak w $ 7 ust. I I pkt 1 uchwaty.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich u2ytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

1) dla ustug, uslug nieuci4Zliwych i dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej podlegaj4cej adaptacji ustala

sig zakaz realizacji garazy wolnostoj4cych - garahe realizowa6 jako zespoty garairy;

2 ) ustala sig zakaz r e alizacji gar azy w i e lokondy gnacyj nych ;

3) ustala sig mo2liwoS6 realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem

terenu, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaly;

4) w terenie .vqiznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru, na kt6rym prawdopodobieristwo

wyst4pienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%o (raz na 500 lat) lub na kt6rym istnieje prawdopodobieristwo
wyst4pienia zdarzenia ekstremalnego;

5) w terenie .vqrznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru o dostatecznej przydatno5ci grunt6w

dla budownictwa, granice obszaru o z\ej przydatnoSci grunt6w dla budownictwa (pgczniej4ce ily) oraz

granice obszaru o zlej prrydatno$ci grunt6w dla budownictwa (nasypy niebudowlane), dla kt6rych

obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

6) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 3 oraz $ 12 ust. 2-3 uchwaly.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsluga komunikacyjnaz dr6g publicznych:

a) z istniej4cej drogi publicznej, ulicy Prymasa Wyszyriskiego 2-KD-Z*lZZ,

b) dodatkowe doj5cia z istniejqcego ci4gu pieszego 1l-KX*;

2) pozostale zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ l3 ust. I uchwaly;

3) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustaleniajak w $ 13 ust. 2-1 1 uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, arz4dzania i uiytkowania teren6w: ustalenia

jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy

z dnia 27 mtrca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 30%.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w sluZ4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

$22. Teren oznaczony symbolem l2-PlU.

| . Przezntczenie terenu:

l) przeznaczenie terenu - podstawowe:

a) przemysl, produkcja,, m g zyny,

b) uslugi;

2) przeznaczenie terenu - dopuszczalne:

a) gar aLe wielokondygnacyj ne,

b) parkingi.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.
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3. Zasilly ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

l) dla nowych inwestycji w zakresie przemyslu lub produkcji ustala sig nakaz wprowadzenia zieleni
izolacyjnej w postaci zespol6w roSlinnoSci utworzonej przez drzewa i krzewy zimozielone, jako naturalnej
bariery ochronnej przed uci42liwo6ciami na dzialkach usytuowanych w bezpo5rednim s4siedztwie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej podlegaj4cych

adaptacji, usytuowanych w terenach oznaczonych symbolami I l-U i l3-U;

2) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej: w terenie ustala sig zabytki nieruchome podlegaj4ce ochronie na podstawie ustaleri
miejscowego planu, wpisane do GEZIWEZ, oznaczone na rysunku planu szrafur4 i numerami28,29,30,3l,
32 i34, stanowi4ce czg66 Zespolu Fabryki Papier6w Altmana, dla kt6rych ustala sig ochrong poprzez nakaz
utrzymania historycznego rcmti1zania architektonicznego elewacji, gabaryt6w orazksztahu dachu:

l) nr 28 - komin ceglany, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego26,z 1898r.,

2) w 29 - budynek biurowy, pny d. Prymasa Wyszyriskie go 26, z I908r.,

3) nr 30 -wiela ciSnieri, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego 26,21882r.,

4) nr 3l - dawny magazyn, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego 26, z l90lr,
5) rtr 32 - dawna kotlownia, pny ul. Prymasa Wyszyriskiego 26, z 1882r.,

6) nr 34 - budynki produkcyjne, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego 26 I ul. Solna 2, z 1882r.;

6. Wymagania rvynikaj1ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba
okreSlenia.

7. Zasally ksztaltowania zabudorvy ora,z wskainiki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnoSd zabudowy jako wskafnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko5d zabudorvy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsc, przeznnczone na parkowanie pojazd6w zaopttrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudolvy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przylegtych nieruchomo5ci:

1) wskalniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno56 zabudowy dziatki budowlanej: 1,4,

b) minimalna intensywnoSi zabudowy dziaLki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej: 5Yo,pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. I uchwaly;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70o/o, pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 2
uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ 10 ust. 5 uchwaty;

5) maksymalna wysoko5d zabudowy:

a)przemysl, produkcja, magazyny, uslugi, garaLe wielokondygnacyjne: maksymalna 15,0m , minimalnej
nie ustala sig,

b) garaZe jednokondygnacyjne: maksymalna 5,0m, zwyl4czeniem garary jednokondygnacyjnych dla
pojazd6w specjalistycznych, dla kt6rych nie ustala sig maksymalnej wysoko5ci, minimalnej nie ustala
siQ'

c) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaly;
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6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w

publicznie dostgpnych oraz do granic przyleg\ych nieruchomo6ci: zgodnie zwyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustaleniami jak w $ l0 ust. 6 uchwaty;

7) geometria dach6w:

a) plaskie o spadku do 10" oraz wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku do l5o,

b)dla przemyslu iprodukcji dopuszcza sig ksztalt dachu zgodnie zprzyjgt4 technologi4 orazo spadku do

15";

8)wysoko56 zabudowy ustalona wust.7 pkt5 oraz geometria dach6w ustalona wust.7 pkt7, niedotyczq
zabytk6w nieruchomych wymienionych w ust. 5, dla kt6rych ustala sig ochrong poprzez nakaz utrzymania

historycznego rozwi4zania architektonicznego elewacji, gabaryt6w oraz ksztattu dachu;

9) adaptacja zabudowy i funkcji.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, rtakhe obszar6w szczeg6lnego zagroizenia

powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwt: w terenie

ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) obszar osuwania sig mas ziemnych - osuwisko nieaktywne - obejmuj4cy

osuwisko ijego strefg buforow4 oszerokoSci 10,0m od granic osuwiska (zgodnie zrysunkiem planu), dla

kt6rego obowiqzuj4 ustalenia jak w $ 7 ust. 11 pkt I uchwaly.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

l) ustala sig mo2liwo56 realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zptzeznaczeniem

terenu, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaly;

2) w terenie wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszar6w o dostatecznej przydatno$ci grunt6w

dla budownictwa, granice obszaru o zlej prrydatno6ci grunt6w dla budownictwa (pgczniej1ce ily) oraz

granice obszaru o zlej prrydatnoSci grunt6w dla budownictwa (nasypy niebudowlane), dla kt6rych

obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

3) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaty.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsluga komunikacyjna z drogpublicznych: z istniej4cych dr6g publicznych, ulicy Prymasa Wyszyfskiego

}-KD-Z*lZZ, ulicy Solnej 4-KD-L* i ulicy Piwnej 7-Y,'D-L*lZZ;

2) pozostale zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ l3 ust. I uchwaly;

3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury techniczrej: ustalenia jak w $ l3 ust. 2-l I uchwaly.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uiytkowania teren6w: ustalenia

jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy

z dnia 27 mtrct 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 30oh.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypocrynkowych oraz teren6w sluZ4cych organizacji imprez

masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$23. Teren oznaczony symbolem l3-U. Teren oznaczony symbolem l6-U,

| . P rzezntczenie terenu : uslugi.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zrsady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaty.

4. Zasaldy ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreslenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz dtibr

kultury wsp6lczesnej:
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1) w terenie oznaczonym symbolem 16-U ustala sig zabytek nieruchomy podlegaj4cy ochronie na podstawie

przepis6w odrgbnych, wpisany do rejestru zabytk6w oraz wpisany do GEZIVIEZ, oznaczony na rysunku
planu szrafur4 i numerem 1: dawny magazyn cykorii Fabryki Cykorii F. Bohma tzw. Czarny Spichlerz,
przy ul. Piwnej 4 (d. nr 2) 1il. Prymasa Wysryriskiego 12, z I polowy XIXw., numer rejestru zabytk6w
359 I 441 A z dnia 03.04.1957 r.:

2)w terenie oznaczonym symbolem l3-U ustala sig zabytki nieruchome podlegaj4ce ochronie na podstawie
ustaleri miejscowego planu, wpisane do GEZIWEZ, oznaczone na rysunku planu szrafur4 oraz
numerami 26 i33, gdzie zabytekoznaczony nr 33 stanowi czg36 Zespolu Fabryki Papier6w Altmana, dla
kt6rych ustala sig ochrong poprzez nakaz utrzymania historycznego rozttri4zania architektonicznego
elewacji, gabaryt6w oraz ksztaltu dachu:

a) nr 26 - dom, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego 22 I ul. Solnej 6, zlat 1882-1932r.,

b) nr 33 - dawny magarp papieru, przy ul. Prymasa Wyszyriskie go 26 I ul. Solnej 4, z 1925r.

3) teren oznaczony symbolem 16-U poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach strefu
historycznej struktury przestrzennej miasta Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 30{ych XXw.),
podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri planu miejscowego, wpisanej do GEZIWEZ, dla kt6rej
obowi4zuj4 ustaleniajak w $ 8 ust. 3 uchwaly;

4) teren oznaczony symbolem 16-U polo2ony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach strefr ochrony
archeologicznej, podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu, dla kt6rej obowi4zuj4
ustaleniajak w $ 8 ust. 4 uchwaly.

6. Wymagania rvynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba
okreSlenia.

7. Zasrdy ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnoS6 zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoS6 zabudorvy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsc^ przeznaczone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudorvy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przylegtych nieruchomo5ci:

1 ) wskaZniki intensywno5ci zabudowy dzialki budowlanej :

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej:

- dla terenu oznaczonego symbolem l3-U: l,l,
- dla terenu oznaczonego symbolem l6-U:2,7,

b) minimalna intensywno6i zabudowy dziatki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre(lenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej: l0o/o, pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. I uchwaly;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki:

a) dla terenu oznaczonego symbolem l3-U: do 70%o,

b)dla terenu oznaczonego symbolem l6-U: niewystgpuje potrzeba okreSlenia - adaptacja istniej4cej
powierzchni zabudowy,

c) pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 2 uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingowq i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ 10 ust. 5 uchwaly;

5) maksymalna wysoko6d zabudowy:

a) uslugi:

- w terenie oznaczonym symbolem l6-U: maksymalna - adaptacja istniej4cej wysoko6ci zabudowy
zabytku nieruchomego wymienionego wust.5 pkt 1, dla kt6rego obowi4zuj4 wymagania okreSlone
w przepisach odrgbnych, minimalnej nie ustala sig,
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- w terenie oznaczonym symbolem l3-U: maksymalna - adaptacja istniej4cej wysokoSci zabudowy
zabytk6w nieruchomych wymienionych w ust. 5 pkt 2, dla kt6rych ustala sig ochrong poprzez nakaz
utrzymania historycznego roz..,tri4zania architektonicznego elewacji, gabaryt6w oraz ksztaku dachu,
minimalnej nie ustala sig,

b) garuze jednokondygnacyjne: maksymalna 5,0m, minimalnej nie ustala sig,

c) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaly;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w
publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomo5ci: zgodnie zwyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy:

a) liniami zabudowy obowi4zuj4cymi: dotyczy terenu oznaczonego symbolem l6-U,

b) liniami zabudowy nieprzekraczalnymi: dotyczy terenu oznaczonego symbolem l3-U,

c) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 6 uchwaly;

7) geometria dach6w:

a) uslugi:

-wterenie oznaczonym symbolem l6-U adaptacja istniej4cego ksztaltu dachu zabytku nieruchomego

wymienionego w ust. 5 pkt l, dla kt6rego obowi4zuj4 wymagania okre5lone w przepisach odrgbnych,

- w terenie oznaczorym symbolem l3-U adaptacja istniej4cego ksztaltu dachu zabytk6w nieruchomych

wymienionych w ust. 5 pkt2, dla kt6rych ustala sig ochrong poprzez nakaz utrzymania historycznego

r o rw i 4zania archit ektoni czne go e lewacj i, gab aryt6w or az ksztaltu dachu,

b) gara:zejednokondygnacyjne: plaskie o spadku do 10";

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, ttakLe obszar6w szczeg6lnego zagroizenia

powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okreSlonych

w audycie krajobrazowym oratz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie

wystgpuje potrzeba okre6lenia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuj e potr zeba okre Slenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

l) w terenie oznaczonym symbolem l3-U dla uslug ustala sig zakaz realizacji garairy wolnostoj4cych oraz

garuiry wielokondygnacyjnych, garahe realizowad j ako zespoty garaLy ;

2)w terenie oznaczonym symbolem 13-U ustala siQ moZliwo66 realizacji tymczasowych obiekt6w

budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem terenu, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie

z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaty;

3)teren oznaczony symbolem l3-U poloZony jest (zgodnie zrysunkiem planu) wgranicach obszaru ozlej
przydatno(ci grunt6w dla budownictwa (pgczniej4ce ity), dla kt6rego obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce

z przepis6w odrgbnych;

4) teren oznaczony symbolem 16-U poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach obszaru o zlej

przydatno$ci grunt6w dla budownictwa (nasypy niebudowlane), dla kt6rego obowi4zuj4 warunki

wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

5) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obstuga komunikacyjnaz dr6g publicznych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem l3-IJ z istniejqcych dr6g publicznych: ulicy Prymasa Wyszyriskiego

2-KD-Z*|ZZ i ulicy Solnej 4-KD-L*,
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b) dla terenu oznaczonego symbolem l6-lJ z istniej4cych dr6g publicznych: ulicy Prymasa Wyszyfskiego
2-KD-Z*|ZZ i ulicy Piwnej 6-KD-L*;

2) pozostale zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ 13 ust. 1 uchwaly;

3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ l3 ust. 2-11 uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuiytkowania teren6w: ustalenia
jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o ktdrej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dnia27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 30o/o.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w sluZ4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$24. Teren oznaczony symbolem 14-MWU. Teren oznaczony symbolem22-MW|U.

l. Przezntczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uslugi nieuci4iliwe.

2. Zasrdy ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zusady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zaszdy ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz dtibr
kultury wsp6lczesnej: teren oznaczony symbolem 22-U polo2ony jest (zgodnie z rysunkiem planu)
w granicach streff historycznej struktury przestrzennej miasta Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 3O-tych
XXw.), podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri planu miejscowego, wpisanej do GEZAVEZ, dla kt6rej
obowi4zuj4 ustaleniajak w $ 8 ust. 3 uchwaly.

6.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba
okreSlenia.

7. Zaszdy ksztahowania zabudowy oraiz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywno56 zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko5d zabudorvy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca przezn czone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przyleglych nieruchomo5ci:

l) wskaZniki intensywno5ci zabudowy dziatki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej:

- dla terenu oznaczonego symbolem I4-MWN: 1,2,

- dla terenu oznaczonego symbolem 22-MWN:1,5,

b) minimalna intensywnoSd zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:

a) dla dzialek wydzielonych pod uslugi nieuci4zliwe: lUYo,

b) dla pozostalej zabudowy:25Yo,

c) pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. I uchwaty;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 60oh, pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 2
uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ichrealizacji: ustalenia jak w $ l0 ust. 5 uchwaly;
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5) maksymalna wysoko66 zabudowy:

a) uslugi nieucigliwe: maksymalna: 15,0m, minimalnej nie ustala sig,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z uslugami

nieuci4Zliwymi: maksymalna I 7,0m, minimalna dwie kondygnacje naziemne,

c) garahejednokondygnacyjne: maksymalna 5,0m, minimalnej nie ustala sig,

d) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaly;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w

publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomoSci: zgodnie zwyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustaleniami jak w $ l0 ust. 6 uchwaly;

7) geometria dach6w:

a) ustugi nieuci4zliwe, garahe: plaskie o spadku do l0o,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z ustugami

nieuci4Zliwymi: plaskie o spadku do l0o, wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku od 20o do 45";

8) adaptacja zabudowy i funkcji, zvry\4czeniem adaptacji garfiry blaszanych wolnostoj4cych niestanowi4cych

zespolu garu\.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegajqcych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, wtym teren6w g6rniczych, atakLe obszar6w szczeg6lnego zagroilenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych

w audycie krajobrazowym oratz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie

wystEpuj e potrzeba okre (lenia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okre6lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraiz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

1) dla uslug nieuci4Zliwych i dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala sig zakaz realizacji garairy

wolnostoj4cych oraz garairy wielokondygnacyjnych - garahe realizowad jako zespoly garairy;

2) ustala sig mozliwol( realizacji fymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem

terenu, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaly;

3) w terenie oznaczonymsymbolem l4-MWru wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru, na

kt6rym prawdopodobieristwo wyst4pienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2o/o (raz na 500 lat) lub na kt6rym

istniej e prawdopodobieristwo wyst4p ieni a zdat zenia ekstremalnego ;

4) w terenie oznaczonym symbolem l4-MWru wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru

o dostatecznej przydatnoSci grunt6w dla budownictwa, granice obszaru o zlej przydatnosci grunt6w dla

budownictwa (pgczniej4ce ity) oraz granice obszaru o zlej przydatnosci grunt6w dla budownictwa (nasypy

niebudowlane), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

5) teren oznaczony symbolem 22-MWN polo2ony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach obszaru

o zlej przydatnoSci grunt6w dla budownictwa (pgczniej4ce ity), dla kt6rego obowi4zuj4 warunki

wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

6) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2-3 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1 ) obsluga komunikacyj na z dr6g publicznych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem l4-Mwru z istniej4cych dr6g publicznych: ulicy Prymasa

Wyszyfskiego 2-Y,,D-Z*\ZZ, :ulicy Solnej 4-KD-L*, ulicy Fabrycznej 5-KD-L* iulicy Piwnej 7-KD-

L*/ZZ,

b)dla terenu oznaczonego symbolem 22-MWN zistniej4cych dr6g publicznych: ulicy Prymasa

Wyszyf skie go 2-Y'''D -Z* I ZZ i rlJicy Szpitalnej 3 -KD-L * 
;

2) pozostale zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ 13 ust. I uchwaly;
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3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-l I uchwaty.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowaniar trz4dzania iuiytkowania teren6w: ustalenia
jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustarvy
z dnia 27 marct 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 30%o.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

$25. Teren oznaczony symbolem 15-Pru.

l. P rzeznaczenie terenu :

1) przeznaczenie terenu - podstawowe:

a) przemysl, produkcja, magazyny,

b) uslugi;

2) przeznaczenie terenu - dopuszczalne:

a) garaLe wielokon dygn acyj ne,

b) parkingi.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaty.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w t5rm krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej:

l) w terenie ustala sig zabytki nieruchome podlegaj4ce ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu,
wpisane do GEZIWEZ, oznaczone na rysunku planu szrafur4 inumerami 18, 19,20,21,22,23i24,
stanowi4ce Zespfil Fabryki Cykorii F. Bohma (ob. Zaklad Nr 2 - DELECTA S.A.), dla kt6rych ustala sig

ochrong poprzeznakazutrrymania historycznego ronri1zania architektonicznego elewacji, gabaryt6w oraz
ksztahu dachu:

a) nr 18 - ratusz, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego 14, z l9l2r.,

b) nr 19 - wiela ci$nieri, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego 14, z 1920r.,

c) nr 20 - dawny dom mieszkalny i kantor,prry ul. Prymasa Wyszyriskiego 14,z 1837r,

d) nr 2l - dawny spichrz i mlyn, przy d. Prymasa Wyszyriskiego 14, z 1904r.,

e) m 22 - dawny sklep, warsztat i laboratorium, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego 14,z I857r.,

f) nr 23 - dawne spichrze i palarnia cykorii, przy ul. Prymasa Wysryriskie go 14, z lat 1882-1932r;

2) w terenie oraz w granicy terenu (zgodnie z rysunkiem planu), ustala sig zabytek nieruchomy podlegaj4cy
ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu, wpisany do GEZAVEZ, oznaczony na rysunku planu
szrafur4 i numerem 24, nale21cy do Zespolu Fabryki Cykorii F. Bohma (ob. Zaklad Nr 2 - DELECTA
S.A.), dla kt6rego ustala sig ochrong poprzez nakaz utrzymania gabaryt6w - ogrodzenie, prry ul. Prymasa
Wyszyriskiego 14,zXlX / XXw.;

3) teren poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach strefy historycznej struktury przestrzennej
miasta Woclawka (obszar wyksztalcony do lat 30-tych XXw.), podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri
planu miejscowego, wpisanej do GEZIIVEZ, dla kt6rej obowiqrrrjqustalenia jak w $ 8 ust. 3 uchwaly;

4) teren poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach stre$ ochrony archeologicznej, podlegajqcej
ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu, dla kt6rej obowi4zujq ustalenia jak w $ 8 ust. 4 uchwaly.

6. Wymagania rvynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba
okreSlenia.
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7. Zasady ksztaltowania zabudowy oruz wskainiki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywno56 zabudowy jako wskafnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko5d zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsc^ przezn czone na parkowanie pojazd6w ztopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudorvy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do drtig i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przylegtych nieruchomoSci:

1 ) wskazniki intensywno6ci zabudowy dziatki budowlanej :

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: 1,4,

b) minimalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

2) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej: 5o/o,pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. I uchwaly;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70o/o, pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 2

uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ l0 ust. 5 uchwaly;

5) maksymalna wysoko56 zabudowy:

a)przemysl, produkcja, magazyny, ustugi, gara2e wielokondygnacyjne: maksymalna: 15,0m, minimalnej
nie ustala sig,

b) garaae jednokondygnacyjne: maksymalna 5,0m, minimalnej nie ustala sig, z wyl4czeniem garairy

jednokondygnacyjnych dla pojazd6w specjalistycznych, dla kt6rych nie ustala sig maksymalnej

wysoko5ci,

c) pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 4 uchwaly;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w

publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomo5ci: zgodnie zwyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy obowi4zuj4cymi i liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustaleniami jak
w $ 10 ust. 6 uchwaly;

7) geometria dach6w:

a) plaskie o spadku do l0o oraz wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku do l5o,

b)dla przemyslu iprodukcji dopuszcza sig ksztalt dachu zgodnie zprzyjgt4 technologi4 orazo spadku do

I 50;

8)wysokoSi zabudowy ustalona wust.7 pkt5 oraz geometria dach6w ustalona wust.7 pkt7, niedotyczq
zabytk6w nieruchomych wymienionych wust.S pkt 1, dla kt6rych ustala sig ochrong poprzez nakaz

utrzymania historycznego rozwi4zania architektonicznego elewacji, gabaryt6w orazksztahu dachu;

9) adaptacja zabudowy i funkcji.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, wtym teren6w g6rniczych, atakLe obszar6w szczeg6lnego zagroLenia'

powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych

w audycie krajobrazowym oratz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie

wystgpuje potrzeba okreSlen ia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okre6lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaiz zabudowy:

l) ustala sig mo2liwoS6 realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem

terenu, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaty;
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2) w terenie :vqyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru, na kt6rym prawdopodobieristwo
wyst4pienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2Vo (raz na 500 lat) lub na kt6rym istnieje prawdopodobieristwo
wyst4pienia zdaruenia ekstremalnego;

3) w terenie wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru o zlej przydatno6ci grunt6w dla
budownictwa (pgczniej4ce ily) oraz granice obszaru o zlej przydatnoSci grunt6w dla budownictwa (nasypy

niebudowlane), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

4) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaty.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsluga komunikacyjna z dr6gpublicznych: z istniej4cych dr6g publicznych, ulicy Prymasa Wyszyriskiego
}-KD-Z*|ZZ. ulicy Fabrycznej 5-KD-L* i ulicy Piwnej 6-KD-L* |7-KD-L*|ZZ;

2) pozostale zasady obstugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ l3 ust. 1 uchwaly;

3) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustaleniajak w $ 13 ust. 2-l I uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, trz4dzania iuiytkowania teren6w: ustalenia
jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dniz27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 30%.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slu24cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$26. Teren oznaczony symbolem l7-U. Teren oznaczony symbolem l8.'U.

| . P rzeznaczenie terenu :

l) przeznaczenie terenu - podstawowe: uslugi;

2)przeznaczenie terenu - dopuszczalne: garaite wielokondygnacyjne - dotyczy terenu oznaczoruego

symbolem l8-U.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasrdy ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej: wterenie oznaczonym symbolem l8-U ustala sig zabytek nieruchomy podlegaj4cy
ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu, wpisany do GEZIWEZ, oznaczony na rysunku planu
szrafur4 i numerem 27 - FiguraNMP przy oddziale dziecigcym dawnego Szpitala im. Swigtego Antoniego
przy ul.Prymasa Wyszyriskiego23, zl92h., dla kt6rego ustala sig ochrong popruez nakaz utrzymania
gabaryt6w;

6.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba
okreSlenia.

7. Zasrily ksztaltowania zabudowy ora,z wskaZniki zagospodarowania terenuo maksymalna
i minimalna intensywno56 zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoS6 zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudorvy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przyleglych nieruchomo6ci:

l) wskaZniki intensywno$ci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno6i zabudowy dzialki budowlanej:

- dla terenu oznaczonego symbolem l7-U:0,7,

- dla terenu oznaczonego symbolem l8-U:.2,2,

b) minimalna intensywno66 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;
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2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej: 100%, pozostale ustalenia jakw $ l0 ust. 1 uchwaly;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70o/o, pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 2

uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ l0 ust. 5 uchwaty;

5) maksymalna wysoko66 zabudowy:

a) ustugi (dotyczy terenu oznaczonego symbolem 17-U): maksymalna: 8,0m, minimalnej nie ustala sig,

b) ustugi (dotyczy terenu oznaczonego symbolem l8-U): maksymalna:21,0m, minimalnej nie ustala sig,

c) garuhe wielokondygnacyjne (dotyczy terenu oznaczonego symbolem 18-U): maksymalna: 12,0m,
minimalnej nie ustala sig,

d) gara2e jednokondygnacyjne (dotyczy terenu ozlaczonego symbolem l8-U): maksymalna 5,0m,

zwyl4czeniem garairy jednokondygnacyjnych dla pojazd6w specjalistycznych, dla kt6rych nie ustala sig

maksymalnej wysoko6ci, minimalnej nie ustala sig,

e) pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 4 uchwaty;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w

publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomo5ci: zgodnie zwyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy: nieprzekraczalnymi orazzgodnie z ustaleniami jak w $ l0 ust. 6 uchwaly;

7) geometria dach6w:

a) plaskie o spadku do 10o oraz wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku do l5o,

b)dopuszcza sig dachy oksaalcie zgodnie zprzyjgt4 technologi4 oraz o spadku do l5o, wtym lukowe,
podwieszane, kratowe lub w formie powlok oraz dachy zielone;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, a tak2e obszar6w szczeg6lnego zagroizenia

powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetorvych okre5lonych
w audycie krajobrazorvym orarz w planach zagospodarowania przestrzennego woiew6dztwa: nie

wystgpuje potrzeba okre5lenia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okre6lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

1) w terenie oznaczonym symbolem l7-U ustala sig:

a) zakaz r ealizacji wszelkich gar airy,

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie

z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaly;

2) w terenie oznaczonym symbolem l8-U ustala sig:

a)zakaz realizacji gara\ wolnostoj4cych, zwyl4czeniem garazy jednokondygnacyjnych dla pojazd6w

specjalistycznych- garuae realizowa6 jako zespoly garary lub jako garahe wielokondygnacyjne,

b) moZliwo6l rcalizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem terenu,

lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaly;

3)w terenie oznaczonym symbolem 18-U wyznacza sig (zgodnie zrysunkiem planu) granice obszaru

o dostatecznej przydatno5ci gruntow dla budownictwa oraz granice obszaru o zlej prrydatno5ci grunt6w dla

budownictwa(pgczniej4ce ily), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrqbnych;

4) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:
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:

i 1) obsluga komunikacyjnaz dr6g publicznych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem l7-U z istniej4cych dr6g publicznych: ulicy Okrzei I-KD-GP* i ulicy
Toruriskiej 9-KD-D*,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 18-U z istniejqcych dr6g publicznych: ulicy Okrzei I-KD-GP*, ulicy
Prymasa Wyszyriskie go 2-Y:D -Z* I ZZ i v,licy Szpitalnej 3 -KD-L * 

;

2) pozostale zasady obstugi komunikacyjnej: ustalenia jakw $ 13 ust. I uchwaly;

3) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-l I uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuiytkowania teren6w: ustalenia
jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustarvy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 30%.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w sluZ4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okreilenia.

$ 27 . Teren oznaczony symbolem l9-U . Teren oznaczony symbolem 20-U.

l. Przeznzczenie terenu:

l) przeznaczenie terenu - podstawowe: uslugi;

2) przeznaczenie terenu - dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaty.

3. Zrcady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

5. Zastdy ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej: ustala sig zabytki nieruchome podlegaj4ce ochronie na podstawie ustaleri miejscowego
planu, wpisane do GEZAVEZ, oznaczone na rysunku planu szrafur4 i numerami 8, 9 i 11, dla kt6rych ustala sig

ochrong poprzez nakaz utrzymania historycznego rozwiyania architektonicznego elewacji, gabaryt6w oraz

ksztaltu dachu;

1) nr 8 - dom, przy ul. Szpitalnej 8, z ok. 1920r.,

2) nr 9 - dom, przy d. Szpitalnej I0a, z | 6w. XXw.,

3) nr I I - dom, przy ul. Szpitalnej 12, z | 6w. XXw.

6.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreSlenia.

7 . Zasady ksztaltowania zabudowy orarz wskainiki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywno56 zabudowy jako wskafnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko5d zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudolyy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz ilo granic
przylegtych nieruchomo5ci:

1 ) wskaZn iki inten sywno6c i zabudowy dzialki budowlanej :

a) maksymalna intensywnoSd zabudowy dzialki budowlanej: 1,2,

b) minimalna intensywno56 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

2) minimalny adzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:

a) dla dzialek wydzielonych pod usfugi i uslugi nieuci4Zliwe'. 5o/o,

b) dla pozostalej zabudowy, w tym zabudowy podlegaj4cej adaptacji:25oh,

Id: 8.4584763 - 124C-46D8- ADEA-258C2A62205 6. Uchwalonv Strona 37



c) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. I uchwaly;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 600/o, pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 2

uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ l0 ust. 5 uchwaty;

5) maksymalna wysokoSd zabudowy:

a) uslugi, uslugi nieuci4Zliwe, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z uslugami nieuci4Zliwymi: maksymalna 12,0m, minimalnej nie ustala sig,

b)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna podlegaj4ca adaptacji, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
podlegaj4ca adaptacji z uslugami nieuci4Zliwymi: maksymalna - adaptacja istniej4cej wysokoSci,
minimalnej nie ustala sig,

c) garuze jednokondygnacyjne i zabudowa gospodarcza: maksymalna 5,0m, minimalnej nie ustala sig,

d) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaly;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w
publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomoSci: zgodnie zwyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustaleniami jak w $ l0 ust. 6 uchwaly;

7) geometria dach6w: plaskie o spadku do l0o oraz wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku od 20o

do 45';

8) wysokoS6 zabudowy ustalona w ust. 7 pkt 5 oraz geometria dach6w ustalona w ust. 7 pkt 7, nie dotycz1
zabytkow nieruchomych wymienionych w ust. 5, dla kt6rych ustala sig ochrong poprzez nakaz utrzymania
historycznego rozwiqzania architektonicznego elewacji, gabaryt6w orazksztahu dachu;

9) adaptacja zabudowy i funkcji.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakLe obszar6w szczeg6lnego zngroLenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym orarz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie
wystgpuje potrzeba okreSlenia.

9. Szczegfilowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie
wystgpuj e p otrzeba okre( len ia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

l) dla uslug, uslug nieuci42liwych i dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej podlegaj4cej adaptacji ustala
sig zakaz realizacji garuLy wolnostoj4cych - gara2e realizowatjako zespoly garazy;

2) ustala siq zakaz realizacji garairy wielokondygnacyjnych;

3) ustala sig mo2liwo56 realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem
terenu, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaly;

4) w terenach wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszar6w o dostatecznej przydatno6ci
grunt6w dla budownictwa oraz granice obszar6w o zlej przydatno5ci grunt6w dla budownictwa
(pgczniej4ce ily), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

5) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 3 oraz $ 12 ust. 2-3 uchwaty.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obstuga komunikacyjnaz dr6g publiczrych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem l9-U z istniej4cych dr6g publicznych: ulicy Okrzei I-KD-GP* i ulicy
Szpitalnej 3-KD-L*,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 20-U z istniej4cej drogi publicznej: ulicy Szpitalnej 3-KD-L*;

2) pozostale zasady obslugi komunikacyjnej : ustalenia jak w $ 13 ust. I uchwaly;
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3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-11 uchwaly.

12. Spos6b itermin tSrmczasowego zagospodarowania, arz4dzania iuiytkowania teren6w: ustalenia
jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:30Yo.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w sluZ4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

$28. Teren oznaczony symbolem 21-MWU. Teren oznaczony symbolem 24-MW|U.

7. Przezntczenie terenu :

l) przeznaczenie terenu - podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) uslugi nieuci4Zliwe;

2) przeznaczenie terenu - dopuszczalne - dotyczy terenu oznaczonego symbolem 24-MW N.

a) gar aLe wielokondygnacyj n e,

b) parkingi.

2. Za;sardy ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zalsardy ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasaily ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej:

1) w terenie oznaczonym symbolem 2l-Mwru ustala sig zabytki nieruchome podlegaj4ce ochronie na

podstawie ustaleri miejscowego planu, wpisane do GEZIWEZ, oznaczone na rysunku planu szrafur4
i numerami 6, 7, l0 i 12, dla kt6rych ustala sig ochrong poprzez nakaz utrzymania historycznego
r ozw i 4zania arch itektoni czne go e lewacj i, gab aryt6w or az ksztaltu dachu ;

a) nr 6 - dom, pny ul. Szpitalnej 3, z 1943r.,

b) nr 7 - dom, przy ul. Szpitalnej 5, z 1943r.,

c) nr l0 - dawna oficyna, obecnie dom, przy ul. Szpitalnej ll, z pocz4tku XXw,

d) nr 12 - dom, pny ul. Szpitalnej 15, z pocz4tku XXw.;

2) w terenie oznaczonym symbolem 24-MrWIU ustala sig zabytki nieruchome podlegaj4ce ochronie na

podstawie ustaleri miejscowego planu, wpisane do GEZIWEZ, oznaczone na rysunku planu szrafur4
inumerami 3,4,5, 13, 14, 15, 16, 17i25, dla kt6rych ustala sig ochrong popruez nakaz utrzymania
historycznego rozwi4zania architektonicznego elewacji, gabaryt6w oraz ksztaltu dachu;

a) nr 3 - dawny dworek, p62niej przedszkole, przy ul. Rzecznej 10 (dawna ul. Prymasa
Wyszyriskiego 1 3b), z lat 1922-1924r.,

b) nr 4 - dom, przy ul. Szpitalnej la, z 2 iw. XXw.,

c) nr 5 - dom, przy ul. Szpitalnej lb / ul. Rzecznej 14, z poczqtku XXw,

d)nr l3-dom, przyul. PrymasaWyszyriskiego ll (d. nr9),z2polowyXIXw.,

e) nr 14 - dom, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego 13, z I polowy XXw.,

f) nr l5 - budynek wielorodzinny,przy ul. Prymasa Wyszyfiskiego 13 I l3a, z I polowy XXw.,

g)nr 16-budynekgospodarczy,przyul. PrymasaWyszyriskiego l3a,z I polowyXXw.,

h) nr 17- oficyna, przy ul. Prymasa Wysryriskiego 13 lul. Prymasa Wyszyriskiego 13a (d. nr llll3a),
z I polowy XXw.,

i\ w 25 - dawne stajnie tzw. fornalskie przy ul. Prymasa WyszyriskiegoTl9, z lat 1888-1912;
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3)terenypolo2onesq(zgodniezrysunkiemplanu)wgranicachstrefyhistorycznejstrukturyprzestrzennej
miasta Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 3O-tych XXw.), podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri
planu miejscowego, wpisanej do GEZITVEZ, dla kt6rej obowi4zuj4ustalenia jak w $ 8 ust. 3 uchwaly.

6. Wymagania rvynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba

okreSlenia.

7 . Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnoS6 zabudowy jako wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko56 zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsc^ przeznuczone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, oraz linie zabudorvy i gabaryty obiekt6w, spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do drtig i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przyleglych nieruchomo5ci :

I ) wskaZniki intensywno5ci zabudowy dzialki budowlanej :

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej:

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z uslugami nieuci4Zliwymi w terenie oznaczonym symbolem 2I-MWIU:2,1,

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usfugaminieuci4Zliwymi w terenie oznaczonym symbolem 24-MWN:3,5,

- dla pozostalej zabudowy: 1,2,

b) minimalna intensywno5i zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:

a) dla dzialek wydzielonych pod uslugi nieuciqzliwe: l0o/o,

b) dla pozostalej zabudowy, w tym zabudowy podlegaj4cej adaptacji:25o/o,

c) pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. I uchwaly;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70o/o, pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 2

uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w

zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ l0 ust. 5 uchwaly;

5) maksymalna wysoko66 zabudowy:

a) uslugi nieuci4Zliwe, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna podlegaj4ca adaptacji, zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna podlegajqca adaptacji z ustugami nieuciqZliwymi, gatahe

wielokondygnacyjne: maksymalna; I2,0m, minimalnej nie ustala sig,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z uslugami

nieuci4zliwymi: maksymalna 15,0m, minimalna dwie kondygnacje naziemne - dotyczy terenu

oznaczonego symbolem 2 I -MWU,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z uslugami

nieuci4Zliwymi: maksymalna 21,0m, minimalna dwie kondygnacje naziemne - dotyczy terenu

oznaczonego symbolem 24 -I|dW N,

d) garaaejednokondygnacyjne i zabudowa gospodarcza: maksymalna 5,0m, minimalnej nie ustala sig,

e) pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 4 uchwaty;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w

publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomo6ci: zgodnie zryznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy obowi4zuj4cymi oraz liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz ustaleniami jak

w $ 10 ust. 6 uchwaly;

7) geometria dach6w:
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:

i a) uslugi nieuciq:2liwe, garahe wielokondygnacyjne: plaskie o spadku do 10o,

b) garaae jednokondygnacyjne: plaskie o spadku do 10", wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku
od 20o do 45o,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z uslugami
nieuci4Zliwymi: plaskie o spadku do 10", wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku od 20' do 45'
oraz dachy o ksztalcie zgodnie z prryjgt4 technologiq oraz o spadku do l5o, w tym dachy zielone,

d) zabudowa mieszkaniowa jednorodziwn podlegaj4ca adaptacji, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
podlegaj4ca adaptacji z uslugami nieucipliwymi: wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku od 20'
do 45o;

8)wysoko56 zabudowy ustalona wust.7 pkt5 oraz geometria dach6w ustalona wust.7 pkt7, niedotycz4
zabytk6w nieruchomych wymienionych w ust. 5, dla kt6rych ustala sig ochrong poprzez nakaz utrzymania
historycznego rozwi4zania architektonicznego elewacji, gabaryt6w oraz ksztaltu dachu;

9) adaptacja zabudowy i funkcji, zwy\qczeniem adaptacji garazy blaszanych wolnostoj4cych,
niestanowi4cych zespolu garazy .

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, ttakLe obszar6w szczeg6lnego zagrotenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie
wystgpuj e potrzeba okre 5 len ia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie
wystgpuje potrzeba okre6lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zaktz zabudowy:

l) dla uslug nieuci42liwych i dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala siq zakaz realizacji garu2y

wolnostoj4cych - garuhe realizowad jako zespoly garairy lub jako gara2e wielokondygnacyjne;

2) ustala sig mozliwo(i6 realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem
terenu, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaty;

3) w terenach wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszar6w o zlej przydatno6ci grunt6w dla
budownictwa(pgczniej4ce ily), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce zprzepis6w odrgbnych;

4) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 3 oraz $ 12 ust. 2-3 uchwaty.

ll.Zaszdy modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obsfuga komunikacyjna z dr6g publicznych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem }L-l|r {WIU z istniej4cych dr6g publicznych: ulicy Okrzei l-KD-GP*,
ulicy Szpitalnej 3-KD-L*, ulicy Rzecznej 8-KD-D* oraz z ci4gu pieszo-jezdnego 10-KDX*,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 24-l|dWIU z istniej4cych dr6g publicznych: ulicy Prymasa
Wyszyriskiego 2-l(J,-Z*lZZ, ulicy Szpitalnej 3-KD-L*, ulicy Rzecznej 8-KD-D* oraz zci4gu pieszo-
jezdnego 10-KDX*;

2) pozosta\e zasady obsfugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ l3 ust. I uchwaly;

3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-11 uchwaly.

12. Spos6b itermin t5rmczasowego zagospodarowania, urz1ilzania iuiytkowania teren6w: ustalenia
jakw$ 14uchwaty.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:30o/o.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slu24cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

$ 29. Teren oznoczony symbolem 23-U.

l. Przeznaczenie terenu: uslugi.
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2. Zasrdy ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu:

l) dla nowych inwestycji w zakresie produkcji w zabudowie produkcyjnej podlegajqcej adaptacji ustala sig

nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej w postaci zespol6w roSlinnoSci utworzonej przez drzewa ikrzewy
zimozielone, jako naturalnej bariery ochronnej przed uci42liwoSciami na dzialkach usytuowanych
w bezpo6rednim s4siedawie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej podlegaj4cej adaptacji oraz
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usytuowanej w terenach oznaczonych symbolami22-MWN,23-
U i 24-MWAJ;

2) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasrdy ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej: teren poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach strefu historycznej
struktury przestrzennej miasta Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 30-tych XXw.), podlegaj4cej ochronie
na podstawie ustaleri planu miejscowego, wpisanej do GEZIWEZ, dla kt6rej obowi4zuj1 ustalenia jak w $ 8

ust. 3 uchwaty.

6. Wymagania rvynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba

okreSlenia.

7. Zasady ksztahowania zabudowy oruz wskainiki zagospodarowania terenu, maksymalna
i minimalna intensywnoS6 zabudorvy jako wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej
w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko56 zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsct przezn czone na parkowanie pojazd6w ztopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji, orrz linie zabudolyy i gabaryty obiekt6wo spos6b sytuowania
obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic
przyleglych nieruchomo5ci:

l) wskaZniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: 1,1,

b) minimalna intensywnoSd zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:

a) dla dzialek wydzielonych pod uslugi i ustugi nieuci42liwe oraz dla zabudowy produkcyjnej podlegajqcej
adaptacji:5%o,

b) dla pozostalej zabudowy podlegaj4cej adaptacji:30%o,

c) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. I uchwaly;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70o/o, pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 2
uchwaly;

4) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ l0 ust. 5 uchwaty;

5) maksymalna wysokoSd zabudowy:

a) uslugi, uslugi nieuci4zliwe, zabudowa produkcyjna podlegaj4ca adaptacji: maksymalna: 15,0m,
minimalnej nie ustala sig,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna podlegaj4ca adaptacji, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
podlegaj4ca adaptacji z usfugami nieuci42liwymi: maksymalna: 12,0m, minimalnej nie ustala sig,

c) garaZe jednokondygnacyjne i zabudowa gospodarcza: maksymalna 5,0m, minimalnej nie ustala sig,

d) pozostale ustalenia jak w $ l0 ust. 4 uchwaty;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do dr6g i innych teren6w
publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomo5ci: zgodnie zwyznaczonymi na rysunku
planu liniami zabudowy: nieprzekraczalnymi oraz zgodnie z ustaleniami jak w $ l0 ust. 6 uchwaly;

Id: 8A584763 -124C-46D8- ADEA-258C2A62205 6. Uchwalonv Strona 42



i 7) geometria dach6w:

a) uslugi, uslugi nieuci4Zliwe, zabudowa produkcyjna podlegaj4ca adaptacji: plaskie o spadku do 10o oraz
wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku do l5o,

b) garahe jednokondygnacyjne: plaskie o spadku do l0o, wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku
od 20" do 45'.

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna podlegaj4ca adaptacji, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
podlegaj4ca adaptacji z uslugami nieuci4Zliwymi: wielospadowe, w tym dwuspadowe, o spadku od 20o

do 45o;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, ztakLe obszar6w szczeg6lnego zagroizenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetorvych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie
wystgpuj e potrzeba okre $ len ia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie
wystgpuje potrzeba okre6lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

l) dla uslug ustala sig zakaz realizacji garuZy wolnostoj4cych - garahe realizowatjako zespoly garazy;

2) ustala sig moZliwofi( realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej z przeznaczeniem
terenu, lokalizacja zabudowy sezonowej zgodnie z ustaleniami jak w $ 6 ust. 3 uchwaly;

3) teren potoZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach obszaru o zlej przydatnoSci grunt6w dla
budownictwa (pgczniej4ce ity), dla kt6rego obowi4zujq warunki wynikajqce z przepis6w odrgbnych;

4) pozostale ustalenia jak w $ 10 ust. 3 oraz $ 12 ust. 2-3 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obstuga komunikacyjna z dr6g publicznych: z istniej4cych dr6g publicznych: ulicy Prymasa Wyszyfskiego
2-KD-Z*lZZ i ulicy Szpitalnej 3-KD-L*;

2) pozostale zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ 13 ust. 1 uchwaly;

3) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-l I uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz1dzania iuiytkowania teren6w: ustalenia
jakw$ 14uchwaly.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustarvy
z dnia 27 mtrca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 30oh.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w sluZ4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuj e potrzeba okre6lenia.

Rozdzial4.
Ustalenia szczeg6lowe dotycz4ce modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji.

$ 30. Teren oznaczony symbolem l-KD-GP* (ulica Okrzei).

l. Przeznaczenie terenu: droga gl6wna ruchu przyspieszonego publiczna.

2. Zaszdy ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasilly ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.
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5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br r

kultury wsp6lczesnejr w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu; gianice strefu historycznej struktury '
przestrzennej miasta Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 30-tych XXw.), podlegaj4cej ochronie na

podstawie ustaleri planu miejscowego, wpisanej do GEZIWEZ, dla kt6rej obowiqzujq ustalenia jak w $ 8 ust. 3

uchwaty.

6. Wymagania wynikaj1ce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: ustalenia jak w $ 9

uchwaly.

7. Parametry i wskainiki ksztahowania drogi oraz zagospodarowania terenu, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca przezn czone na parkowanie pojazd6w zaopttrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji:

l) szeroko56 w liniach rozgraniczaj4cych tereny o r62nym przeznaczeniu lub r62nych zasadach

zagospodarowania: od 37,5m do 117,0m, zlokalnym rozszerzeniem do 218,0m, zgodnie zrysunkiem
planu,

2) dwie jezdnie;

3) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w

zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: zgodnie z warunkami wynikaj4cymi z przepis6w

odrgbnych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegajqcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakLe obszar6w szczeg6lnego zagroLenia

powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych

w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa:
nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo3ci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okre6lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym
za,kaz zabudowy:

1) w terenie .vq1lznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszar6w o dostatecznej przydatno5ci grunt6w

dla budownictwa oraz granice obszar6w o zlej przydatnoSci grunt6w dla budownictwa (pgczniej4ce ity), dla

kt6rych obowipujq warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

2) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaty.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) zasady obstugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ l3 ust. I uchwaly;

2) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-11 uchwaty'

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, arzqdzanit i uiytkowania teren6w: nie

wystgpuje potrzeba okreSlenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy

z dnia 27 mtrca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 0oh.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez

masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$ 31. Teren oznaczony symbolem 2-l<D-Z*lZZ (ulica Prymasa Wyszyriskiego)'

| . P rzezntczenie terenu :

1) droga zbiorczt publiczna;

2) obszar szczeg6lnego zagroilenia powodzi4.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.
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r 5 . Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w Qrm krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej:

1) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice streff historycznej struktury przestrzennej miasta

Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 3Otych XXw.), podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri planu
miejscowego, wpisanej do GEZIWEZ, dla kt6rej obowi4n$1ustalenia jak w $ 8 ust. 3 uchwaly;

2) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice strefu ochrony archeologicztej, podlegaj4cej

ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu, dla kt6rej obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 8 ust. 4 uchwaty.

6. Wymagania wynikaj4ce z potrzeb ksztahowania przestrzeni publicznych: ustalenia jak w $
9 uchwaly.

7. Parametry i wskainiki ksztahowania drogi oraz zagospodarowania terenu, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca przezn czone na parkowanie pojazd6w zaopttrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji:

l) szeroko5i w liniach rozgraniczaj4cych tereny o r62nym przeznaczeniu lub r62nych zasadach

zagospodarowania: od 15,0m do 21,5m, z lokalnym rozszerzeniem do 36,0m, zgodnie z rysunkiem planu,

2) jedna jezdnia;

3) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ichrealizacji: zgodnie z warunkami wynikaj4cymi z przepis6w
odrgbnych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakirc obszar6w szczegrilnego zagroizenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okreSlonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewfidztwa: w terenie
ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru szczegolnego zagroienia powodzi4, na kt6rym
prawdopodobieristwo wystqpienia powodzi jest $rednie i wynosi lo/o (raz na l00lat), dla kt6rego obowi4zuj4
wszystkie szczeg6lowe zakazy, ograniczenia oraz obowiqzki zgodnie zprzepisami odrgbnym oraz sposoby
zagospodarowania terenu i realizacji zabudowy na warunkach wynikaj4cych z przepis6w odrgbnych oraz dla
kt6rych ustala sig zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym: nie
wystgpuje potrzeba okre6 lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaiz zabudowy:

l) w terenie wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszar6w o dostatecznej przydatnoSci grunt6w
dla budownictwa, granice obszar6w o zlej przydatno6ci grunt6w dla budownictwa (pgczniej1ce ily) oraz
granice obszar6w o z\ej przydatno5ci grunt6w dla budownictwa (nasypy niebudowlane), dla kt6rych
obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

2) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaty.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ l3 ust I uchwaty;

2) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-11 uchwaly.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dztnia i uiytkowania teren6w: nie
wystgpuje potrzeba okreSlen ia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:Uoh.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych ornz teren6w slu24cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$32. Teren oznaczony symbolem 3-KD-L* (ulica Szpitalna).

l. Przeznaczenie terenu: droga lokalna publiczna.

2. Zasaily ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaty.
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3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zrsady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej: teren poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach streff historycznej

struktury przestrzennej miasta Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 3O-tych XXw.), podlegaj4cej ochronie

na podstawie ustaleri planu miejscowego, wpisanej do GEZAVEZ, dla kt6rej obowiqz\iq ustalenia jak w $ 8

ust. 3 uchwaly.

6.Wymagania rvynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: ustalenia jak w$9
uchwaly.

7. Parametry i wskaZniki ksztahowania drogi oraz zagospodarowania terenu, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsci przeznuczone na parkowanie pojazd6w ztopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji:

1) szerokoS6 w liniach rozgraniczaj4cych tereny o r62nym przeznaczenit lub r6Znych zasadach

zagospodarowania: od 12,0m do 15,0m, zgodnie z rysunkiem planu,

2\ jedna jezdnia;

3) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w

zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: zgodnie z warunkami wynikaj4cymi z przepis6w

odrgbnych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, rtakLe obszar6w szczeg6lnego zagroLenit
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okreSlonych

w audycie krajobrazowym oratz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie

wystgpuje potrzeba okre6lenia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym

zakaz zabudowy:

1) w terenie .vq znacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszar6w o dostatecznej przydatno5ci grunt6w

dla budownictwa oraz granice obszar6w o zlej przydatno5ci grunt6w dla budownictwa (pgczniej4ce ity), dla

kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

2) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jakw $ 13 ust. I uchwaly;

2) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicmej: ustalenia jak w $ l3 ust. 2-l I uchwaly.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i u2ytkowania teren6w: nie

wystgpuje poffzeba okre6lenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy

z dnia 27 marct 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 0%o.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez

masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$33.Teren oznaczony symbolem 4-KD-L* (ulica Solna). Teren oznaczony symbolem S'KD'L* (ulica

Fabryczna). Teren oznaczony symbolem 6-KD'L* (ulica Piwna).

| . Przeznaczenie terenu : droga lokalna publiczna.

2. Zgfjady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaty.

3.Ztsardy ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
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l) dla ulicy Piwnej 6-KD-L* ustala sig zagospodarowanie zieleniq w formie nowych nasadzef drzew
i krzew6w z moZliwoSci4 wzbogacenia o gatunki dobrane do potrzeb rodzimego ekosystemu, na warunkach
wynikaj4cych z przepis6w odrgbnych;

2) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zrcady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

5. Za;sarily ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej:

l) w granicy terenu ulicy Fabrycznej 5-KD-L* (zgodnie z rysunkiem planu), ustala sig zabytek nieruchomy
podlegaj4cy ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu, wpisany do GEZAVEZ, oznaczony na

rysunku planu szrafur4 i numerem 24,nalel4cy do Zespolu Fabryki Cykorii F. Bohma (ob. Zak\ad Nr 2 -
DELECTA S.A.) - ogrodzenie, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego 14, zXlX / XXw. dla kt6rego ustala sig

ochrong poprzez nakaz utrzymania gabaryt6w;

2) w terenie ulicy Fabrycznej 5-KD-L* ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu):

a) granice streff historycznej struktury przestrzennej miasta Woclawka (obszar wyksztalcony do lat 30-
tych XXw.), podlegaj4cej ochronie na podstawie ustalerl planu miejscowego, wpisanej do GEZIWEZ, dla
kt6rej obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 8 ust. 3 uchwaly,

b) granice streff ochrony archeologicznej, podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu,
dla kt6rej obowi4zujq ustalenia jak w $ 8 ust. 4 uchwaly;

3) teren ulicy Piwnej 6-KD-L* poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu):

a) w granicach streff historycznej struktury przestrzennej miasta Woclawka (obszar wyksztalcony do lat
30{ych XXw.), podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri planu miejscowego, wpisanej do GEZIWEZ,
dla kt6rej obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 8 ust. 3 uchwaly,

b) w granicach strefo ochrony archeologicznej, podlegaj4cej ochronie na podstawie ustaleri miejscowego
planu, dla kt6rej obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 8 ust. 4 uchwaly.

6. Wymagania rvynikaj 4ce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

l) dla ulicy Piwnej 6-KD-L* ustala sig moZliwo6i przeksztalcenia w woonerf - sytuowanie zabudowy
sezonowej oraz lokalizacja tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem
terenu, na warunkach wynikajqcych zprzepis6w odrgbnych ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem przepis6w
z zakresu ochrony przeciwpolarowej ;

2) pozostale ustalenia jak w $ 9 uchwaly.

7. Parametry i wskafniki ksztaltowania drogi oraz zagospodarowania terenu, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejscl przezn czone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonvch w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji:

1) szerokoSd w liniach rozgraniczaj4cych tereny o r62nym przeznaczenit lub r62nych zasadach
zagospodarowania:

a) dla ulicy Solnej 4-KD-L*: od 12,0m do 15,0m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla ulicy Fabrycznej 5-KD-L*: od 8,0m do 16,7m, zgodnie z rysunkiem planu,

c) dla ulicy Piwnej 6-KD-L*: od I l,0m do 12,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) jedna jezdnia;

3) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ichrealizacji: zgodnie z warunkami wynikaj4cymi z przepis6w
odrgbnych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, wtym teren6w g6rniczych,, ttakLe obszar6w szczeg6lnego zagrohenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie
wystgpuje potrzeba okreSlenia.
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9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie
wystgpuj e potrzeba okre S lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:

1) w terenie ulicy Solnej 4-KD-L* :vqyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszar6w o dostatecmej
przydatnoSci grunt6w dla budownictwa oraz granice obszar6w o zlej przydatnoSci grunt6w dla
budownictwapgczniejqce ity), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

2) w terenie ulicy Fabrycznej 5-KD-L* wyznacza siE (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszar6w o zlej
przydatno5ci grunt6w dla budownictwa (pgczniejqce ily) oraz granice obszar6w o zlej przydatnoici
grunt6w dla budownictwa (nasypy niebudowlane), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce
z przepis6w odrgbnych;

3) teren ulicy Piwnej 6-KD-L* poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach obszar6w o zlej
przydatno5ci grunt6w dla budownictwa (nasypy niebudowlane), dla kt6rego obowiqzuj4 warunki
wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

4) w terenie ulicy Piwnej 6-KD-L* wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru, na kt6rym
prawdopodobieristwo wyst4pienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2o/o (raz na 500 lat) lub na kt6rym istnieje
prawdopodobieri stwo wyst4pien ia zdarzenia ekstremalnego;

5) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

1 l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ l3 ust. I uchwaty;

2) zasady obslugi w zakresie infrastruktury techniczrej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2- 1 I uchwaly.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uiytkowania teren6w: nie

wystgpuje potrzeba okre5lenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 0o/o.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w sluZ4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$34. Teren oznaczony symbolem 7-KD-L*|ZZ (ulica Piwna).

l. Przeznaczenie terenu:

l) droga lokalna publiczna;

2) obszar szczeg6lnego zagroLenia powodzi4.

2. Zastdy ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustala sig zagospodarowanie zieleni4 w formie nowych nasadzeri drzew i krzew6w z mo2liwoSci4

wzbogacenia o gatunki dobrane do potrzeb rodzimego ekosystemu, na warunkach wynikaj4cych

z przepis6w odrgbnych;

2) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaty.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej:

1) w granicy terenu (zgodnie z rysunkiem planu), ustala sig zabytek nieruchomy podlegaj4cy ochronie na

podstawie ustaleri miejscowego planu, wpisany do GEZIWEZ, oznaczony na rysunku planu szrafur4

i numerem 24, nalea4cy do Zespolu Fabryki Cykorii F. Bohma (ob. Zaklad Nr 2 - DELECTA S.A.) -

ogrodzenie, przy ul. Prymasa Wyszyriskiego 14, zXlX / XXw., dla kt6rego ustala sig ochronq poptzez

nakaz utr zy mania gab aryt6w ;
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:

i 2) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice strefu historycznej struktury pnestrzennej miasta
Woclawka (obszar wyksztalcony do lat 30-tych XXw.), podlegaj4cej ochronie na podstawie ustalef planu
miejscowego, wpisanej do GEZN,IEZ, dla kt6rej obowi4zuj1 ustalenia jak w $ 8 ust. 3 uchwaly;

3) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice stre$ ochrony archeologicznej, podlegaj4cej
ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu, dla kt6rej obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 8 ust. 4 uchwaly.

6. Wym a gania wynikaj 4ce z potrzeb ksztaltowania p rzestrzeni p ublicznych :

1) dla ulicy ustala sig mo2liwo56 przeksztalcenia w woonerf - sytuowanie zabudowy sezonowej oruz
lokalizacja tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej zprzeznaczeniem terenu, na
warunkach wynikajqcych zprzepis6w odrgbnych ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem przepis6w z zakresu
ochrony przeciwpoZarowej ;

2) pozostale ustalenia jak w $ 9 uchwaly.

7. Parametry i wskafniki ksztahowania drogi oraz zagospodarowania terenu, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznrczone na parkowanie pojazd6w za,opatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji:

1) szeroko56 w liniach rozgraniczaj4cych tereny o r6znym przeznaczeniu lub r62nych zasadach
zagospodarowania: od 10,5m do I1,8m, z lokalnym rozszerzeniem do 30,5m, zgodnie z rysunkiem planu,

2) jedna jezdnia;

3) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: zgodnie z warunkami wynikaj4cymi z przepis6w
odrgbnych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakLe obszar6w szczeg6lnego zagroilenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa:

1) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru szczeg6lnego zagroilenia powodzi4, na
kt6rym prawdopodobiefstwo wyst4pienia powodzi jest Srednie i wynosi lo/o (raz na 100lat) oraz granice
obszaru szczeg6lnego zagrohenia powodzi4, na kt6rym prawdopodobieristwo wyst4pienia powodzi jest
wysokie i wynosi l0%o (raz na l0 lat), dla kt6rych obowiqzuj4 wszystkie szczeg6lowe zakazy, ograniczenia
oraz obowi4zki zgodnie zprzepisami odrgbnym oraz sposoby zagospodarowania terenu irealizacji
zabudowy na warunkach wynikaj4cych z przepis6w odrgbnych oraz dla kt6rych ustala sig zakazlokalizacji
zabudowy kubaturowej.

2) w terenie ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) obszar osuwania sig mas ziemnych - obszar zagroZony
ruchami masowymi, dla kt6rego obowi4zuj4 ustalenia jak w $ 7 ust. I I pkt 2 uchwaly.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie
wystgpuje potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
ztkzz zabudowy:

l) w terenie Wznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszar6w o dostatecznej przydatnoSci grunt6w
dla budownictwa oraz granice obszar6w o z\ej przydatno6ci grunt6w dla budownictwa (nasypy
niebudowlane), dla kt6rych obowi4zuj4 warunki wynikajqce zprzepis6w odrgbnych;

2) w terenie Wznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru, na kt6rym prawdopodobielistwo
wyst4pienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2o/o (raz na 500 lat) lub na kt6rym istnieje prawdopodobieristwo
wyst4pienia zdarzenia ekstremalnego;

3) pozostale ustalenia jak w g 12 ust. 2 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budorvy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) zasady obsfugikomunikacyjnej: ustalenia jakw g l3 ust. I uchwaty;

2) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ l3 ust. 2-l I uchwaly.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i u2ytkowania teren6w: nie
wystgpuj e potrzeba okre 5 lenia.
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13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz IY,

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

$35.Teren oznaczony symbolem 8-KD-D* (ulica Rzeczna). Teren oznaczony symbolem 9-l(D-D* (ulica
Toruftskn).

l. Przeznrczenie terenu : droga dojazdowa publiczna.

2. Zrcady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej: teren ulicy Rzeczrej 8-KD-D* poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach

strefu historycznej struktury przestrzennej miasta Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 30-tych XXw.),
podlegajqcej ochronie na podstawie ustaleri planu miejscowego, wpisanej do GEZAVEZ, dla kt6rej obowi4zujq

ustaleniajak w $ 8 ust. 3 uchwaly.

6. Wymagania wynikaj qce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: ustalenia jak w $ 9

uchwaty.

7. Parametry i wskaZniki ksztahowania drogi oraz zagospodarowania terenu, minimalna liczba

miejsc do parkowania, w tym miejsc^ przeznnczone na parkowanie pojazd6w ztopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji:

l) szeroko5i w liniach rozgraniczaj4cych tereny o r6znym przeznaczeniu lub r62nych zasadach

zagospodarowania:

a)dla ulicy Rzecznej 8-KD-D*:8,0m, zlokalnymi rozszerzeniami do 11,5m ido 19,5m orazz lokalnym

przewgZeniem do 7,5m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla ulicy Toruriskiej 9-KD-D*: od 6,0m do 14,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) jedna jezdnia;

3) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w

zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: zgodnie z warunkami wynikaj4cymi z przepis6w

odrgbnych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podtegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, wtym teren6w g6rniczych, atakhe obszar6w szczeg6lnego zagroizenia

powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych

w audycil krajobrazowym orarz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie

wystgpuje potrzeba okre5lenia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okre5len ia.

10.Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia wich uZytkowaniu, wtym
za'kaz zabudowy:

1) w terenie ulicy Rzecznej 8-KD-D* wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszar6w o zlej

przydatno$ci grunt6w dla budownictwa (pgczniej4ce ity), dla kt6rych obowiqzuj4 warunki wynikaj4ce

z przepis6w odrgbnych;

2) w terenie ulicy Toruriskiej 9-KD-D* wyznacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru

o dostatecznej przydatno$ci grunt6w dla budownictwa, dla kt6rego obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce

z przepis6w odrgbnych;

3) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jakw $ 13 ust. I uchwaty;
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a 2) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-l I uchwaly.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, arz4dzania i uiytkowania teren6w: nie
wystgpuje potrzeba okre6lenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kttfrej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:0o/o.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez
masowych: nie wystqpuje potrzeba okreSlenia.

$ 36. Teren oznaczony symbolem 10-KDX* (ciqg pieszo-jezdny).

| . P r zeznaczenie terenu : ci4g pieszo-j ezdny publiczny.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej: teren poloZony jest (zgodnie z rysunkiem planu) w granicach strefu historycznej
struktury przestrzennej miasta Wloclawka (obszar wyksztalcony do lat 30-tych XXw.), podlegaj4cej ochronie
na podstawie ustaleri planu miejscowego, wpisanej do GEZAVEZ, dla kt6rej obowi1tnjq ustalenia jak w $ 8
ust. 3 uchwaly.

6. Wymagania wynikajqce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: ustalenia jak w $ 9
uchwaly.

7. Parametry i wskaZniki ksztahowania drogi oraz zagospodarowania terenu, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejscl przeznaczone na parkowanie pojazd6w zaopttrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji:

l) szeroko5d w liniach rozgraniczaj4cych tereny o r62nym przeznaczeniu lub r6Znych zasadach
zagospodarowania: od 7,0m do'7,2m, zgodnie z rysunkiem planu,

2) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: zgodnie z warunkami wynikaj4cymi z przepis6w
odrgbnych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakize obszar6w szczeg6lnego zagroizenit
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraiz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie
wystgpuj e potr zeba okre S lenia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie
wystgpuj e potrzeba okre S len ia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy: ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

I L Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w g l3 ust. I uchwaly;

2) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2-11 uchwaty.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uiytkowania teren6w: nie
wystgpuj e potrzeba okreS len ia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o ktrirej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:Ioh.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkorvych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okre$lenia.

$ 37. Teren oznaczony symbolem ll-KX* (ciqg pieszy).

L P rzeznaczenie teren u : ci4g pieszy publiczny.
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2. Zastdy ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) w obszarze osuwania sig mas ziemnych obejmuj4cym osuwisko i jego strefg buforow4 o szerokoSci 10,0m

od granic osuwiska (zgodnie z rysunkiem planu), ustala sig:

a) ochrong zieleni utworzonej przez drzewa i krzewy, jako naturalnej bariery ochronnej terenu,

b) zagospodarowanie zieleniq w formie nowych nasadzef drzew i krzew6w z mo2liwo5ci4 wzbogacenia

ogatunki dobrane do potrzeb rodzimego ekosystemu, na warunkach wynikaj4cych zprzepis6w
odrgbnych;

2) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaty.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej : nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

6. Wymagania wynikaj 4ce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: ustalenia jak w $ 9

uchwaly.

7. Parametry i wskaZniki ksztaltowania drogi oraz zagospodarowania terenu, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca przezn czone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartq
parkingow4 i spos6b ich realizacji:

1) szeroko56 w liniach rozgraniczajqcych tereny o r62nym przeznaczeniu lub r62nych zasadach

zagospodarowania: od 4,0m do 9,5m, zgodnie z rysunkiem planu,

2)minimalna liczba miejsc do parkowania, wtym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w

zaopatrzonych w kartg parkingowq i spos6b ich realizacji: nie wystgpuje potrzeba okre(lenia.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekttiw podlegaj4cych ochronieo ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych. atakLe obszar6w szczeg6lnego zagroilenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre3lonych

w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewfidztwtz w terenie

ustala sig (zgodnie z rysunkiem planu) obszar osuwania sig mas ziemnych - osuwisko nieaktywne - obejmujQcy

osuwisko ijego strefg buforow4 oszerokoSci 10,0m od granic osuwiska (zgodnie zrysunkiem planu), dla

kt6rego obowiqzujq ustalenia jak w $ 7 ust. 11 pkt I uchwaly.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym: nie

wystgpuje potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uiytkowaniu' w tym

zakaz zabudowy:

l) w terenie .yqi1znacza sig (zgodnie z rysunkiem planu) granice obszaru o dostatecznej przydatnofci grunt6w

dla budownictwa, dla kt6rego obowi4zuj4 warunki wynikaj4ce z przepis6w odrgbnych;

2) pozostale ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ l3 ust. 1 uchwaty;

2) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 13 ust. 2- I I uchwaly.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uiytkowania teren6w: nie

wystgpuje potrzeba okre5lenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy

z dnia 27 mtrca2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 0o/o.

14. Granice teren6w rekreacyjno-wypoczynkowych oraz teren6w slui4cych organizacji imprez

masowych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

$ 38. Teren oznaczony symbolem l2-KX*/WS (ciqg pieszy nad Srddlqdowymi wodami powierzchniowymi

plynqcymi -mostek nad rzekq Zglowiqczkq).

L P rzeznaczenie terenu :
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:

? 1) ciqg pieszy publiczny - przeprawa mostowa stanowi4ca przebieg ci4gu pieszego nad Sr6dl4dowymi
wodami powierzchniowymi ptyn4cym i ;

2) Sr6dl4dowe wody powierzchniowe plyn4ce - teren pod przepraw? mostow4 stanowi4c4 przebieg ci4gu
pieszego.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu:

l) ustala sig ochrong urz4dzert wodnych zwi4zanych z obslug4 i funkcjonowaniem terenu oraz nri1zanych
z obslugq przeciwpowodziow4 - obowi4zuj4 wszystkie szczeg6lowe zakazy, ograniczenia i obowiqzki
zgonie z przepisami odrgbnymi;

2) pozostale ustalenia jak w $ 7 uchwaty.

4. Zxady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w Qrm krajobraz6w kulturowych oraz d6br
kultury wsp6lczesnej : nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

6.Wymagania rvynikaj1ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: ustalenia jak w$9
uchwaly.

7. Parametry i wskaZniki ksztaltowania drogi oraz zagospodarowania terenu, minimalna liczba
miejsc do parkowania, w tym miejsca przezn czone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg
parkingow4 i spos6b ich realizacji:

l) szeroko6i w liniach rozgraniczaj4cych tereny o r6znym przeznaczeniu lub rolnych zasadach
zagospodarowania: 6,5m, zgodnie z rysunkiem planu,

2) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia;

3) ustala sig mo2liwoSd wykonywania oraz utrzymywania urzqdzeh wodnych rwi4zanych z obslug4
i funkcjonowaniem terenu oraz zwiy,anych z obslug4 przeciwpowodziow4, na warunkach okreSlonych
przepisami odrgbnymi.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakLe obszar6w szczeg6lnego zagroilenia
powodzi4 orrz obsztr6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre5lonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa: nie
wystgpuj e p otrzeba okre6lenia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym: nie
wystgpuj e p otrzeba okre $ lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym
zakrz zabudowy: ustalenia jak w $ 12 ust. 2 uchwaly.

I l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zasady obslugi komunikacyjnej: ustalenia jak w $ l3 ust. 1 uchwaly;

2) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ l3 ust. 2-11 uchwaly.

l2.Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuiytkowania teren6w: nie
wystgpuj e potrzeba okre S len ia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymz 0%u

14. Granice terenriw rekreacyjno-lyypoczynkowych oraz teren6w sluiqcych organizacji imprez
masowych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

Rozdzial5.
Postanowienia koricowe

$ 39. W granicach obszaru, o kt6rym mowa w $ I ust. l, trac4 waZnoSd Uchwaly:
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l.Uchwala Nr124/XIV/99 Rady Miasta Wloclawka zdnia 29listopada 1999r. wsprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj4cego obszar wyodrgbniony z czgSci terytorium miasta

Wloclawka, polo2ony w dzielnicy ,,Zazamcze" poy ul. Piwnej 1 i 3, dzialki nr I I i 12, zmieniona uchwal4

Nr 146/XVI/99 Rady Miasta Woclawka zdnia 28grudnia 1999r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
z 2000r., Nr 18, poz. 126);

2.lJchwala Nr46/XLX/2006 Rady Miasta Woclawek zdnia 5czerwca 2006r. wsprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrgbie ewidencyjnym Miasto Wloclawek, w zakresie obszaru

ograniczonego ulic4 Okrzei, terenem parku im. H. Sienkiewicza, u,lic1 Piwnq, rzek4 Wisl4 orazprzepompowniq
Sciek6w (Dz. Urz. I(oj. Kujawsko-Pomorskiego z 2006r., Nr 119, poz. 1743);

3. Uchwala NrTS1XX/2008 Rady Miasta Wloclawek zdnia 27 sierpnia 2008r. wsprawie miejscowego
planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Woclawek dla obszaru poloZonego we Woclawku pomigdzy:

zachodni4 granic4 dzialki nr l2l3 KM 34, ulicami Torurisk4, Prymasa St. Wyszyriskiego, wschodni4 granic4

dzialki nr 3/2 KM 35, czgsci4 poludniowej granicy i wschodni4 granicq dzialki nr 314 KM 35, czgSciq

poludniowej granicy dzialki nr 2/l KM 23, zachodnim brzegiem rzeki Zglowiqczki oraz poludniowym

brzegiem rzeki Wisly (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008r., Nr 128, poz. 2030);

4.Uchwala Nr DV73lll Rady Miasta Wloclawek zdnia gmaja 20llr. wsprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru poloZonego we Wloclawku pomigdzy brzegiem rzeki

Wisty na odcinku od uj5cia rzeki Zglowiqczki do zachodniej granicy nieruchomoi;cinr 1126 KM 48, wzdfuZtej
granicy i w kierunku zachodnim wzdtu| granicy dzialki nr 316 i 3/l KM 48, ulicq Ogniow4, Chmieln4, Wroni4,

Okrzei do wysoko5ci ulicy KoSciuszki, granicq obszar6w kolejowych, ulic4 Szpitaln4, Okrzei i zachodni4

granic4 Parku im. H. Sienkiewicza, ulic4 Wyszyriskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zglowi1czki
zwytt4czeniem teren6w objgtych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po

1 stycznia 1995r. (Dz. LIrz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 201Ir., Nr 167, poz. 1403).

$ 40. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Wloclawek.

$ 4f. 1. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni
Woj ew6dztrva Kuj awsko-Pomorskiego.

od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoSci

Publicznej Urzgdu Miasta Woclawek.
poprzez ie w Biuletynie Informacji

wi *J"
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Zal4cnnkNr 2 do uchwaly Nr )O(XVIVl02l202l

Rady Miasta Wloclawek

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ROZSTRZYGNTqCTE
Rady Miaste lVloclawek

o sposobie rozpttrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy zdnia 27marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu
przestrzenqrm (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z pdin. zm.), Rada Miasta Woclawek rozstrzyga o sposobie
rozpatrz,enia uwag wniesionych do projektu planu.

W trakcie wylo2rcnia projektu miejscowego planu do wgl4du publicznego, kt6re nast4pilo w terminie
od dnia 4 czpmtca 202k. do dnia 5 lipca 202Lr. oraz po zakofczeniu okresu jego wyloinnia w terminie
skladania uwag do dnia27 lipca202b., nie wniesiono iadnychuwag do wylo2onego projektu planu.
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ZalqcznikNr 3 do uchwaty Nr XXXVIIllO2lzO2l

Rady Miasta Woclawek

z dnia 3l sierpnia 2021 r.

ROZSTRZYGNI4CIE
Rady Miasta Wloclawek

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nale24
do zadari wlasnych gminy, orazzasadach ich finansowania

Na podstawie art.20 ust. 1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzenrrym (Dz. U. z 2021r., poz.74l zp6in. zm.) oraz art.2ll-271 wtawy zdnia 27 sierpnia 2009r.
ofinansach publicznych (Dz. U. 22021r., poz.305), Rada Miasta Wloclawek okreSla nastgpuj4cy spos6b
rcalizacji i finansowania inwestycji zzal<resu infrastruktury technicznej, kt6re zgodnie zart.7 ust. I pkt 2 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372), nalel4 do zadafi wlasnych
gminy i slu24 zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaric6w.

l Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, przewidziane na podstawie planu, stanowi4:

1) W zakresie infrastruktury drogowej: modernizacja, rozbudowa i remonty istniejqcych dr6g publicznych
oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) drogi lokalne: 3-KD-L*,4-KD-L* i 5-KD-L*,

b) droga dojazdowa: 8-KD-D*,

c) ci4g pieszy: ll-KX*;
2) W zakresie infrastruktury technicznej: budowa nowych sieci oraz modernizacja istniejqcej sieci

infrastruktury technicznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami sieci.

2. Spos6b realizacji inwestycji.

Docelowo zaklada sig modemizacje ulic istniej4cych oraz budowg lub modemizacje nawierzchni,
chodnik6w, zatok postojowych, budowg lub przebudowgurz4dzeri infrastruktury technicznej.

Realizacja inwestycji przebiegal bgdzie zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa i normami
w w/w zakresie, w tym ustaw4 z dnia I I wrze5nia 2019r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. z 2021r.,
poz. 1129). Spos6b realizacji inwestycji bgdzie wynikal zwykorzystania moZliwych do zastosowania
rozwi4zafi techniczno-technologicznych, w spos6b gwarantuj4cy dobr4 jakoSi wykonania. Dopuszcza sig

etapow4 r ealizacjg inwestycj i.

3. Zaszdy finansowania.

Realizacja inwestycji drogowych bEdzie finansowana zbudhetu miasta Wloclawek, zdopuszczeniem
porozumief finansowych zawartych z innymi podmiotami, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, w tym
ustaw4 zdnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz ustaw4 zdnia
16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu l4dowego (Dz. U. z 2021r., poz. 688).

Finansowanie inwestycji zzatresl infrastruktury technicznej, zwi1zanych zzaopaffzeniem terenu
objgtego planem w paliwo gazowe, energig elektryczn4, cieplo oraz inwestycje z zatresu budowy sieci
wodoci4gowej i kanalizacji (finansowane na podstawie art. 15 ustawy zdniaT czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzenit w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciek6w Dz. U. z 2020r., poz. 2028), bEdzie realizowane
ze Srodk6w finansowych poszczeg6lnych przedsigbiorstw posiadaj4cych wymagan4 koncesjg,
z dopuszczeniem porozumieri finansowych zawartych z innymi podmiotami, atak2e poprzez
dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydatki inwestycyjne finansowane zbudietu
gminy winny by6 zapisane w uchwale budZetowej.

L,-)w I

ry
lW tlLipal0
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t
Zat1cznrk Nr 4 do uchwaly Nr )O(XVIVrc2lzO2L

Rady Miasta Woclawek

z dnia3 I sierpnia 2021 t.

Zalacznik4,gml

Daneprzestrzenne,okt6rychmowawart67aust 3i5ustawyzdnia27marca2fi)3r.oplenowaniu
i zegospodarowrniu przestrzennym (i.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z p6fr:n zm.) ujawnione zostenq po

kliknigciu w ikong
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