
R\DA MINY 
wr.ncr. ... wc.K 

UCHW ALA Nr :XXXV/272/18 

RADY GMINY WLOCLA WEK 

z dnia 28 czenvca 2018 roku 

w' sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wloclawek 

w zakresie obszaru polotonego w miejscowosci Potok i Sm6lsk. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 usta1ty z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniuprzestrzennym ( Dz. U z 201 7 r. poz. 1073, poz. 1566) oraz art. 18, ust. 

2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, 

poz. 1000) oraz uchwaly Nr XVII/161112 Rady Gminy Wloclawek z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wloclawek w zakresie obszaru polotonego w miejscmt:osci Potok 

i Sm6lsk, 

Rada Gminy Wloclawek uchwala, co nast~puje: 

Rozdzial1 

Przepisy og6Jne 

§ 1. Po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunk6w 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wloclawek, uchwala siy miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wloclawek w zakresie obszaru polozonego 

w miejscowosci Potok i Sm61sk, zwany dalej planem. 

§ 2.1. Ustalenia planu skladaj'! siy z tekstu planu stanowi'!cego tresc niniejszej 

Uchwaly oraz nastypuj'!cych zal'!cznik6w, stanowi'!cych jej integraln'! czysc: 

1) zal'!cznik Nr 1 - rysunek miejscowego planu zwany dalej rysunkiem planu, przedstawiaj'!

cy graficzne ustalenia planu, w tym granice obszaru objytego planem, sporz'!dzony na ko

pii mapy zasadniczej w skali 1:1 000, 

2) zal'!cznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wlodawek, 

3) zal'!cznik Nr 3 - rozstrzygniycie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 



4) zal(j.cznik Nr 4 - rozstrzygnitrcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nalei:(j. do zadait wlasnych gminy, oraz zasa

dach ich finansowania. 

§ 3.1 . Ilekroc w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o: 

1) dachu plaskim - nalei:y przez to rozumiec dach o maksymalnym k(j.cie nachylenia polaci 

dachowej 15°; 

2) dzialce budowlanej - nalei:y przez to rozumiec dzialktr budowlan£! w rozumieniu 

przepis6w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen

nym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z p6zn. zm. ); 

3) linii rozgraniczaj(j.cej - nalei:y przez to rozumiec linitr wyznaczaj(j.C£! podzialy obszaru 

objcrtego planem na tereny; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy nalei:y przez to rozumiec teoretyczn(j. graniccr 

wyznaczon(j. na okreslonym terenie i przedstawion(j. na rysunku planu, dotycz(j.C(j. 

sytuowania lica i naroi:nik6w scian zewncrtrznych budynku na calej jego wysokosci, poza 

kt6r(j. w kierunku dr6g lub teren6w S(j.Siednich zabrania sicr lokalizowania obiekt6w; 

5) obszarze planu lub granicach planu - nalei:y przez to rozumiec obszar objcrty niniejszym 

planem w granicach przedstawionych na rysunku planu; 

6) ograniczeniach wynikaj(j.cych z dokumentacji rejestracyjnej lotniska Kruszyn 

k/Wloclawka - nalei:y przez to rozumiec obowi(j.Zuj(j.Ce ograniczenia wysokosci obiekt6w 

budowlanych i naturalnych. Ograniczenia wysokosci zabudowy obejmuj(j. r6wniei: 

wszystkie urz(j.dzenia umieszczane na obiektach budowlanych, w tym taki:e inwestycje 

celu publicznego z zakresu l(j.cznosci; 

7) planie - nalei:y przez to rozumiec ustalenia planu, o kt6rym mowa w § 1 i 2; 

8) przepisach odrcrbnych - nalei:y przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

9) przeznaczeniu podstawowym -nalezy przez to rozumiec rodzaj przeznaczenia terenu, 

kt6re zostalo ustalone planem jako jedyne lub przewazaj(j.ce na danym terenie 

wyznaczonym liniami rozgraniczaj(j.cymi. Jei:eli dla terenu ustalono wiycej nii: jedno 

przeznaczenie podstawowe, kai:de z nich nalei:y traktowac jako r6wnorzydne, mozliwe do 

wyst(j.pienia w dowolnym udziale procentowym w stosunku do pozostalych w tym terenie; 

1 0) przeznaczeniu uzupelniaj(j.cym - nalei:y przez to rozumiec przeznaczenie inne nii: 

podstawowe, kt6re uzupelnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe na danym terenie 

wyznaczonym Iiniami rozgraniczaj(j.cymi i nie koliduje z nim oraz moi:e bye realizowane 
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jako pierwsze w stosunku do tego przeznaczenia, z tym zastrzezeniem, ze me maze 

stanowic wicrcej, niz 40% ustalonej planem maksymalnej intensywnosci zabudowy; 

11) terenie - nalezy przez to rozumiec wydzielonl:! czcrsc obszaru planu 0 okreslonym 

przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczonym na rysunku planu liniami 

rozgraniczajl:!cymi, oznaczonym numerem porzl:!dkowym oraz symbolem literowym 

okreslajl:!cym jego przeznaczenie podstawowe; 

12) uchwale- nalezy przez to rozumiec niniejszl:! uchwalcr Rady Gminy Wloclawek; 

13) zieleni izolacyjnej - nale:Zy przez to rozumiec dodatkowe zespoly roslinnosci 

zimozielonej i wielowarstwowej (picrtrowej), kt6rych celem jest zapobieganie przenikaniu 

do srodowiska halasu, wibracji oraz zanieczyszczeil powietrza, a tak:Ze majl:!ce na celu 

zmniejszanie ich natcrzeit oraz ochroncr s~iadujl:!cych teren6w przed ewentualnymi 

uci~liwosciami. 

2. Pojcrcia i okreslenia u:lyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane powyzej, nalezy 

rozumiec zgodnie z obowi¥Ujl:!cymi przepisami prawa. 

§ 4.1. Nastcrpujl:!ce oznaczenia, przedstawione graficznie na rysunku planu, o kt6rym 

mowa w § 1 Sl:! ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objcrtego miejscowym planem; 

2) linia rozgraniczajl:!ca tereny o r6znym przeznaczeniu lub r6:Znych zasadach zagospodaro-

wanta; 

3) linia zabudowy - maksymalna nieprzekraczalna; 

4) linie wymiarowe (wymiary podane w metrach); 

5) zabytek archeologiczny (numer na obszarze AZP); 

6) przeznaczenie teren6w - oznaczone numerem porzl:!dkowym symbolem literowym 

(przeznaczenie terenu): 

MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy uslugowej, 

w tym uslug handlu, 

MR- teren zabudowy zagrodowej , 

RIRM - teren rolny, teren zabudowy zagrodowej , 

. PU - teren zabudowy produkcyjnej (obiekty produkcyjne, sklady, magazyny), teren zabu-

dowy uslugowej , w tym uslug handlu, 

ZL - teren lasu, 

W*/Z - teren w6d powierzchniowych sr6dll:!dowych (r6w) i zieleni, 

KD-L * - teren drogi publicznej klasy- L- Jokalnej , 
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KD-L *p - teren drogi publicznej klasy - L - lokalnej- poszerzenie istniej'lcej drogi poza 

planem, 

KD-D*- teren drogi publicznej klasy- D- dojazdowej, 

0 0 
0 * - teren przeznaczony do realizacji cel6w publicznych (oznaczenie dodatkowe przy 

symbolu literowym terenu)o 

2° Oznaczenia przedstawione na rysunku planu niestanowi'lce ustalen planu - oznaczenia 

informacyjne: 

1) Linia elektroenergetyczna napowietrzna SN ze stref<t- oddzialywania; 

2) Gazoci'lg DN 500 wraz ze stref(! kontrolowan(!: 

a) dla wolnostoj'lcych budynk6w niemieszkalnych, 

b) dla budynk6w mieszkalnych, 

c) dla obiekt6w zaklad6w przemyslowych; 

3) Zasit(g powierzchni ograniczaj'lcych lotniska Kruszyn k.Wloclawka; 

4) Strefa techniczna dla planowanych ruroci(!g6w wody i solanki; 

5) Granica Gl6wnego Zbiornika W6d Podziemnych nr 220; 

6) Granica administracyjna gminyo 

Rozdzial2 

Ustalenia og6lnych zasad zagospodarowania dotycz'lce calego obszaru planu 

§ 5. Zasady ochrony i ksztahowania ladu przestrzennegoo 

10 Ustala sitr obowi¥ek uwzglt(dnienia w projektowanym zagospodarowaniu teren6w 

i poszczeg6lnych dzialek budowlanych, nastt(puj'lcych warunk6w, zasad i standard6w, 

o ile ustalenia szczeg6lowe (na rysunku planu lub w tekscie planu) dla poszczeg6lnych 

teren6w nie stanowi'l inaczej: 

1) od strony dr6g publicznych obowi¥uj'l ogrodzenia azurowe; zakaz stosowania 

ogrodzen pelnych, z element6w betonowych (pelnych i a:lurowych), betonowych 

prztrsel prefabrykowanych; 

2) obowi¥uje wykonczenie elewacji budynk6w w terenie oznaczonym symbolem 

lMN/U, w kolorach pastelowych z zastosowaniem material6w o charakterze 

mineralnym lub naturalnym jak npo tynk, cegla, kamien, drewno; 

3) wprowadza siy zakaz stosowania pokryc dachowych i scian w kolorach jaskrawych 

(npo intensywnie z6ltych, zielonych, fioletowych, niebieskich); 
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4) obowi'!Zuje realizacja, w ramach jednej dzialki Iub obszaru inwestycji, zabudowy 

stanowi'!cej harmonijny zesp6l, nawi'!ZUj'!CY do siebie architektonicznie, materialowo 

i kolorystycznie; 

5) obowi'!Zuje sytuowanie projektowanych budynk6w z zachowaniem ustalonych 

nieprzekraczalnych Iinii zabudowy; 

6) obowi'!Zuje lokalizowanie obiekt6w z zachowaniem branzowych przepis6w 

sanitarnych, ochrony srodowiska, ppoz.; 

7) wysokosc zabudo'"''Y zgodnie z ustaleniami szczeg6lowymi dla poszczeg6lnych tere

n6w (nie dotyczy Iokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddzia

lywaniu oraz inwestycji z zakresu l'!cznosci publicznej); 

8) uwzglt(dniac potrzeby os6b niepelnosprawnych przy realizacji ustalen planu w 

zakresie zagospodarowania, teren6w komunikacji kolowej , parking6w i komunikacji 

pieszej , zgodnie z przepisami odrybnymi; 

9) zapewnic odpowiedni'! ochrony akustyczn'! budynk6w polozonych w bezposrednim 

S'!siedztwie Autostrady A-1 (poza planem) z uwagi na mozliwosc wyst'!pienia 

uci'!Ziiwosci, gl6wnie w zakresie klimatu akustycznego, zgodnie z przepisami odrt(b

nymt. 

§ 6. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu. 

I. Obszar objt(ty planem w czysci polozony jest w obszarze zadania nr 47 o znaczemu 

wojew6dzkim - zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniaj'!cych ci'!glosc mictdzy 

obszarami prawnie chronionymi, w tym w dolinie Wisly. 

2. Na terenie oznaczonym symbolem lMN/U ustala sit( zakaz lokalizacji przedsit(WZit(c 

mog'!cych zawsze znacZ'!CO i potencjalnie znacz'!co oddzialywac na srodowisko 

z wyj'!tkiem realizacji element6w infrastruktury komunikacyjnej i technicznej niezbt(dnej 

dla prawidlowego zagospodarowania teren6w ustalonych w planie. 

3. Uci'!Zliwosc inwestycji dla srodowiska i zdrowia ludzi nie moze powodowac przekroczen 

standard6w jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. 

4. Ustala sit( obowi'!Zek uwzglydnienia, w projektowanym zagospodarowaniu teren6w 

i poszczeg6lnych dzialek, mozliwie maksymalnego zachowania istniej'!cej zieleni 

z wkomponowaniem jej w uklad przestrzen..'ly. 

5. Zabrania sit( lokalizowania obiekt6w produkcyjnych magazynowych z toksycznymi 

srodkami przemyslowymi. 
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§ 7. Zasady ksztahowania krajobrazu- nie ustala sit(. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytk6w, w tym krajobraz6w 

kulturowych oraz d6br kultury wsp6lczesnej. 

1. Ustala siy strefy ochrony konserwatorskiej udokumentowanych zabytk6w archeologicz-

nych ujytych w ewidencji wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w: 

a) nr 8 na obszarze AZP 48-47 (nr 1 w miejscowosci Sm61sk), 

b) nr 42 na obszarze AZP 48-47 (nr 1 miejscowosci Pikutkowo) 

przedstawionych graficznie na rysunku planu, podlegaj~cych ochronie na podstawie 

przepis6w odr~tbnych. 

§ 9. Wymagania v.'Ynikaj'!ce z potrzeb ksztahowania przestrzeni publicznych. 

1. Ustala si~t wykorzystanie dr6g publicznych dojazdowych i lokalnych oznaczonych 

symbolem lKD-D*, lKD-L*, 2KD-L* w linii rozgraniczaj'!cej, jako podstawowego 

korytarza podziemnej infrastruktury technicznej , z zachowaniem wymog6w przepis6w 

odr~tbnych. 

2. Zasady ksztahowania teren6w dr6g publicznych okrdlono w ustaleniach szczeg6lowych 

dla teren6w oznaczonych symbolem lKD-D*, lKD-L*, 2KD-L*, lKD-L*p. 

§ 10. Zasady ksztahowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu, 

maksymaln~ i minimaln'! intensywnosc zabudowy jako wskainik powierzchni calkowitej 

zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej , 

maksymaln~ wysokosc zabudowy, minimaln'! liczb~t miejsc do parkowania w tym miejsca 

przeznaczone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kart(( parkingow~ i spos6b ich 

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w. 

1. Obowi¥ek bezwzglydnego przestrzegania ograniczen wynikaj'!cych z dokumentacji 

rejestracyjnej lotniska Kruszyn k.Wloclawka. 

2. Ustala si~t parametry i wskainiki zabudowy zgodnie z ustaleniami szczeg6lowymi. 

3. Linie zabudowy- zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj'!cych 

ochronie, na podstawie odr~tbnych przepis6w, teren6w g6miczych, a takze obszar6w szcze-
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g6lnego zagrozenia powodzi(b obszar6w osuwania si(( mas ziemnych, krajobraz6w prioryte

towych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzen

nego wojew6dztwa. 

1. W obszarze obj((tym miejscowym planem nie wyst((puje potrzeba ustanawiania granic 

i sposob6w zagospodarowania teren6w podlegaj<!cych ochronie, ustalonych na podstawie 

przepis6w odr((bnych w zwi<!Zku z powyzszym odst((puje siy od okreslenia granic i 

sposob6w zagospodarowania teren6w podlegaj<!cych ochronie na obszarze obj((tym pla-

nem. 

2. Obszar obj((ty miejscowym planem polozony jest poza terenami g6miczymi i obszarami 

szczeg6lnego zagrozenia powodzi<! oraz obszarami osuwania siy mas ziemnych. 

3. Dla wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego nie opracowano audytu krajobrazowego, a w 

obowi<!Zuj<!cym planie zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa nie okreslono 

krajobraz6w priorytetowych, w zwi<!Zku z powyzszym nie wystypuje potrzeba ustalania 

granic i sposob6w ich zagospodarowania. 

§ 12. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci obj((tych pla

nem miejscowym. 

1. Ustala si(( nast((pUj<!ce zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: 

1) minimalna szerokosc frontu dzialki - 20,0 m.; 

2) linie podzialu dzialek prowadzic prostopadle do pasa drogowego, w przypadku dzialek 

naroznych dopuszcza siy prowadzenie granic dzialek pod k<!tem do 45° w stosunku do 

pasa drogowego; 

3) minimalna powierzchnia dzialki - 1 00 m2
. 

2. Ustala si((, ze minimalne powierzchnie, minimalne szerokosci front6w oraz polozenie 

granic w stosunku do pasa drogowego dla dzialek uzyskiwanych w wyniku scalania i podzialu 

nieruchomosci, okrdlone w ust. 1 nie dotycz<! wydzielania dzialek pod urz<!-dzenia 

infrastruktury technicznej. 

3. Na obszarze obj((tym planem me wyznacza si(( granic obszar6w wymagaj<!cych 

przeprowadzenia scaleni podzial6w nieruchomosci w rozumieniu przepis6w odr((bnych. 

§ 13. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich 

uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

1. W zagospodarowaniu teren6w polozonych w strefach oddzialywania i w strefach kontro

lowanych sieci infrastruktury, obowi~uj<! ograniczenia, zgodnie z przepisami odrybnymi. 
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§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji. 

I. Ustala siy podstawowy uklad komunikacyjny, kt6ry tworz~ drogi nastypuj~cych klas 

technicznych: 

1) KD-L * - teren drogi publicznej klasy lokalnej; 

2) KD-L *p - teren drogi publicznej klasy lokalnej (poszerzenie istniej~cej drogi poza 

planem); 

3) KD-D*- teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 

2. Utrzymuje siy i stniej~ce drogi publiczne wraz z obiektami urz~dzeniami 

towarzysz~cymi, z mozliwosci~ ich przebudowy zgodnie z przepisami odrybnymi. 

3. Obowi¥uje realizacja nowych dr6g w liniach rozgraniczaj~cych ustalonych w tekscie ina 

rysunku planu. 

4. Ustala siy wykonanie dr6g publicznych, zape\vniaj~cych dogodn~ komunikacjy, jako 

trwalych o nawierzchni utwardzonej . 

5. Dopuszcza siy realizacjy dr6g wewnytrznych ci~g6w pieszo-jezdnych 

niewyodrybnionych na rysunku planu, sluz~cych obsludze teren6w przeznaczonych pod 

zainwestowanie, na warunkach okreslonych w przepisach odrybnych. 

6. Ustala siy realizacjy zjazd6w publicznych i indywidualnych zgodnie z przepisami odryb-

nym1. 

7. Ustala sil! realizacjy miejsc parkingowych: 

1) dla istniej~cych i projektowanych obiekt6w wyl~cznie na terenie stanowi~cym 

wlasnosc inwestora z zachowaniem nastypuj~cych wskainik6w: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - jedno miejsce na jeden lokal 

mieszkalny, 

b) dla zabudowy zagrodowej- jedno miejsce najeden lokal mieszkalny, 

c) dla zabudowy uslugowej , w tym uslug handlu - co najmniej 1 miejsce/50m2 

powierzchni UZytkowej zabudowy lecz nie mniej niz dwa stanowiska, 

d) dla zabudowy produkcyjnej -co najmniej 4 miejsca na 10 zatrudnionych, 

2) w obszarze planu nie ustala siy miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w 

zaopatrzonych w kart€! parkingow~; 

3) dopuszcza siy realizacjy parking6w og6lnodostypnych i miejsc postojowych w linii 

rozgraniczaj~cej dr6g publicznych oznaczonych symbolami 1 KD-L *, 2KD-L * 

zgodnie z przepisami odrybnymi. 

8. Dojazd obsluga komunikacyjna poszczeg6lnych teren6w od istniej~cych 

projektowanych dr6g. 
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§ 15. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy systemaw infrastruktury technicznej. 

1. Ustalenia ogalne: 

1) projektowane urzct-dzenia i sieci infrastruktury technicznej prowadzic jako podziemne 

w liniach rozgraniczajct-cych drag; 

2) utrzymanie istniejct-cych sieci i urzct-dzen infrastruktury technicznej oraz uwzglydnienie 

ich przebiegu, a takZe ich stref ochronnych przy lokalizacji nowych i przebudowie 

istniejct-cych obiektaw. Dopuszcza siy przebudowy istniejct-cych sieci i urzct-dzen, 

z zachowaniem przepisaw odrybnych; 

3) dopuszcza siy mozliwosc lokalizacji urzct-dzen i sieci infrastruktury technicznej 

w obrybie terenaw o przeznaczeniu podstawowym innym niz drogi, szczegalnie w 

przestrzeni mi<rdzy liniami rozgraniczajct-cymi drag, a nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy, z zastrzezeniem uwzgl<rdnienia przepisaw odr<rbnych; 

4) dopuszcza siy lokalizowanie w pasach drogowych, poza jezdnict-, infrastruktury 

technicznej niezwi¥anej z drog<t-, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa 

nato pozwalajct-. 

2. W zakresie zadan ponadlokalnych z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) przyjmuje si<r przebieg istniejct-cego gazocict-gu wysokiego cisnienia DN 500 

Gustorzyn- Gostynin do nowego zagospodarowania z dopuszczeniem przebudowy. 

Dla ww. gazocict-gu, zgodnie z przepisami odrybnymi, obowi¥ujct- strefy 

kontrolowane; 

2) zagospodarowanie w strefach kontrolowanych gazocict-gu, zgodnie z przepisami 

odrybnymi; 

3) ustala siy przebieg planowanego rurocict-gu solanki i rurocict-gu wody surowej wraz 

z linict- swiatlowodowct- i systemem ochrony katodowej , w strefie kontrolowanej 

istniejct-cego gazocict-gu, zgodnie z przepisami odrybnymi. 

3. Zaopatrzenie w wody - z istniejct-cej i projektowanej sieci wodocict-gowej. 

4. Zabezpieczenie wody do celaw p. poz.: 

1) przeciwpozarowe zaopatrzenie w wody poprzez hydranty nadziemne montowane na 

sieci wodocict-gowej; 

2) dost((p do obiektaw projektowanych dla pojazdaw uprawnionych 

ratowniczo-gasniczych z istniejct-cych drag publicznych; 

3) obiekty powinny odpowiadac warunkom w zakresie ochrony przeciwpozarowej zgod

nie z obowi¥ujct-cymi przepisami odrybnymi; 
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4) przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodtr oraz drogi pozarowe btrd'! spelniac wymagania 

w zakresie ochrony przeciwpozarowej okreslone w obowi'!Zuj'!cych przepisach 

odrtrbnych. 

5. Odprowadzenie sciek6w socjalno-bytowych: 

1) docelowo podl'!czenie istniej'!cej i projektowanej zabudowy do sieci kanalizacji 

sanitarnej; 

2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza sitr: 

a) utrzymanie istniej'!cych indywidualnych system6w oczyszczania sciek6w oraz 

bezodplywowych zbiomik6w na scieki okresowo opr6:Znianych, 

b) dla nowej zabudowy dopuszcza siy budowy przydomowych oczyszczalni sciek6w 

bytowych spelniaj'!cych wymagania okreslone przepisami prawa, dostosowanych 

do warunk6w gruntowo-wodnych, 

c) na obszarach oznaczonych jako PU lokalne systemy odprowadzania sciek6w 

stosowac przy ilosci odprowadzanych sciek6w do 5m3/doby. 

6. Odprowadzenie w6d deszczowych: 

1) odprowadzenie w6d deszczowych z polaci dachowych, powierzchni 

niezabudowanych przewidziec do gruntu na dzialce inwestorskiej ; 

2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych takich jak drogi, parkingi 

winny bye odprowadzone do wewnytrznej sieci kanalizacji deszczowej i odbiomik6w 

na terenie dzialki lub sieci kanalizacji deszczowej , po uprzednim oczyszczeniu 

w stopniu wymaganym przepisarni odrtrbnymi. 

7. Zaopatrzenie w energiy elektryczn'!: 

1) przyjmuje sitr istniej'!ce linie elektroenergetyczne SN-15kV nn do nowego 

zagospodarowania z dopuszczeniem ich przebudowy na kablowe; 

2) dla istniej'!cych i projektowanych elektroenergetycznych linii napowietrznych SN 15 

kV ustala sitr pas techniczny po 6,5 m w obie strony od osi rzutu linii; w kt6rej 

wykluczone jest sytuowanie obiekt6w przeznaczonych na staly pobyt ludzi i 

nasadzenia zieleni wysokiej, lokalizacja irmych obiekt6w lub zagospodarowanie strefy 

moze nast'!pic zgodnie z przepisami odrtrbnymi; 

3) ustala sitr zasilanie obiekt6w budowlanych przewidzianych do realizacji z istniej'!cych 

i projektowanych stacji transformatorowych poprzez linie kablowe sredniego 

i niskiego napiycia; 

4) Siec rozdzielcz'! nn i SN prowadzic jako kablow'! z zastosowaniem zl'!czy kablowych 

zintegrowanych; 
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5) Ustala siy mozliwosc budowy nowych lokalnych stacji transformatorowych (w tym 

kontenerowych), wolnostoj<lcych lub wbudowanych w obiekty o innej funkcji (lub 

w innych formach), z mozliwosci'l wydzielenia samodzielnych dzialek wraz z dojaz

dem dla sluzb eksploatacyjno-remontowych, zgodnie z przepisami odrybnymi; 

6) Ustala siy zakaz realizacji elektrowni wiatrowych w calym obszarze objytym planem. 

8. Zaopatrzenie w cieplo - wedlug indywidualnych rozwi¥afl w oparciu o niskoemisyjne 

systemy grzewcze. 

9. Odpady stale - gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrybnymi. 

10. Siec telekomunikacyjna - zaopatrzenie odbiorc6w w l<!cza telefoniczne z istniej<lcej 

i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrybnymi. 

11. Zaopatrzenie w gaz - ustala siy budowy sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrybnymi. 

12. Ustalenia inne: 

1) ze wzglydu na wyst<(powanie w obszarze objytym miejscowym planem urz<!dzeil 

melioracji szczeg6lowych (rowy melioracyjne, siec drenarska, ruroCI<!gl 

melioracyjne), przy zagospodarowaniu terenu nalezy siy stosowac do obowi¥Uj<lcych 

przepis6w odrybnych; 

2) w przypadku kolizji lub uszkodzenia melioracj i szczeg6lowych nalezy je zachowac 

lub przebudowac w spos6b zapewniaj<!CY prawidlowe ich funkcjonowanie, zgodnie 

z przepisami odrybnymi. 

§ 16. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz<!dzania i uzytkowania 

teren6w. 

1. Na terenie obj<(tym miejscowym planem a przeznaczonym pod zabudowy dopuszcza Sly 

dotychczasowe rolnicze uzytkowanie jako tymczasowy spos6b zagospodarowania 

i uZytkowania dzialki do czasu rozpoczycia na niej proces6w inwestycyjnych. 

2. Na terenach przeznaczonych pod drogi publiczne wprowadza siy zakaz budowy wszelkich 

obiekt6w budowlanych na okres tymczasowy. 

§ 17. Ustala siy wysokosc stawki procentowej slu:Z'lcej naliczeniu oplaty z tytulu 

wzrostu wartosci nieruchomosci: 

1) dla teren6w oznaczonych symbolem PU w wysokosci 30 %, 

2) dla teren6w realizuj<lcych cele publiczne - 0%, 

3) dla teren6w pozostalych w wysokosci 15%. 
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Rozdzial3 

Ustalenia szczeg6lowe dotycz'!ce przeznaczenia i zasad zagospodarowania 

dla poszczeg6lnych teren6w 

(z wyl'!czeniem system6w komunikacji- dr6g publicznych) 

§ 18. Ustalenia szczeg6lowe dla terenu oznaczonego jako 1MN/U. 

1. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 

zabudowy uslugowej, w tym handlowej. 

2. Utrzymuje si~ istniej<!C'! zabudow~ zagrodow'!, dopuszcza si~ mozliwosc przebudowy, 

nadbudowy, rozbudowy i remontu istniej'!cych budynk6w oraz budowli rolniczych 

w obszarze istniej'!cego siedliska. 

3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej - dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej- 1000 m2
, dla zabudowy uslugowej- 600m2

. ; 

2) intensywnosc zabudowy: 

a) maksymalna intensywnosc zabudowy - 0,3 dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i 0,5 dla zabudowy uslugowej , 

b) minimalna intensywnosc zabudowy - 0,01 ; 

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki lub terenu- do 30% dla 

zabudowy mieszkaniowej i do 50% dla zabudowy uslugowej ; 

4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

dzialki budowlanej - 50% dla zabudowy mieszkaniowej; 30% dla zabudowy 

uslugowej; 

5) maksymalna wysokosc zabudowy: 

a) dla budynk6w mieszkalnych z dachem plaskim - 8,0 m, dla pozostalych- 10 m, 

b) dla budynk6w uslugowych- 12,0 m, 

c) dla budynk6w gospodarczych i garazy - 5,0 m.; 

6) geometria dachu - dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu polaci od 20° do 40° lub 

dachy plaskie; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) gabaryty obiekt6w: 

a) szerokosc elewacji frontowej budynk6w - nie ustala si~, 

b) wysokosc g6rnej kraw~dzi elewacji frontowej budynk6w - nie ustala siy. 
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9) minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie 

pojazd6w zaopatrzonych w kart<( parkingow"! i spos6b ich realizacji - zgodnie z § 14 ust. 

7 uchwaly. 

4. Nakazuje siy zachowanie swobodnego dostypu do rowu zlokalizowanego w obszarze 

1 W*/Z, zgodnie z przepisami odrybnymi. 

5. W zakresie ochrony przed halasem tereny MN zalicza siy do teren6w zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny U zalicza siy do mieszkaniowo- uslugowych. 

6. Dojazd i obsluga komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem lKD-L* 

i 1 KD-L *p oraz dr6g poza planem. 

§ 19. Ustalenia szczeg6lowe dla terenu oznaczonego jako 1PU, 2PU: 

I. Przeznaczenie podstawowe- teren zabudowy produkcyjnej (obiekty produkcyjne, sklady, 

magazyny), teren zabudowy uslugowej , w tym uslug handlu. 

2. Przeznaczenie uzupelniaj"!ce: 

1) zabudowa administracyjna, biurowa, gospodarcza; 

2) sieci i urz<}dzenia infrastruktury technicznej ; 

3) urz<}dzona zieleit towarzysz<}ca i izolacyjna; 

4) komunikacja wewnytrzna oraz miejsca postojowe. 

3. W pasie szerokosci 50 m od obszaru oznaczonego symbolem lMN/U, wprowadza siy 

zakaz realizacji przedsiywziyc mog<}cych znacz<}co oddzialywac na srodowisko, 

z wyl<}czeniem dr6g i niezbydnej infrastruktury technicznej. 

4. Wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej w formie zywoplotu o zieleni zr6ZI1icowanej 

(drzewa i krzewy, wysokie i niskie, zaleca siy zimozielone) wzdlu.Z przeplywaj"!cego na 

granicy terenu rowu, w celu ochrony zabudowy mieszkaniowej w obszarze oznaczonym 

symbol em 1 MN/U. 

5. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskamiki zagospodarowania terenu: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej: dla zabudowy 

produkcyjnej- 3000 m2
, dla zabudowy uslugowej- 1000 m2

. ; 

2) intensywnosc zabudowy: 

a) maksymalna intensyvvnosc zabudowy: dla zabudowy produkcyjnej - 1 ,5, dla 

zabudowy uslugowej - 1 ,0, 

b) minimalna intensywnosc zabudowy- 0,1; 

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki lub terenu: dla zabudowy 

produkcyjnej i uslugowej, w tym uslug handlu- do 50%; 

13 



4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

dzialki budowlanej dla zabudowy produkcyjnej i zabudowy uslugowej , w tym uslug 

handlu - 20%; 

5) maksymalna wysokosc zabudowy: 

a) dla budynk6w: produkcyjnych - 25,0 m, uslugowych, w tym uslug handlu- 10,0 m, 

b) dla budowli i instalacj i technologicznych - zgodnie z § 1 0 ust. 1; 

6) geometria dachu - nie ustala siy szczeg6lowych wymagail. w zakresie geometrii dachu 

oraz k'!t6w nachylenia polaci; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) gabaryty obiekt6w: 

a) szerokosc elewacji frontowej budynk6w- nie ustala siy, 

b) wysokosc g6rnej krawydzi elewacji frontowej budynk6w- nie ustala siy; 

9) minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie 

pojazd6w zaopatrzonych w karty parkingow'! i spos6b ich realizacji - zgodnie z § 14 

ust. 7 uchwaly. 

6. Nakazuje siy zachowanie swobodnego dostypu do rowu zlokalizowanego w obszarze 

1 W*/Z i 2W*/Z, zgodnie z przepisami odrybnymi. 

7. Zakaz lokalizacji budynk6w mieszkalnych oraz obiekt6w slui:by zdrowia i oswiaty. 

8. Ustala siy wykonanie dr6g wewnytrznych o szerokosci w liniach rozgraniczaj'!cych co 

najmniej 8,0 m wraz z miejscami postojowymi i parkingami, zapewniaj'!cych dogodn'! 

komunikacjy, jako trwale o nawierzchni utwardzonej. 

9. Pas pomiydzy lini'! rozgraniczenia drogi a lini'! zabudowy ustalon'! plan em przeznacza siy 

na zieleil. izolacyjn'! zr6i:nicowan'!, w pasie tym dopuszcza siy lokalizacjy urz'!dzeil. infra

struktury technicznej oraz portierni w rejonie bram wjazdowych. 

I 0. Teren6w PU nie zalicza siy do teren6w, dla kt6rych ustala siy dopuszczalne poziomy ha

lasu. Dojazd i obsluga komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 1 KD-L *, 

1 KD-L *p i 2KD-L * oraz dr6g poloi:onych poza plan em. 

§ 20. Ustalenia szczeg6lowe dla terenu oznaczonego jako 1 RM. 

1. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy zagrodowej. 

2. Dopuszcza siy budowy budynk6w mieszkalnych i gospodarczych oraz budowli slui:'!cych 

wyl'!cznie produkcji rolnej. 

3. Zasady ksztahowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu; 

1) minimalna i maksymalna intensywnosc zabudowy - 0,1; 
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2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki lub terenu- do 1 0%; 

3) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

dzialki budowlanej - 80%; 

4) maksymalna wysokosc zabudowy: 

a) dla budynk6w mieszkalnych krytych dachami plaskimi - 8,0m, dla 

pozostalych - 10,0 m, 

b) dla budynk6w gospodarczych i inwentarskich- 10,0 m, 

c) dla budowli - 15,0m; 

5) minimalna wysokosc zabudowy- 3,0 m; 

6) geometria dachu - nie ustala sit( szczeg6lowych wymagail w zakresie geometrii dachu 

oraz k~t6w nachylenia polaci. 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) gabaryty obiekt6w: 

a) szerokosc elewacji frontowej budynk6w - nie ustala sit(, 

b) wysokosc g6mej krawttdzi elewacji frontowej budynk6w - nie ustala sit(. 

4. Ustala sit( zakaz lokalizacji obiekt6w budowlanych i urz~dzen niezwi¥anych funkcjonal

nie z przeznaczeniem terenu. 

5. W zakresie ochrony przed halasem tereny RM zalicza Slt( do teren6w zabudowy 

zagrodowej. 

6. Dojazd i obsluga komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KD-L*. 

§ 21. Ustalenia szczeg6lowe dotycz~ce terenu oznaczonego jako 1R/RM, 2R/RM, 

3R/RM. 

1. Przeznaczenie podstawowe: teren rolny, teren zabudowy zagrodowej. 

2. Dopuszcza sit( budowt( budynk6w mieszkalnych i gospodarczych oraz budowli slu.Z~cych 

wyl~cznie produkcji rolnej w ramach zabudowy zagrodowej. 

3. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu: 

1) minimalna i maksymalna intensywnosc zabudowy - 0,1 ; 

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki lub terenu- do 1 0%; 

3) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

dzialki budowlanej - 80%; 

4) maksymalna wysokosc zabudowy; 

a) dla budynk6w mieszkalnych - 10,0 m, 

b) dla budynk6w gospodarczych i inwentarskich- I O,Om, 
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c) dla budowli- do 15,0 m; 

5) minimalna wysokosc zabudowy - 3,0m; 

6) geometria dachu - nie ustala si<r szczeg6lowych wymagan w zakresie geometrii dachu 

oraz kct-t6w nachylenia polaci; 

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 

8) gabaryty obiekt6w: 

a) szerokosc elewacji frontowej budynk6w - nie ustala siy, 

b) wysokosc g6mej krawydzi elewacji frontowej budynk6w - nie ustala siy. 

4. W zakresie ochrony przed halasem tereny RM zalicza si<r do teren6w zabudowy 

zagrodowej, teren6w R nie zalicza si<r do teren6w, dla kt6rych ustala si<r dopuszczalne 

poziomy halasu. 

5. Dojazd i obsluga komunikacyjna z dr6g publicznych oznaczonych symbolem 1KD-D* 

i 2KD-L * oraz dr6g polozonych poza planem. 

§ 22. Ustalenia szczeg6lowe dotyczct-ce terenu oznaczonego jako 1ZL. 

I. Przeznaczenie podstawowe: teren lasu. 

2. Ustala si<r zakaz lokalizacji obiekt6w kubaturowych urzct-dzen niezwi¥anych 

funkcjonalnie z przeznaczeniem terenu. 

3. Dzialalnosc prowadzona na podstawie przepis6w odr<rbnych. 

4. Dojazd i obsluga komunikacyjna z istniejct-cych i planowanych dr6g wewn<rtrznych na 

terenach przyleglych. 

§ 23. Ustalenia szczeg6lowe dla terenu oznaczonego jako 1 W*/Z, 2W*/Z. 

I. Przeznaczenie podstawowe: teren w6d powierzchniowych sr6dlct-dowych (r6w) i zieleni. 

2. Utrzymanie, konserwacja i udromienie 

nienaruszalnego przeplywu w6d. 

3. Pozostawienie zieleni naturalnej. 

4. Zakaz lokalizacji obiekt6w kubaturowych 

z przeznaczeniem terenu. 

istniejct-cych row6w z zapewnieniem 

urzct-dzen niezwi¥anych funkcjonalnie 

5. Dopuszcza si<r skanalizowanie row6w z zapewnieniem sp6jnosci swobodnego przeplywu 

w6d dla calego systemu hydrologicznego, zgodnie z obowi¥ujct-cymi przepisami. 

6. Nakazuje si<r zachowanie swobodnego dostypu do rowu zgodnie z przepisami odr<rbnymi. 

7. Dojazd i obsluga komunikacyjna z istniejct-cych i planowanych dr6g publicznych i dr6g 

wewnytrznych na terenach przyleglych. 
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Rozdzial4 

Ustalenia szczeg6lowe dotycz'!ce modernizacji, rozbudowy i budowy system6w 

komunikacji (z wyl'!czeniem pozostalych teren6w) 

§ 24. Ustalenia szczeg6lowe dla terenu oznaczonego jako 1KD-L *, 2KD-L *. 

1. Przeznaczenie podstawowe- teren drogi publicznej klasy- L- lokalnej. 

2. Ustala siy szerokosc drogi w liniach rozgraniczaj '!cych, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dopuszcza siy realizacjy jedno lub dwustronnego chodnika w liniach rozgraniczaj'!cych 

drogi. 

§ 25. Ustalenia szczeg6lowe dla terenu oznaczonego jako 1 KD-L *p. 

l. Przeznaczenie podstawowe - teren drogi publicznej klasy - L - lokalnej - poszerzenie 

istniej'!cej drogi poza planem. 

2. Ustala siy szerokosc drogi w liniach rozgraniczaj'!cych, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dopuszcza siy realizacjy chodnika w liniach rozgraniczaj'!cych drogi. 

§ 26. Ustalenia szczeg6lowe dla terenu oznaczonego jako 1 KD-D*. 

1. Przeznaczenie podstawowe- teren drogi publicznej klasy - D - dojazdowej. 

2. Ustala siy szerokosc drogi w liniach rozgraniczaj'!cych, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dopuszcza siy realizacjy jedno lub dwustronnego chodnika w liniach rozgraniczaj '!cych 

drogi. 

Rozdzial5 

Przepisy koncowe 

§ 27. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Wloclawek. 

§ 28. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku 

Urzydowym Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Pawel B 
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Uzasadnienie: 

Rada Gminy we Wloclawku w dniu 30 listopada 2012 r. podjyla Uchwaly Nr 

XVII/161112 w sprawie przyst@ienia do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wloclawek w zakresie obszaru polozonego w miejscowosci Potok 

i Sm6lsk. 

Przed podjyciem ww. uchwaly W6jt Gminy Wloclawek sporz~dzil analizy dotycz~c~ 

zasadnosci przyst~pienia do sporz~dzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i stopnia zgodnosci przewidywanych rozwi~ait z ustaleniami Studium 

uwarunkowait i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Wloclawek przyjytego 

Uchwal~ Nr XXIV/162/2000 Rady Gminy Wloclawek z dnia 27listopada 2000 r. 

Na podstawie powyzszej analizy W6jt Gminy Wloclawek stwierdzil, ze planowany spos6b 

zagospodarowania terenu objytego uchwal~ nie bydzie naruszal ustalen ww. Studium, kt6re 

stanowi podstawy prowadzenia polityki przestrzennej Gminy, polegaj~cej miydzy innymi na 

opracowywaniu miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego pod poszczeg6lne 

zamierzenia inwestycyjne. 

W6jt Gminy Wloclawek sporz~dzil projekt miejscowego planu w cz~tsci tekstowej i graficznej 

zgodnie z zakresem obowi¢owym wynikaj~cym z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 1073 z p6:ln. zm.) 

oraz rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. z 2003 r. Nr 

164 poz. 1587). 

Projekt planu sporz~dzony zostal z uwzglydnieniem wymog6w wynikaj~cych z art. 1 ust. 2-4 

cytowanej wyzej usta\\'y o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera ustalenia w zakresie 

przeznaczenia terenu (okreslenia funkcji), zasad ksztahowania przestrzeni i ladu 

przestrzennego, obslugi i zaopatrzenia w infrastruktury techniczn~, obslugi komunikacyjnej 

oraz zasad ochrony srodowiska. Nie jest on sprzeczny z tresci~ ustalen zawartych w 

obowi¥uj~cym studium uwarunkowait i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wloclawek. Ustalaj~c spos6b przeznaczenia teren6w kierowano siy zasad~ racjonalnego 

gospodarowania przestrzeni~. 

Projekt planu wyznacza nowe tereny inwestycyjne (produkcyjno-uslugowe) na terenach 

wykorzystywanych rolniczo oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej 

na dzialkach w czysci zabudowywanych, w czysci wykorzystywanych rolniczo. 



Okreslone w projekcie planu wskazniki ksztaltowania zabudowy chroniC! walory ekonomiczne 

obszaru objcrtego planem. Projekt planu uwzglcrdnia wymagania ochrony srodowiska, w tym 

gospodarowania wodami. W ustaleniach planu przewiduje sicr pelne rozwi'!Zanie w zakresie 

gospodarki wodno- sciekowej oraz gospodarki odpadami, co powinno wyeliminowac 

zagrozenia dla w6d podziemnych, czystosci powietrza oraz estetyki. Zapisy planu przewiduj'! 

oparcie system6w grzewczych na paliwach niskoemisyjnych. Pozwoli to zapewnic 

odpowiednie parametry jakosciowe powietrza atmosferycznego. 

Z powyzszego wynika, ze w ustaleniach planu wprowadzono szereg zapis6w 

proekologicznych, kt6rych przestrzeganie ograniczy do minimum oddzialywanie 

planowanych zamierzeii inwestycyjnych zar6wno na ludzi jak i srodowisko. Zapisy projektu 

miejscowego planu S'! wystarczaj'!ce, aby zapewnic odpowiedni stan srodowiska na 

omawianym obszarze, pod warunkiem ich bezwzglcrdnego respektowania. 

Rozwi'!Zania w zakresie architektury i zagospodarowania terenu, zawarte w ustaleniach 

projektu planu gwarantuj'! zachowanie ladu przestrzennego i wzbogacenie estetyczne 

krajobrazu. 

Projekt planu okreslil tez pewne standardy funkcjonowania terenu m. in. poprzez wskazanie 

normatyw6w parkingowych i zasad wyposaZenia terenu w infrastrukturcr techniczn'! oraz 

okreslenie parametr6w ksztaltowania zabudowy, w tym maksymalnego procentu powierzchni 

zabudowy, intensywnosci zabudowy, minimalnego procentu powierzchni biologicznie 

czynnej. 

Na obszarze objcrtym planem me wyst'!pily natomiast szczeg6lne potrzeby w zakresie 

obronnosci i bezpieczeiistwa paiistwa. 

Plan zostal sporz'!dzony z zachowaniem jawnosci i przejrzystosci procedur planistycznych. 

Zgodnie z obowi'!ZUj'!cymi przepisami dokonano stosownych ogloszeii, obwieszczeii 

umieszczaj'!c je w miejscach dostcrpnych szerokiemu gronu zainteresowanych (prasa, tablica 

ogloszeii, slupy ogloszeniowe, strona intemetowa gminy). Kazdy mial mozliwosc skladania 

wniosk6w do planu a nastcrpnie mozliwosc skladania uwag do projektu planu. 

Przeprowadzona zostala strategiczna ocena oddzialywania projektu miejscowego planu na 

srodowisko, w ramach kt6rej zapewniony zostal udzial spoleczeiistwa poprzez wylozenie 

projektu planu wraz z prognoz'! oddzialywania na srodowisko do publicznego wgl'!du w 

dniach od 02-03-2018 r. do 05.04.2018 r. wraz z mozliwosci'! skladania uwag do dnia 23-04-

2018 r. W dniu 20 marca w siedzibie Urzcrdu Gminy we Wloclawku zorganizowana zostala 

dyskusja publiczna nad przyjcrtymi w projekcie planu rozwi'!Zaniami. W procedurze 

sporz'!dzania planu korzystano ze srodk6w komunikacji elektronicznej poprzez publikacjcr 



opracowania ekofizjograficznego, projektu miejscowego planu i prognozy oddzialywania na 

srodowisko na stronie intemetowej urzydu gminy. 

Wplyw ustalen projektu planu na finanse publiczne, w tym budzet gminy Wloclawek zostal 

przedstawiony w prognozie finansowej , wymaganej przepisami art. I7 pkt 5 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Potencjalne koszty, generowa6 bydzie 

budowa infrastruktury technicznej oraz dr6g publicznych. Zaklada si((, ze koszty wynikaj'l-ce z 

koniecznosci realizacji planowanej infrastruktury technicznej b((d'l rozlozone w czasie, a 

ir6dlem ich finansowania (obok budzetu gminy) mog'l- bye pozyskane srodki zewnytrzne, w 

tym fundusze unijne. Potencjalnym gl6wnym dochodem mog'lcym zasili6 budzet gminy, b((d'l 

wplywy z tytulu podatku od nieruchomosci po realizacji inwestycji. 

W zwi¥ku z realizacj'l przedmiotowego planu gmina Wloclawek odniesie korzys6 w postaci 

teren6w stanowi'l-cych oferty inwestycyjn'l. Dotychczas gmina nie posiada takich teren6w. Z 

uwagi na polozenie obszaru planu w SCl$iedztwie wyzla autostrady AI Wloclawek Zach6d 

nalezy zalozy6 znaczne zainteresowanie potencjalnych inwestor6w t'l ofert'l-. Projekt planu 

uzyskal wymagane opinie i uzgodnienia stosownie do art. I7 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z 

p6in. zm.) oraz ustawy o udost((pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. 

U. z 20I7 r. poz. I405 z p6in. zm.). Wniesione w opiniach i uzgodnieniach uwagi zostaly 

uwzgl((dnione w projekcie planu, w zakresie zgodnym z obowi¥Uj'lcymi przepisami. 

Na obszarze planu wyst((pUj'l grunty rolnicze wysokich klas bonitacyjnych tj. grunty rolne 

podlegaj'lce ochronie. W przypadku tych grunt6w konieczne bylo uzyskaniu zgody Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmian<r sposobu uzytkowania. Decyzj'l Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia I5 wrzesnia 20I7 r., znak: GZ.tr.602.I35.20I7 uzyskano zgody na 

przeznaczenie na cele nierolnicze - 18,7627 ha grunt6w rolnych stanowi<tcych uZytki rolne 

klasy II-III polozonych na terenie gminy Wloclawek, w obr<rbach: Potok (dz. nr 403/ I , 403/2, 

10911, 109/2, I08, 133, I32, I31 , 129, 150/4, 150/3, I48, 149/ I , 147/ I , I46/2, I45/ I , I4411, 

143, 141 , I49, I39, 137, I38/3 , I38/4, I3811 , I36), Sm6lsk (dz. nr I4/I , 15, 17, 29/ I, 30/5, 

31/3), oznaczonych na rysunku projektu planu w skali 1: I 000, stanowi'lcych integraln'l- czys6 

wniosku symbolami: IMNIU, 1PU, 2PU, 1KD-L*, 2KD-L*, IKD-L*p, lKD-D*. 

Projekt planu jest zgodny z wynikami ,Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz ocen'l aktualnosci studium i plan6w miejscowych gminy Wloclawek" oraz uchwal'l- Nr 

:XXI/163116 Rady Gminy Wloclawek z dnia 14 grudnia 2016 r. 



Dokumentacja planistyczna potwierdzaj~ca wykonanie czynnosci formalno-prawnych 

przeprowadzonych zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zawarta jest w odrybnyrn segregatorze i nie podlega uchwaleniu. 

Podsurnowuj~c nalezy stwierdzic, ze projekt planu miejscowego jest zgodny z polityk~ 

przestrzenn~ gminy i wlasciwymi ustawami oraz przepisami szczeg6lnymi, nie pozostaj~c w 

sprzecznosci z interesem publicznych, uwzglydnia wymagania ochrony srodowiska, tworzy 

podstawy do realizacji celu w jakim zostal podjyty. 

PRZEWODN CZ~CY 
Rady Gmin 'loclawek 





Wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wfocfawek przyj~tego uchwafct 
nr XXIV/162/2000 Rady Gminy Wfocfawek z dnia 27 listopada 2000 r. 

Zalqcznik Nr 2 

do Uchwaly Nr XXXV/272/18 

Rady Gminy Wloclawek 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 
skala 1: 10 000 

---
R/1 

- -- -

Legenda: 
wybrane e/ementy wyst~pujqce w obszarze obj~tym planem miejscowym 

E •I granica gminy 

E • •I granica solectwa 

Obszary osadnicze o funkcjach: 

mieszkaniowo - uslugowych o przewadze budownictwa jednorodzinnego 
z mozliwosciq wyznaczania dzialek dla uslug lokalnych uciqi liwych 
z uciqiliwosciq mieszczqcq si~ w granicach wladania 

produkyjno-uslugowych, wielofunkcyjne o przewadze przemyslu, 
sklad6w i baz 

0 

PRZEWODNICZJ\CY 
Rady Gminy Wloclawek 

Pawel Bogdanowicz 

Tereny technicznej obslugi komunalnej 

~ istniejqcy rurociqg gazowy 

Ochrona d6br kultury 

stanowiska archeologiczne 



Zal'!-cznik N r 3 

do Uchwaly Nr XXXV/272118 

Rady Gminy Wloclawek 

z dnia 28 czerwca 2018 roku 

Rozstrzygniycie Rady Gminy Wloclawek o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wloclawek w zakresie 

obszaru polozonego w miejscowosci Potok i Sm6lsk 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy 

Wloclawek rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu ww. 

miej scowego planu. 

Do projektu mieJscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmmy Wloclawek w 

zakresie obszaru polozonego w miejscowosci Potok i Sm6lsk wraz z prognoz'l- oddzialywania 

na srodowisko w terminie przewidzianym zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) 

tj . w dniach od 02-03-2018 r. do 05-04-2018 r. z mozliwosci'!- skladania uwag do dnia 23-04-

2018 r. nie zlozono zadnych uwag i w zwi¥ku z tym nie zachodzi potrzeba rozstrzygni((cia o 

sposobie ich rozpatrzenia. 

Pawel B 

CZ;\CY 
oclawek 



Zal'lcznik N r 4 

do uchwaly Nr XXXV /272 /18 

Rady Gminy Wloclawek 

z dnia 28 czerwca 2018 roku 

Rozstrzygnicrcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu

ry technicznej, kt6re nale.Z<! do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod

nie z przepisami o finansach publicznych 

Rozstrzygnicrcie dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wloclawek w zakresie obszaru polozonego w miejscowosci Potok i Sm6lsk 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro

waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze. zm.), art. 211-271 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), rozstrzy

ga sicr co nastcrpuje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej slu.Z<!ce zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkanc6w stanowi'!, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz'l

dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zadania wlasne gminy. 

2. Zgodnie z prognoz'l skutk6w finansowych uchwalenia planu, w zwi¢u z realizacj'l 

przedmiotowego planu, wyst'!Pi'l obci<!Zenia finansowe dla budzetu Gminy Wloclawek 

zwi¥ane z koniecznosci'l wyposai:enia obszaru objcrtego planem w niezbcrdn<! infrastruk

turcr techniczn'l (drogi, wodoci'!g, kanalizacja). 

W projekcie planu przewidziana jest budowa dr6g publicznych, kt6rych realizacja stanowi 

zadanie gminy, oznaczone S<! one na rysunku planu symbolami: IKD-L*, 2KD-L *, 1KD-L *p 

i IKD-D*. L<!czna dlugosc nowych dr6g wyniesie ok. 300m, a poszerzenie istniej'lcych dr6g 

ok. 1030 m. Realizacja planu wymagac bcrdzie r6wniez budowy ok. 1200 m wodoci'lgu i ok. 

1200 m kanalizacji. 

Koszty wybudowania infrastruktury oszacowano na podstawie cen uzyskiwanych przy reali

zacji tego typu inwestycji w Gminie Wloclawek. 

Potencjalnym gl6wnym dochodem mog'lcym zasilic budzet gminy, bctd'l wplywy z tytulu 

podatku od nieruchomosci po realizacji inwestycji. 

W zwi¥ku z realizacj'l przedmiotowego planu Gmina Wloclawek odniesie korzysc w postaci 

teren6w stanowi'lcych ofertcr inwestycyjn'l. Dotychczas gmina nie posiada takich teren6w. Z 

uwagi na polozenie obszaru planu w S¥iedztwie wcrzla autostrady A I Wloclawek Zach6d 

nalezy zalozyc znaczne zainteresowanie potencjalnych inwestor6w t'l ofert'l. 



Ustalenia planu mieJscowego nie stanowi~ decyzji inwestycyjnych, a jedynie dyspozycje 

przestrzenne umozliwiaj~ce wprowadzenie inwestycji na okreslonych zasadach. Zaklada siC(, 

i:e koszty wynikaj~ce z koniecznosci realizacji planowanej infrastruktury technicznej be(d~ 

rozlozone w czasie, a i.r6dlem ich finansowania (obok budzetu gminy) mog~ bye pozyskane 

srodki zewne(trzne, w tym fundusze unijne. 

PRZEWOD ICZ~CY 
Rady Gmi loclawek 

Pawel 
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