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Uchwała �r XVII/158/07                       
Rady Miejskiej Grudziądza  
z dnia 3 grudnia 2007 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie 
ulic: Lipowej, Drogi Kurpiowskiej, wzdłuż przebiegu projektowanej Trasy 
Średnicowej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, 
poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 
6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, 
poz.319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880), po stwierdzeniu zgodności ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza w 
brzmieniu ustalonym uchwałą Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 
2007r.  

Rada Miejska  

uchwala: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: 

Lipowej, Drogi Kurpiowskiej, wzdłuż przebiegu projektowanej Trasy 
Średnicowej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

   2. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i 
opublikowaniu: 

1) ustaleń planu, stanowiących treść niniejszej uchwały; 
2) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz rozstrzygnięcia 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

  3. Dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym rysunek planu został podzielony 
na 24 arkusze  formatu A4: 

     1) arkusz nr 1 stanowiący mapę zestawczą sekcji; 
     2) arkusz nr 2 stanowiący legendę; 
     3) arkusze od 3 do 16 stanowiące poszczególne sekcje rysunku planu. 
 
§ 2 .1. Przedmiot i granice opracowania planu określa uchwała �r LVI/43/06 Rady 

Miejskiej w Grudziądzu z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w 
rejonie ulic: Lipowej, Drogi Kurpiowskiej, wzdłuż przebiegu projektowanej 
Trasy Średnicowej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 
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      2.   Celem regulacji zawartych w planie jest umożliwienie: 
    przeznaczenia terenów nie zabudowanych, użytkowanych rolniczo na funkcję 
produkcyjno- składową. 

 

§ 3. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i pojęć: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 
użytkowania ściśle określone – oznacza linię obowiązującą, która nie może być 
przesunięta w wyniku realizacji planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 
użytkowania orientacyjna – jest to linia która może być przesunięta w wyniku 
realizacji planu lecz nie więcej niż ± 10 m; 

3) linie zabudowy obowiązujące – jest to granica poza którą nie można sytuować 
obiektów kubaturowych bez możliwości cofnięcia w głąb działki. Linię tę mogą 
przekraczać balkony, wykusze, nadwieszenia i zadaszenia tych obiektów powyżej 
poziomu parteru i nie więcej niż1,50m;  

4) linie zabudowy nieprzekraczalne – jest to granica poza, którą nie można sytuować    
obiektów  kubaturowych z możliwością cofnięcia w głąb działki; 

5) powierzchnia biologicznie czynna - oznacza powierzchnię wg definicji zawartej w 
prawie budowlanym; 

6) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – są to urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem (stacje trafo, przepompownie, separatory); 

7) liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granice terenów biegnące na rysunku 
planu wzdłuż linii podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczających należy 
traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach; 

8) przeznaczenie podstawowe oznacza takie przeznaczenie funkcjonalne, które jest 
przewidziane na danym trenie zarówno w zakresie wykorzystania powierzchni terenu 
jak i kubatury zabudowy; 

9) przeznaczenie dopuszczalne – oznacza przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia funkcje podstawową; 

10) adaptacja – zachowanie funkcji lub obiektu z możliwością przebudowy, rozbudowy 
i modernizacji przystosowujących obiekty do aktualnych funkcji; 

11) zieleń ochronna - jest to zieleń niska i wysoka komponowana pod kątem izolacji   
akustycznej, widokowej oraz kształtowania krajobrazu; 

12) zieleń towarzysząca – jest to zieleń towarzysząca zabudowie, ciągom 
komunikacyjnym lub nadziemnym obiektom infrastruktury technicznej spełniająca 
funkcje estetyczne; 

13) dostępność komunikacyjna – oznacza to zapewnienie zjazdu z drogi publicznej lub 
wewnętrznej na działkę;  

14) kondygnacja – oznacza kondygnację nadziemną według rozp. Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.); 

15)  miejsca postojowe (parkingowe) – oznacza miejsce o wymiarach zapewniających  
parkowanie samochodu osobowego; 

16) powierzchnia biologicznie czynna – oznacza powierzchnie według definicji 
zawartej w prawie budowlanym;  

17) przepisy odrębne – są to inne przepisy prawa regulujące zasady działań 
inwestycyjnych na danym terenie;  

18) obiekt tymczasowy – oznacza obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
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przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki a także obiekt budowlany niepołączony 
trwale z gruntem jak: kiosk uliczny, pawilon uliczny i wystawowy, przykrycia 
namiotowe, powłoki pneumatyczne, barakowozy, obiekty kontenerowe, garaże 
blaszane itp. Nie dotyczy obiektów towarzyszących prowadzeniu inwestycji 
budowlanych; 

19) teren - oznacza teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiada 
oznaczenie, symbol literowy i numer porządkowy oraz przypisane ustalenia zawarte 
w niniejszej uchwale; 

20) usługi nieuciążliwe – są to usługi, których uciążliwość nie może wykraczać poza 
teren lokalizacji działki do której inwestor posiada tytuł prawny, są to wszelkiego 
rodzaju usługi m.in. administracja, oświata, służba zdrowia, opieka społeczna, 
gastronomia, obsługa turystyki, itp. z wyłączeniem warsztatów rzemieślniczych , 
stacji obsługi pojazdów, stacji paliw i myjni samochodowych; 

21) ustawa - oznacza ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

22) zieleń urządzona – oznacza zieleń o charakterze ozdobnym urozmaicona gatunkowo 
w formie grupowej lub liniowej. 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne 
 
§4. 1. Plan obejmuje łącznie obszar o powierzchni ok. 110ha. 
      2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów:  
Na obszarze opracowania ustala się następujące przeznaczenia terenów oznaczonych 
odpowiednimi symbolami i wyznaczonych liniami rozgraniczającymi zgodnie 
z rysunkiem planu: 
1) PS              -  produkcyjno-składowe; 
2) PU             -  zabudowy produkcyjno-usługowej; 
3) KS             -  parkingu; 
4) U                -  usług nieuciążliwych; 
5) UM           -  zabudowy usługowo- mieszkalnej; 
6) ZU             -  zieleni urządzonej; 
7) ZP              -  zieleni parkowej; 
8) ZO             -  zieleni ochronnej; 
9) WS             -  wód powierzchniowych; 
10) KTp            -  obsługi komunikacji tramwajowej (pętla); 
11) KDZ           -   dróg zbiorczych; 
12) KDL           -  dróg lokalnych; 
13) KDZ,KT    - dróg zbiorczych z komunikacją tramwajową;  
14) KDW         - dróg wewnętrznych; 
15) KT              - komunikacji tramwajowej; 
16) ZO,KR       - zieleni ochronnej ze ścieżką pieszo-rowerową. 

 
§ 5. Ustalenia dotyczące oznaczeń na rysunku planu: 

1) skala rysunku planu określona w formie liczbowej i liniowej; 
2) granice obszaru objętego planem; 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach      

zagospodarowania: 
           a) obowiązujące oznaczone linią ciągłą, 
           b) orientacyjne oznaczone linią przerywaną; 
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      4)  oznaczenia terenów składają się z liczb i liter, które określają: 
a) kolejny porządkowy numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi – 

oznaczenie cyfrowe, 
b) symbol  przeznaczenia – oznaczenie literowe jak w § 4, 
c) jeżeli w symbolu planu występują dwa lub więcej przeznaczeń przedzielone 

przecinkiem np. U,M to przeznaczenia znajdujące się po przecinku są 
przeznaczeniami dopuszczalnymi; 

      5)   nieprzekraczalne linie zabudowy; 
      6)   strefa ochrony archeologicznej; 
      7)   oznaczenia innych elementów zagospodarowania w tym elementów informacyjnych. 
 
§ 6.  �astępujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące: 

1) granica opracowania planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) linie rozgraniczające ulic oraz ich klasyfikacja i parametry techniczne. 

 
§ 7. �astępujące oznaczenia mogą podlegać zmianom: 

1) warunki i zasady podziału wewnętrznego; 
2) oznaczenia liniowe urządzeń infrastruktury technicznej, które stanowią treść 

informacyjną  planu. 
 
§ 8. �a obszarze objętym planem nie występują: 

1) tereny szkód górniczych; 
2) nieruchomości uznane za niezbędne na cele obronności państwa oraz obiekty ważne i 

szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa określone odrębnymi 
przepisami; 

3) obszary wymagające rekultywacji; 
4) obszary przestrzeni publicznych wyznaczonych w Studium; 
5) obszary objęte ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 

 
§9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
  1) Na terenie opracowania dopuszcza się umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych                   

spełniających następujące warunki: 
a) tablice i urządzenia reklamowe mogą być umieszczane wyłącznie poza granicami 

pasów  drogowych, 
b) reklamy należy wielkością i charakterem dostosować do architektury obiektów 

znajdujących się w ich tle, 
c) tablice i urządzenia reklamowe nie mogą zasłaniać terenów i obiektów bez zgody 

zainteresowanej strony, 
d) reklamy należy projektować łącznie z projektem budowlanym obiektu jeżeli wiąże 

się z jego funkcją; 
    2) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;  
    3) dopuszcza się dzielenie terenu na mniejsze działki pod warunkiem zapewnienia dostępu 

z drogi publicznej, lub poprzez drogę wewnętrzną (szer. min. 10,0m) do drogi 
publicznej; 

    4) pozostałe zasady kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w ustaleniach 
szczegółowych. 
 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:  
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1) zabrania  się realizacji urządzeń tymczasowych z zakresu infrastruktury technicznej. 
Wszystkie kolektory sieci kanalizacji deszczowej muszą być zaopatrzone na 
wylotach w separatory szlamu, piasku i substancji ropopochodnych. Ustala się zakaz 
odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do gruntu; 

2) nakazuje się zachowanie istniejących zadrzewień śródpolnych z dopuszczeniem 
wycinki  w niezbędnym zakresie; 

3) projektowane tereny komunikacji zbiorczej oraz tereny produkcyjno-składowe 
graniczące z zabudową mieszkalną należy oddzielić pasami terenu biologicznie 
czynnego o szerokości min. 15,0m jak na rysunku planu z przeznaczeniem na zieleń 
izolacyjną średnią i wysoką szybko rosnącą; 

4)  poziom hałasu dopuszczalnego dla projektowanej zabudowy produkcyjno-składowej 
nie może wykraczać poza wartości progowe ustalone dla zabudowy mieszkalnej w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. (Dz.U. Nr 178, poz. 
1841); 

5) w odniesieniu do dróg, dla których stwierdzone zostanie przekroczenie 
dopuszczalnego hałasu obowiązuje podjęcie działań zmniejszających tę uciążliwość 
w stosunku do zabudowy mieszkalnej i usług publicznych. Działania te powinny 
polegać na wykonaniu ekranów technicznych lub ekranów z zielenią, oraz 
zwiększeniu dźwiękochłonności ścian i okien. 

 
§ 11. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury: 
1) nakazuje się objęcie ochroną konserwatorską Kanału Trynka wraz z zielenią 

towarzyszącą; 
2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 8PS, 01KDZ, 4PS znajduje 

się stanowisko archeologiczne nie eksponowane. Wszelkie inwestycje na tych 
terenach wymagają poprzedzenia ich archeologicznymi badaniami 
wykopaliskowymi, na które należy uzyskać zgodę Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz warunki konserwatorskie. 

 
§12. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeń 

publicznej:  
      1) na terenie opracowania nie występują tereny przestrzeni publicznej określone w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Grudziądz.  

     
§13. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy w 

odniesieniu do poszczególnych obszarów funkcjonalnych zawarte są w ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 

 

§14. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających   
ochronie: 

1) ustala się granicę ochrony Kanału Trynka łącznie z projektowanymi pasami zieleni   
ochronnej szer. min. 15,0m; 

2) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów 
inżynieryjnych (wiaduktu, mostu i kładek pieszych) na Kanale Trynka; 

3) w pasie zieleni ochronnej przy kanale dopuszcza się urządzenie ścieżki pieszo-
rowerowej lub pieszej; 

4) adaptuje się istniejący dojazd (droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu 
symbolem (07KDW) do terenów 2U,M i 3U,M. 

§15. Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 
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1) działki których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostęp do dróg 
publicznych lub wewnętrznych i infrastruktury technicznej utrudnia ich 
wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu należy scalić i 
wtórnie podzielić. 

 
§16. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i   infrastruktury technicznej: 
     1) w zakresie komunikacji : 

a) obsługa terenu poprzez drogi zbiorcze (Lipową i Graniczną), lokalną (Drogę 
Kurpiowską) oraz zbiorczą projektowaną od ulicy Lipowej w kierunku trasy 
średnicową, przebiegającą wiaduktem nad Trasą Średnicową, oraz bezpośrednio 
przez wjazd i wyjazd z wydzielonego pasa ruchu drogi GP,  

b) dostęp do terenu produkcyjno-usługowego z ulicy wewnętrznej KDW, 
c) projektowane tereny produkcyjno-składowe mogą być obsługiwane w miarę potrzeb   

poprzez system dróg wewnętrznych, 
d) w ulicy Lipowej i projektowanej drodze zbiorczej zabezpieczyć teren pod linię 

tramwajową z przystankiem oraz ścieżkę rowerową, 
e) drogi wewnętrzne oraz ścieżki pieszo-rowerowe można wyodrębnić i kształtować w 

zależności od potrzeb na terenach funkcjonalnych i w trakcie realizacji planu zgodnie 
z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi, 

f) dopuszcza się remonty, modernizacje i przebudowy istniejących w dniu uchwalenia 
planu zjazdów i włączeń dróg wewnętrznych, o ile nie kolidują z ustaleniami i 
przepisami odrębnymi; 

    2) w zakresie zaopatrzenia w wodę : 
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci miejskiej poprzez projektowane 

rozprowadzenie sieci rozdzielczej, obejmującej tereny przewidziane do 
zainwestowania, 

b) dla zabezpieczenia przeciwpożarowego sieci należy zaopatrzyć teren w hydranty 
przeciwpożarowe, 

c) projektowane sieci prowadzić w liniach rozgraniczających dróg poza pasami jezdni; 
3) w zakresie gospodarki ściekami : 
a) ścieki bytowo-gospodarcze z całego terenu przewidzianego do zainwestowania 

należy odprowadzić do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej wykonać w drogach projektowanych KDZ, KDL,  

KDW, 
c) ścieki produkcyjne z terenów zainwestowania należy odprowadzić do kanalizacji    

sanitarnej po ich podczyszczeniu do parametrów przewidzianych w odrębnych 
przepisach; 

4) w zakresie kanalizacji deszczowej : 
a) wody opadowe z dachów oraz utwardzonych terenów (drogi, place, parkingi) 

przewidzianych do zainwestowania należy odprowadzić do projektowanych 
kolektorów burzowych, poprzez sieć kanalizacji deszczowej,  

b) wprowadza się obowiązek stosowania na wylotach separatorów szlamu, piasku i 
substancji ropopochodnych, 

c) projektowane sieci prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, 
d) na terenach oznaczonych symbolami 4PS, 5PS, i 6PS w zależności od 

zagospodarowania terenu należy projektować wewnętrzną sieć kanalizacji 
deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do kanału „Trynka” w uzgodnieniu z 
odpowiednimi organami uzgadniającymi; 

5) w zakresie zasilania w energię elektryczną : 
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a) na terenach produkcyjno-składowych przewidzieć budowę stacji 
transformatorowych, które należy zasilić z istniejących i projektowanych linii 
napowietrznych i kablowych, 

b) docelowo liczba stacji transformatorowych zostanie określona na etapie projektów 
budowlanych, 

c) sieć energetyczną nn wykonać jako kablową,  
d) dla projektowanej zabudowy wykonać złącza kablowo – pomiarowe z usytuowaniem 

na poszczególnych obiektach, 
e) istniejące linie napowietrzne SN kolidujące z projektowaną zabudową przebudować 

na kablowe, 
f) projektowane sieci nn należy prowadzić kablami ziemnymi w liniach 

rozgraniczających dróg poza pasami jezdni, 
g) linia zabudowy od linii wysokiego napięcia 110kV wynosi 18,0m od osi słupa; 

   6) w zakresie gospodarki cieplnej : 
a) zaopatrzenie w energię cieplną z istniejącej i projektowanej sieci cieplnej, 
b) rezerwuje się miejsce na sieć ciepłowniczą doziemną poza pasami jezdni w liniach 

rozgraniczających dróg, 
c) przyłączenia do istniejącej oraz projektowanej sieci na warunkach uzyskanych od 

dysponenta sieci, 
d) nakazuje się projektowanie proekologicznych systemów grzewczych; 

  7) w zakresie telekomunikacji : 
a)  obsługa telekomunikacyjna nastąpi poprzez rozbudowę sieci telefonicznej, oraz 

rozwój łączności bezprzewodowej. W pasach drogowych poza jezdniami rezerwuje 
się możliwość prowadzenie instalacji kablowych; 

   8) w zakresie zaopatrzenia w gaz : 
a) zaopatrzenie terenów zainwestowania w gaz ziemny z istniejącej i projektowanej 

sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi i ekonomicznymi określonymi 
przez dysponenta sieci gazowych, 

b) rozbudowę sieci gazowej należy wykonać na warunkach technicznych jakimi 
powinny odpowiadać sieci gazowe zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) rezerwuje się miejsce na sieć gazową w liniach rozgraniczających dróg; 
   9) w zakresie gospodarki odpadami : 

a) nakaz zabezpieczenia miejsc na lokalizację kontenerów lub pojemników do 
czasowego gromadzenia odpadów w granicach działek z uwzględnieniem 
możliwości ich segregacji,    

b) w przypadku powstania odpadów niebezpiecznych mają zastosowanie odrębne 
przepisy dotyczące ich gromadzenia i usuwania. 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe 
§ 17. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KTp (pow. 

około 1,12ha): 
        1) przeznaczenie podstawowe - pętla tramwajowa; 
         2) przeznaczenie dopuszczalne – zieleń towarzysząca. 
     2. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1)  dopuszcza się lokalizację obiektu budowlanego do obsługi podstawowej funkcji o   
powierzchni zabudowy do 100m2 i wysokości jednej kondygnacji naziemnej; 

2)  rozwiązania architektoniczne obiektu winny uwzględniać eksponowane położenie 
przy  ulicy Lipowej; 

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych służących do obsługi funkcji 
podstawowej jak: trafostacja oraz obiektów małej architektury; 

     4)   linia zabudowy jak na rysunku planu. 
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§ 18. 1.  Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U,M (pow. 

około 0,25ha): 
         1) przeznaczenie podstawowe - usługi;  
         2) przeznaczenie dopuszczalne - funkcja mieszkalna. 
     2. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy, parametry i zasady 

zagospodarowania terenu: 
1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji plus poddasze użytkowe; 
2) dach wysoki dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 45º (± 5°) kryty dachówką 

ceramiczną  lub blachą w kolorze ceglastym; 
3) połacie dachowe o jednakowym spadku; 
4) usytuowanie kalenicy prostopadłe lub równoległe do drogi dojazdowej 

wewnętrznej; 
5) istniejący obiekt budowlany przeznacza się do rozbiórki. 

     3. Ustalenia dotyczące zasad użytkowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy max. 50 % powierzchni działki; 
2) powierzchnia biologiczna czynna min. 30% powierzchni działki; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, 

pozostałe linie zabudowy wg zasad określonych w rozporządzeniach i przepisach 
szczególnych; 

4) dopuszcza się ogrodzenie działki do wysokości 1,60 m od poziomu terenu z 
wyjątkiem stosowania prefabrykowanych elementów żelbetowych i ogrodzenia 
pełnego. 

     4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność komunikacyjna z drogi dojazdowej wewnętrznej 07KDW; 
2) miejsce parkingowe zapewnić na terenie działki w ilości przewidzianej dla 

określonego typu usług zgodnie przepisami odrębnymi lecz nie mniej niż 1 miejsce 
na 30 m2 powierzchni usługowej. 

    5. Zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną zawarte są w ustaleniach ogólnych 
§ 16 pkt. 2-9 ustaleń ogólnych. 

 

§ 19. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U,M (pow. 
około 0,5ha  ): 

         1) przeznaczenie podstawowe  - usługi; 
         2) przeznaczenie dopuszczalne – funkcja mieszkalna. 
    2. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy, parametry i zasady 

zagospodarowania terenu: 
1) adaptuje się istniejąca zabudowę z zaleceniami przebudowy i dostosowania do 

pełnionych funkcji; 
2) przy przebudowie zmodernizować elewację istniejącego budynku oraz spadki 

dachu; 
3) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych plus poddasze użytkowe; 
4) dach stromy o nachyleniu połaci 40° (± 5º).  

   3. Ustalenia dotyczące zasad użytkowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy max. 50% powierzchni działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni działki; 
3) dopuszcza się grodzenie terenu do wysokości 1,60 m od poziomu  terenu z 

wyjątkiem stosowania prefabrykowanych elementów żelbetowych i ogrodzenia 
pełnego; 
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4) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 
wewnętrznej, pozostałe linie zabudowy wg zasad określonych w rozporządzeniach i 
przepisach odrębnych. 

   4. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność  komunikacyjna  z drogi dojazdowej wewnętrznej 07KDW; 
2) miejsca parkingowe zapewnić na terenie działki w ilości przewidzianej dla 

określonego typu usług zgodnie z przepisami odrębnymi lecz nie mniej niż 1 
miejsce na 30 m2  powierzchni użytkowej i 1,5 miejsca na 1 mieszkanie. 

    5. Zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną zawarte są w ustaleniach ogólnych 
w §16 pkt. 2-9 ustaleń ogólnych. 

 
§ 20.1. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem  4PS (pow. 

około 19,0 ha ), 5PS (pow. około 43,0 ha ), 6PS (pow. około 28,5 ha): 
        1) przeznaczenie podstawowe - funkcja produkcyjno-składowa; 
        2) przeznaczenie dopuszczalne: transport, urządzenia towarzyszące. 
    2. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy, parametry i zasady 

zagospodarowania terenu: 
    1) nie ustala się wysokości zabudowy, oraz spadków i pokrycia dachów. 

   3.  Ustalenia dotyczące zasad użytkowania terenów: 
1) nie określa się powierzchni zabudowy oraz powierzchni utwardzonych; 
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni terenu łącznie z 

wyznaczonymi pasami terenu biologicznie czynnego jak w ustaleniach ogólnych     
§ 10 p. 3; 

3) dopuszcza się ogrodzenie terenu do wysokości 2,20 m od poziomu terenu z 
wyjątkiem  stosowania prefabrykowanych elementów żelbetowych; 

4) linie zabudowy jak na rysunku planu. 
   4. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu: 

1) dopuszcza się podziały na mniejsze działki, pod warunkiem wykonania koncepcji 
zagospodarowania całego terenu z uwzględnieniem układu komunikacji pomiędzy 
poszczególnymi przedsiębiorstwami w połączeniu z układem zewnętrznym. 

   5. Ustalenia dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej: 
1) dostępność komunikacyjna z dróg: 01KDZ, 02KDZ, 03KDZ, 04KDZ i 06KDZ; 
2) dopuszcza się podział terenu na mniejsze działki wg potrzeb inwestora z 

możliwością wydzielenia dróg wewnętrznych; 
3) miejsca parkingowe zapewnić na terenie działek w ilości przewidzianej dla 

określonego typu działalności. 
    6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska: 

1) objąć ochroną istniejące zadrzewienia śródpolne z dopuszczeniem wycinki 
wyłącznie ze względów sanitarnych i komunikacyjnych; 

2) na gruntach od strony terenów o funkcji mieszkalnej lokalizować obiekty  
nieuciążliwe; 

3)  pozostałe wymogi ochrony środowiska określone w ustaleniach ogólnych w §10. 
7. Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia z infrastrukturą techniczną są zawarte w 
§16 pkt.2- 9 ustaleń ogólnych. 

 
§ 21.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7PU (pow. około 

4,05 ha ): 
         1) przeznaczenie podstawowe -  funkcja produkcyjno-usługową; 
         2) przeznaczenie dopuszczalne - urządzenia towarzyszące.  
    2. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy: 

1) nie ustala się wysokości zabudowy, oraz spadków i pokrycia dachów. 
    3. Ustalenia dotyczące zasad użytkowania terenu: 
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1) nie określa się powierzchni zabudowy oraz powierzchni utwardzonych; 
2) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni działki; 
3) dopuszcza się ogrodzenie terenu do wysokości 2,20 m od poziomu terenu z 

wyjątkiem stosowania prefabrykowanych elementów żelbetowych i ogrodzeń 
pełnych; 

     4)   linie zabudowy jak na rysunku planu. 
     4. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu: 

1) dopuszcza się podziały na mniejsze działki, pod warunkiem wykonania koncepcji 
zagospodarowania poszczególnych terenów; 

2)wielkość działek nie może być mniejsza niż 0,5ha. 
     5. Ustalenia dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej: 

1) dostępność komunikacyjna terenu z drogi 08KDW; 
2) w przypadku podziału terenu na mniejsze działki obsługa terenu może odbywać się 

poprzez niewyodrębnione na rysunku planu drogi wewnętrzne; 
3) miejsca parkingowe zapewnić na terenie działek w ilości przewidzianej dla 

określonego typu działalności. 
    6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska: 

1) na gruntach od strony terenów o funkcji mieszkalnej lokalizować obiekty  
nieuciążliwe; 

2)  pozostałe wymogi ochrony środowiska określone w ustaleniach ogólnych w     
§10.   

     7. Ustalenia dotyczące uzbrojenia w infrastrukturę techniczną zawarte są w § 16 
pkt. 2-9 ustaleń ogólnych. 

 
 § 22. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8PS (pow. około 

1,7 ha): 
          1) przeznaczenie podstawowe -  funkcja   produkcyjno składowa; 
          2)  przeznaczenie dopuszczalne – parking dla samochodów ciężarowych i osobowych. 
    2. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania  terenu:                

1) nie ustala się wysokości zabudowy, oraz spadków i pokrycia dachów;  
               2) dopuszcza się grodzenie terenu do wysokości 2,20 m od poziomu terenu z      

wyjątkiem stosowania prefabrykowanych elementów żelbetowych i ogrodzeń 
pełnych;  

            3)  nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu; 
            4)  powierzchnia biologiczna czynna 20% powierzchni ogólnej działki; 
            5)  dostępność komunikacyjna od strony drogi 06KDZ; 
            6)  teren objęty strefą ochrony archeologicznej zgodnie z  ustaleniami ogólnymi §11     
                 pkt. 2.  
 
§ 23. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9ZP;KS (pow. 

około 1,7ha): 
      1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń naturalna; 
      2)  przeznaczenie dopuszczalne – parking dla samochodów osobowych. 

      2. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu: 
1) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych; 
2) dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury oraz przejść pieszych; 
3) zaleca się stosowanie urozmaiconej gatunkowo zieleni wysokiej, średniej i niskiej; 
4) dopuszcza się lokalizację parkingów dla samochodów osobowych w ilości max 

50% pow. terenu; 
           5) teren może stanowić integralną część terenu produkcyjno-składowego 

oznaczonego   symbolem 5PS. 
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§ 24. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu 10WS:  
           1) przeznaczenie podstawowe – kanał Trynka. 
      2. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się objęcie ochroną konserwatorską Kanału Trynka wraz z towarzyszącą 
zielenią ochronną; 

2) kanał pozostawić otwarty; 
3) dopuszcza się budowę niezbędnych obiektów inżynierskich (mostu i kładek 

pieszych) łączących projektowane tereny produkcyjno-składowe; 
4) dopuszcza się niezbędną konserwację Kanału jak: odmulanie, wzmocnienie 

brzegów itp.; 
5) zakazuje się zmiany stosunków wodnych. 

 
§ 25. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu 11ZO, KR :  
          1) przeznaczenie  podstawowe - zieleń ochronna Kanału Trynka; 

     2) przeznaczenie dopuszczalne - ścieżka pieszo-rowerowa po śladzie istniejącej drogi    
gruntowej.  

       2. Ustalenia dotyczące  zasad zagospodarowania terenów : 
1) szerokość pasa zieleni ochronnej min 15,0 m w tym ścieżka pieszo-rowerowa 

szer. min 3,0 m; 
2) dopuszcza się uporządkowanie istniejącej zieleni z możliwością wycinki ze 

względów sanitarnych. 
 

§ 26. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu 12ZO : 
            1) przeznaczenie podstawowe -  zieleń ochronna Kanału Trynka. 
    2. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów: 

     1) szerokość pasa zieleni  min 15,0 m jak na rysunku planu; 
2)  obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych; 

     3) zaleca się uporządkowanie istniejącej zieleni przybrzeżnej z możliwością    
wycinki ze względów sanitarnych; 

     4) dopuszcza się urządzenia ścieżki pieszej w części przyległej do zabudowy    
mieszkaniowej. 

 
§ 27. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu 14ZO : 
         1) przeznaczenie podstawowe - zieleń ochronna od ulicy zbiorczej i terenów 

produkcyjno-składowych. 
       2. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów: 

1) szerokość pasa biologicznie czynnego z przeznaczeniem zieleni zmienna od 15,0 
do 20,0 m jak na rysunku planu; 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych. 
 
§  28. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu 15ZU : 

 1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona. 
       2. Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów: 

     1)  obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych; 
     2)  dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury. 

 
§  29. Wyznacza się tereny pod komunikację.  
     1.  Projektowana droga klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem    

01KDZ: 
     1)  projektowane parametry techniczne jak niżej: 

     a)  szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 30,0 m, 
     b)  szerokość jezdni 7,0 m; 
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     2)  w zagospodarowaniu pasa drogowego przewidzieć obustronne chodniki szer. min. 
2,0 m oraz pasy zieleni oraz oświetlenie uliczne. 

  
       2. Istniejąca droga klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem 02KDZ 

(Droga Graniczna): 
      1)  projektowane parametry techniczne jak niżej: 

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 20,0 m,  
b) szerokość jezdni 7,0 m; 

2) w zagospodarowaniu pasa drogowego przewidzieć obustronne chodniki szer. min.   
2,0 m oraz pasy zieleni między chodnikami a jezdnią; 

      3)  przy użytkowaniu terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4PS i 5PS 
przez jednego inwestora dopuszcza się zmianę klasyfikacji drogi (Droga 
Graniczna)  02KDZ od skrzyżowania  z ulicą 01KDZ do skrzyżowania z drogą 
(Droga Kurpiowska) 05KDL na dojazdową, wewnętrzną lub jej likwidację. 

       3. Projektowana droga klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem 
03KDZ: 

1) projektowane parametry techniczne jak niżej: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m, 
 b) szerokość jezdni 7,0 m; 

2) projektowany przejazd przez kanał Trynka mostem oraz wiaduktem przez drogę 
06KDZ; 

3) w zagospodarowaniu pasa  drogowego przewidzieć obustronne chodniki o szerokości 
2,0 m, pasy zieleni rozdzielające chodniki od jezdni i torowiska KT z wyłączeniem 
mostu i estakady, oraz oświetlenie; 

4) ewentualne zjazdy z wyżej wymienionej drogi należy uzgodnić z zarządcą drogi. 
 

4. Istniejąca droga klasy zbiorczej (ul. Lipowa) oznaczona na rysunku planu symbolem 
04KDZ:  
1) projektowana modernizacja z poszerzeniem i dostosowaniem do wymaganych 

parametrów jak niżej: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 15,0 – 20,0 m, 
b) szerokość jezdni 7,0 m; 

2) w zagospodarowaniu pasa drogowego należy przewidzieć obustronne chodniki o szer. 
min.  2,0 m, pasy zieleni szer. min. 1,5m, rozdzielające  chodniki od torowiska i jezdni 
oraz oświetlenie. 

 
5. Istniejąca droga klasy lokalnej (Droga Kurpiowska) oznaczona na rysunku planu 

symbolem 05KDL:  
1) projektowana modernizacja z poszerzeniem i dostosowaniem do wymaganych 

parametrów technicznych jak niżej: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m, 
b) szerokość jezdni 7,0 m; 

2) w zagospodarowaniu pasa drogowego należy przewidzieć obustronne chodniki o szer. 
min. 2,0 m, pasy zieleni szer. min.1,5m rozdzielającej jezdnię od chodników oraz 
oświetlenie. 

 
6. Projektowana droga klasy zbiorczej do terenów zabudowy usługowo - mieszkalnej 

oznaczona na rysunku planu symbolem 06KDZ: 
1) projektowane parametry techniczne: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 20.0 m, 
b) szerokość jezdni 7,0 m; 
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2) w zagospodarowaniu pasa drogowego należy przewidzieć obustronne chodniki szer. 
min. 2,0 m. 

 
7. Adaptowana droga wewnętrzna (dojazd do dwóch działek) oznaczona na rysunku 

planu symbolem 07KDW. 
 
8. Projektowana droga wewnętrzna po śladzie istniejącej drogi oznaczona na rysunku 

symbolem 08KDW: 
1) projektowana modernizacja z dostosowaniem do wyznaczonych parametrów jak niżej: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, 
b) szerokość jezdni 6,0 m; 

2) w zagospodarowaniu pasa drogowego należy przewidzieć obustronne chodniki szer. 
min.1,50 m. 

 
9. Projektowane torowisko tramwajowe, oznaczone na rysunku planu symbolem   

09KT: 
1) wymagane parametry techniczne jak niżej: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, 
b) przewidzieć lokalizację przestanku tramwajowego przy terenach 6PS. 

 
Rozdział IV 

Przepisy przejściowe i końcowe 
 
§ 30. Wysokość stawek procentowych.    

Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.                                                          
Ustala się stawkę procentową w wysokości 30 %. 

 
§31. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza. 
 
§32.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym    Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
         2. Uchwała , o której mowa w ust. 1 podlega  publikacji na stronie internetowej. 
 
 
 
 
                                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej 
        
 
                     Małgorzata Kufel 
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