
UCHWAŁA NR LVII/528/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 24 października 2022 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia 
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Zapadłe i Podgórnej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław przyjętego 
uchwałą nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r. 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla 
obszaru położonego w rejonie ulic: Zapadłe i Podgórnej w granicach określonych 
w załączniku nr 1 do uchwały, zwany dalej planem. 

2. Załącznikami do uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław, stanowiący integralną 
część uchwały, jako załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik 
nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, jako załącznik nr 3 do 
uchwały, 

4) dane przestrzenne GML utworzone dla miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jako załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy 
prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych 
terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy, zakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia. 

2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz 
w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały. 

§ 3. W realizacji planu, oprócz ustaleń zawartych w niniejszej uchwale, mają 
zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi. 
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§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, w którym 
litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku 
planu, a numery mają charakter wyłącznie porządkowy. 

§ 5. Następujące oznaczenia, zawarte na rysunku planu, są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) granica strefy „A” przydatności do zabudowy; 
5) granica strefy „B” przydatności do zabudowy; 
6) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania. 

Rozdział 2. 
Ogólne ustalenia planu 

§ 6. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru 
objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.  

2. Przeznaczenie terenów: 
1) w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny: 

a) zieleni urządzonej z dopuszczeniem sportu i rekreacji, o symbolu – ZP/US, 
b) zieleni urządzonej, o symbolu – ZP, 
c) zabudowy usługowej, o symbolu – U, 
d) drogi publicznej - dojazdowej, o symbolu – KD-D; 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów niezwiązanych z podstawowym 
przeznaczeniem terenu i jego obsługą z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z maksymalnymi 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu; 
2) obowiązuje lokalizacja zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach 

szczegółowych. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: obowiązuje zagospodarowanie 

terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form 
krajobrazowych, w tym: 

1) zachowanie istniejących form ukształtowania terenu z wyłączeniem zmian 
wynikających z realizacji obiektów budowlanych; 

2) należy przestrzegać zasad nieszczerpywania wód podziemnych oraz takiego 
prowadzenia inwestycji powierzchniowych, by nie zakłóciły one stosunków wodnych. 
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5. Zasady kształtowania krajobrazu: obowiązuje zakaz wprowadzania elementów 
zagospodarowania dysharmonizujących z otoczeniem, z wyłączeniem inwestycji celu 
publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi. 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku natrafienia podczas robót 
ziemnych lub budowlanych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi. 

8. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów: 
1) obowiązuje lokalizacja zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach 

szczegółowych; 
2) wysokość inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 
3) wymagane jest, aby uciążliwość prowadzonej działalności nie wykraczała poza 

granice działki i nie wpływała negatywnie na środowisko, w tym na grunt, wody podziemne 
i powierzchniowe, powietrze oraz stan akustyczny z wyłączeniem inwestycji celu 
publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi; 

4) dopuszcza się podpiwniczenie budynków z uwzględnieniem okresowego 
wysokiego poziomu wód gruntowych; 

5) obowiązuje wydzielenie minimum trzech miejsc parkingowych na 100 m2 
powierzchni użytkowej usług; nawierzchnię parkingu należy wykonać z materiałów 
uniemożliwiających wnikanie substancji ropopochodnych do gruntu; 

6) w ramach projektowanych miejsc parkingowych obowiązuje zapewnienie miejsc 
parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 
sposób ich realizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się na 
terenie pogórniczym kopalni soli nad wysadem solnym, w strefie „A” pod względem 
przydatności do zabudowy, obejmującej rejon występowania zjawisk krasowych w czapie 
gipsowej, w której posadowienie obiektów budowlanych należy dostosować do istniejących 
warunków gruntowo-geologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w strefie 
„B” przydatności do zabudowy, obejmującej pozostałą cześć terenu pogórniczego kopalni 
soli, w granicach której posadowienie obiektów należy dostosować do istniejących 
warunków gruntowo-geologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) należy przestrzegać zasad nieszczerpywania wód podziemnych w rejonie wysadu 
i do dwóch kilometrów od granicy złoża oraz takiego prowadzenia inwestycji 
powierzchniowych, by nie zakłóciły one stosunków wodnych; 

10) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej; 
11) wskaźniki zagospodarowania terenów: określone w ustaleniach szczegółowych. 
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9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, 
krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa: 

1) obszar objęty planem położony jest poza terenami górniczymi, a także obszarami 
szczególnego zagrożenia powodzią, obszarami osuwania się mas ziemnych, krajobrazami 
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
województwa; 

2) cały obszar objęty planem znajduje się strefie ochrony uzdrowiskowej C, dla 
której obowiązują wymagania określone w przepisach odrębnych. 

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym: nie ustala się. 

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) obszar objęty planem położony jest w otoczeniu, w tym powierzchni 
ograniczającej, lotniska Inowrocław, dla którego należy uwzględnić ograniczenia 
wynikające z przepisów odrębnych oraz dokumentacji rejestracyjnej lotniska; 

2) obszar objęty planem położony jest w otoczeniu, w tym powierzchni 
ograniczającej, wojskowego lotniska Inowrocław (Latkowo), dla którego należy uwzględnić 
ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych oraz dokumentacji rejestracyjnej lotniska; 

3) odległość posadowienia obiektów budowlanych od istniejącej infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

2) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do postoju pojazdów, 
ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą 
komunikacji; 

4) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki 
rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji; 

5) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

6) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie w wodę z miejskiej 
sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: odprowadzanie ścieków 
sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacji 
deszczowej z dopuszczeniem odprowadzania do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: należy zachować 
normatywne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza określone w przepisach 
odrębnych; 

11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

12) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
13) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych: gromadzenie odpadów 

komunalnych w zamykanych, przenośnych pojemnikach – wywóz odpadów z pojemników 
w sposób zorganizowany, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów: nie występuje potrzeba określania. 

14. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, na poziomie 30%. 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe – zasady zagospodarowania obowiązujące na poszczególnych 

terenach objętych planem 

§ 7. Teren oznaczony symbolem 1ZP/US przeznacza się na cel zieleni urządzonej 
z dopuszczeniem sportu i rekreacji; obowiązują następujące ustalenia: 

1) wysokość zabudowy do jednej kondygnacji nadziemnej oraz maksymalnie 4,0 m; 
2) dopuszcza się realizację niekubaturowych obiektów budowalnych o wysokości 

do 4,0 m; 
3) dachy budynków o nachyleniu od 1,5o do 50o; 
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej – 80%; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu – 20%; 
6) wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,01 do maksimum 0,2; 
7) teren znajduje się w strefie ochrony uzdrowiskowej C; 
8) teren znajduje się w strefie „A” przydatności do zabudowy. 

§ 8. Tereny oznaczone symbolami 2ZP i 3ZP przeznacza się na cel zieleni 
urządzonej. Tereny znajdują się w strefie ochrony uzdrowiskowej C. 

§ 9. Teren oznaczony symbolem 4U przeznacza się na cel zabudowy usługowej; 
obowiązują następujące ustalenia: 

1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych i maksymalnie 10,0 m; 
2) dachy budynków o nachyleniu od 1,5o do 50o; 
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej – 40%; 

Id: 5D94AF24-4962-4A1E-B13B-C36A02720AA5. Podpisany Strona 5 z 18



4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 
terenu – 60%; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,01 do maksimum 1,2; 
6) teren znajduje się w strefie ochrony uzdrowiskowej C; 
7) część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w strefie „A” przydatności 

do zabudowy; 
8) część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w strefie „B” przydatności 

do zabudowy; 
9) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

i mogących potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem infrastruktury 
technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych 
z przepisami odrębnymi. 

§ 10. Teren oznaczony symbolem KD-D1 przeznacza się na cel drogi publicznej 
dojazdowej; obowiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych 
związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń 
związanych z potrzebami zarządzania ruchem; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z podstawową funkcją drogi; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość 
w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu; 

4) teren znajduje się w strefie ochrony uzdrowiskowej C; 
5) teren znajduje się w strefie „A” przydatności do zabudowy. 

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe 

§ 11. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc: 
1) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Inowrocławia obejmującego teren położony w obrębie ulic: Al. Mikołaja Kopernika, 
Roosevelta, Al. Niepodległości, Miechowickiej, Poznańskiej, Górniczej, Szymborskiej, 
Andrzeja, Św. Ducha, Średniej, Biskupa Laubitza, Dworcowej, przyjętego uchwałą nr 
VII/89/99 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-
Pomorskiego Nr 51, poz. 447, z 2002 r. Nr 117, poz. 2404, z 2007 r. Nr 34, poz. 495, 
z 2009 r. Nr 25, poz. 487 i Nr 141, poz. 2598, z 2011 r. Nr 139, poz. 1180 i Nr 154, 
poz. 1310, z 2012 r. poz. 1498, z 2013 r. poz. 47, z 2014 r. poz. 1479, z 2015 r. 
poz. 970 i 1869, z 2017 r. poz. 979 i 4900 oraz z 2021 r. poz. 6088 i 6850); 

2) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Inowrocławia dla obszaru położonego pomiędzy al. Niepodległości i ul. Poznańską, 
przyjętego uchwałą nr XLIX/690/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 września 
2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 117, poz. 2404). 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 
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§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/528/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 października 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/528/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 24 października 2022 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Inowrocławia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu 

W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, które nastąpiło 
w terminie od 18 maja do 17 czerwca 2022 r. oraz w okresie 17 dni od zakończenia okresu 
jego wyłożenia do 4 lipca 2022 r. nie wniesiono uwag do wyłożonego projektu planu. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/528/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 24 października 2022 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Inowrocławia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) określa się 
następujący sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) należą do zadań własnych gminy i służą 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej przewidzianymi do 
realizacji na podstawie planu są: 

1) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym, urządzeniami infrastruktury 
technicznej, oświetleniem, ścieżkami rowerowymi, zielenią towarzyszącą i odpowiednim 
zabezpieczeniem technicznym zmniejszającym uciążliwość komunikacyjną w stosunku do 
innych funkcji w rozumieniu przepisów ochrony środowiska – modernizacja oraz budowa 
nowych połączeń komunikacyjnych z terenu objętego planem miejscowym, realizacja dróg 
publicznych, prace związane z utrzymaniem i modernizacją terenu dróg publicznych 
zrealizowanych w liniach rozgraniczających tych dróg i perspektywiczna budowa oświetleń 
drogowych; 

2) urządzenia elektroenergetyczne – budowa linii kablowych nn dla obsługi 
projektowanych inwestycji, adaptacja istniejących linii elektroenergetycznych; 

3) sieci i urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne oraz gazowe – utrzymanie 
istniejących i projektowanych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych oraz gazowych wraz 
z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonania projektowanych przyłączy 
w przypadku realizacji projektowanych inwestycji budowlanych; 

4) sieć telekomunikacyjna – podłączenie projektowanych obiektów budowlanych 
do istniejącej linii telekomunikacyjnej. 

2. Sposób realizacji inwestycji: 
1) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
odbywać się będzie zgodnie z założeniami określonymi w zmianie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław (uchwała nr 
XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r.) oraz w innych 
dokumentach, programach, planach inwestycyjnych i strategiach; 

2) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej przebiegać będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym zakresie, m. in. z ustawą z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), 
ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. 
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zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 
z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973, z późn. zm.). Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw i energii 
elektrycznej realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.). Sposób realizacji 
inwestycji wynikał będzie z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań 
techniczno – technologicznych gwarantujących wysoką jakość wykonania inwestycji, 
dopuszcza się etapową realizację inwestycji. 

3. Zasady finansowania: 
1) realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz z zakresu zieleni urządzonej 

publicznej będzie finansowana z budżetu Miasta Inowrocławia, z dopuszczeniem 
porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, m. in. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 688); 

2)  finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, związanych 
z zaopatrzeniem terenu objętego planem w energię elektryczną, gazową będzie realizowane 
ze środków finansowych przedsiębiorstw posiadających wymaganą koncesję, 
z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami; 

3)  inwestycje z zakresu sieci telekomunikacyjnej będą realizowane ze środków 
finansowych przedsiębiorstwa z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych 
z innymi podmiotami; 

4)  inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą 
finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2028, z późn. zm.), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi 
podmiotami; wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy zostaną zapisane 
w uchwale budżetowej. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/528/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 24 października 2022 r. 
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Dane przestrzenne utworzone dla planu na podstawie art. 67 a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 503 i 1846) w postaci cyfrowej 

Id: 5D94AF24-4962-4A1E-B13B-C36A02720AA5. Podpisany Strona 1 z 1


    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.6889/040701-MPZP/XIV_149_2019_P1/20210909T101712   PL.ZIPPZP.6889/040701-MPZP XIV_149_2019_P1 20210909T101712 2021-09-09T10:17:12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Zapadłe i Podgórnej      2019-10-16 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skali 1:1000             5851079.17 6517274.929999999 5851083.472241992 6517283.605281067 5851084.085319383 6517329.535949421 5851084.660000006 6517372.590000001 5851069.820000002 6517387.460000001 5851049.270000005 6517387.500000002 5851031.85 6517387.980000001 5851014.4399999995 6517389.38 5850983.186559772 6517393.344704385 5850955.000000002 6517397.3100000005 5850925.290000001 6517402.290000001 5850913.270000001 6517404.42 5850895.060000004 6517383.570000002 5850870.5100000035 6517349.0200000005 5850867.73000001 6517345.1 5850842.179999998 6517309.14 5850826.270000001 6517286.380000002 5850802.249999998 6517252.44 5850797.175532779 6517245.196523015 5850793.35 6517244.760000001 5850785.929999998 6517243.440000001 5850779.9 6517242.350000001 5850703.9911090825 6517228.957331776 5850691.139999999 6517226.69 5850629.08 6517226.0 5850623.790000001 6517225.91 5850600.119999999 6517225.67 5850587.709999999 6517225.550000001 5850587.459999999 6517227.16 5850576.5600000005 6517298.160000001 5850574.710000003 6517310.21 5850567.270000001 6517358.68 5850550.179999998 6517352.47 5850558.920000004 6517347.280000001 5850564.680000002 6517309.730000002 5850566.519304154 6517297.739971028 5850568.516028812 6517284.723279555 5850577.319999998 6517227.33 5850577.930000002 6517223.370000002 5850561.690000007 6517215.44 5850537.83 6517203.78 5850523.3100000005 6517196.68 5850503.42 6517184.79 5850493.530000003 6517178.160000001 5850470.590000002 6517157.53 5850449.085163338 6517137.828837354 5850439.111586994 6517128.089161826 5850427.439191202 6517114.723601866 5850418.624009931 6517103.308255857 5850424.200000001 6517091.470000001 5850434.26182186 6517086.476355078 5850452.614879558 6517104.172683531 5850471.693646347 6517122.496451361 5850530.779999999 6517181.900000001 5850531.990000008 6517183.499999999 5850540.310000004 6517187.450000001 5850548.549999999 6517191.37 5850566.9600000065 6517200.14 5850589.722175954 6517210.968226848 5850601.750000006 6517216.69 5850658.710000003 6517212.66 5850669.640000006 6517212.360000002 5850690.630000008 6517213.290000001 5850770.58 6517229.540000001 5850776.730000002 6517230.970000001 5850817.069999998 6517238.680000002 5850839.360000009 6517244.31 5850876.730000002 6517253.770000001 5850888.860000001 6517256.490000001 5850915.880000001 6517262.550000001 5850919.6 6517263.39 5850950.590000002 6517269.57 5850974.790000001 6517274.320000001 5850983.850000007 6517274.379999999 5851016.299999999 6517274.630000001 5851020.570000002 6517274.670000001 5851029.340000002 6517274.710000002 5851079.17 6517274.929999999     https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.6889/040701-MPZP/XIV_149_2019_DOK1   PL.ZIPPZP.6889/040701-MPZP XIV_149_2019_DOK1 Uchwała nr XIV/149/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Zapadłe i Podgórnej    2019-09-23  utworzenie 2019-09-23 http://bip.inowroclaw.pl/attachments/download/882    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.6889/040701-MPZP/XIV_149_2019_RYS1/20210909T095819   PL.ZIPPZP.6889/040701-MPZP XIV_149_2019_RYS1 20210909T095819 2021-09-09T09:58:19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Zapadłe i Podgórnej http://inowroclaw.home.pl/wgpdoc/geo_mpzp_projekt/p-19-9-geo-1.tif http://inowroclaw.home.pl/wgpdoc/geo_mpzp_projekt/p-19-9-geo-1l.pdf http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2177 1000         /descendant::*[name()='ds:Signature']  B8M29eoSjqLFY7uvgAYNQzg5qqTMsB/ooaiXxgopTTo=   1Cloia7d8KecHsQcyPJoglkwElCkMQzfM1JLRrh8bp0= V330i4BYCwbfQR1uf+V5EfgDOKLJ7vVgmCTtqqzNMbVaCFEH/tvMGJQRo5f83JQj
RRXqlP5KIZbIOw8LcDZg/VZrRa9NDOEyXgWDyUxcW0wbfRrfQhBeNOIL1Lqyyt9z
/dUDvvAPp1TrVGBUd6oTPUcPMUvGPseEyq4nnM3DU0J106VQlyMPeL8OruIWaqmX
pumsRQ7mKHvcF30gNl05hETOB0qo05REWykskanMyiKHPTb6SWWnaZEJAqbr/RQj
V34AC+913j2O5xZ9mcJzgSB6AAaw05e/qFthDb+k7ptd9aGqEPcCh2Fd/u7Ti7vj
o5b43VrNDaIK3Qg3qsA8og==   MIIHXDCCBUSgAwIBAgIQMv/ErC6Fyqx/ES+DwGYtfTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu
MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcNMjEwMjAzMDgyNDA0WhcNMjMwMjAzMDgyNDA0WjCCAT8xSjBIBgNV
BAMMQVRPTUFTWiBNQVJDSU5LT1dTS0k7IFBSWkVXT0ROSUNaxIRDWSBSQURZIE1J
RUpTS0lFSiBJTk9XUk9DxYFBV0lBMQ8wDQYDVQQqDAZUT01BU1oxFTATBgNVBAQM
DE1BUkNJTktPV1NLSTEaMBgGA1UEBRMRUE5PUEwtNjMwODIxMDc1NzkxGTAXBgNV
BGETEFZBVFBMLTU1NjAwMDg3NjExJDAiBgNVBAoMG1VyesSFZCBNaWFzdGEgSW5v
d3JvY8WCYXdpYTEbMBkGA1UECQwSYWxlamEgUmF0dXN6b3dhIDM2MQ8wDQYDVQQR
DAY4OC0xMDAxFDASBgNVBAcMC0lOT1dST0PFgUFXMRswGQYDVQQIDBJrdWphd3Nr
by1wb21vcnNraWUxCzAJBgNVBAYTAlBMMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAiN/4ElszKMDvPeq3zMykSL1My2pKw60DVLvBWhIXna7OtE8IMGRc
jZDywB/Hv6AS/S+FWJsxRYMN+E1ONu/vzIYMLW6F6+7IIx7GRYwXPi8HXeLSaY/T
8ooQ6SZBvSomE4RkWYmWMvB3nh/xw2cXUQ6cFYTSc3Zf5nsvb+3GLJcvPUlSQna2
k5s02/CgaqqSCDwul6kjJgXEBiJrFw6Y5Azr5jKfatKyn4baRlJ+uf+yg8ocsKH5
4Z54pEbsmomhnJW0kMXxxLoBIinKd5JyQDaaxOQ6/oY5SFZxn6JifZQXbQmMlNJf
BNT91jWui0P1cJnsXhRCL+Dhp3PCRM+qtQIDAQABo4ICKjCCAiYwDAYDVR0TAQH/
BAIwADA2BgNVHR8ELzAtMCugKaAnhiVodHRwOi8vcWNhLmNybC5jZXJ0dW0ucGwv
cWNhXzIwMTcuY3JsMHIGCCsGAQUFBwEBBGYwZDAsBggrBgEFBQcwAYYgaHR0cDov
L3FjYS0yMDE3LnFvY3NwLWNlcnR1bS5jb20wNAYIKwYBBQUHMAKGKGh0dHA6Ly9y
ZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9xY2FfMjAxNy5jZXIwHwYDVR0jBBgwFoAUJ/HY
TmBQaLZh/mgbKGxt5AtzCU0wHQYDVR0OBBYEFIgG84eydHkccwrz95r46mcP7gv3
MA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDBVBgNVHSAETjBMMAkGBwQAi+xAAQIwPwYMKoRoAYb2
dwIEAQwBMC8wLQYIKwYBBQUHAgEWIWh0dHA6Ly93d3cuY2VydHVtLnBsL3JlcG96
eXRvcml1bTCBwgYIKwYBBQUHAQMEgbUwgbIwCAYGBACORgEBMAgGBgQAjkYBBDCB
hgYGBACORgEFMHwwPBY2aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9QRFMv
Q2VydHVtX1FDQS1QRFNfRU4ucGRmEwJlbjA8FjZodHRwczovL3JlcG9zaXRvcnku
Y2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1fUUNBLVBEU19QTC5wZGYTAnBsMBMGBgQAjkYB
BjAJBgcEAI5GAQYBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB+SJpspUJCdODkhoR7/9gE
JSJy1J0ad7OoTT9uTbhsW+9+dR169iPBCWmKsxSxrVIDFheMIxETctcr3vvJgVuq
eelMu1t9y9H0YbwQmd/RdviBoTo8gVUQBQmJUrzZS0oxC/GXBU18/ll68RsJLXpy
dACzrG5kJMd33Zs0TAPgskOXJ4uFUue1rZ86PCKdI1hBfNIumqCXDs43Eisu6aQO
f3o0rXpNDIt7ofXNiTzJK8UzVttwbU1SAYSF6a/b1nE5l3RWohoAvmbMrAzK3G1/
9b6KlBZIeyBROAm7lsSNJyHe9W/e09aAN7SvKI0l0byhS4IK5RqNqQXhSR0yi51v
jRMBE2/+yEDuyFI4rR5+sR6Jj1TreH7GZ/QHJoN5jzwATIAoRbM+1ni6uIqRVytd
ingVbD8zol25oMw8KOvqiIXWKCA1BdSpEHM1W4b7TrZngAbVWbIcSVtfoMVmajDj
gjHeXolAfthjnDoY3W6xDHmHPZ/oQXJjpmfZJ6Q4jgsyfcY0iJVFk2hPQ1sHjbVm
GaLfRtLic3F7VefIxx1nSiSvHr5YwIhU+jdLPF3PA/u0zXCcTSp2haKotsGJI81U
9Gt9xShV5B9sDtPnzB+fAiVUiRFpMseATn+jmaayzL4EGaXwyGEyvJ1fYYFFvivP
rl4n2cRhc6OkfTQMQdt+ug==     2022-10-24T09:54:06Z     1w5TEAaa2GWaHbmqqeZCMv91L0IMb0yBSQLTHSdlSpM=  2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL 67789424482096497557151080277067836797   MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Disposition: filename="Załącznik nr 4 do Uchwały  LVII_528_2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2022.gml"  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.1.3.1 Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwa  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdf application/octet-stream 

Zalacznik4.gml



 

Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/528/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 24 października 2022 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opracowany na podstawie 
uchwały nr XIV/149/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Zapadłe 
i Podgórnej. Wymieniona uchwała rozpoczęła tryb formalno-prawny sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846). 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  

Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzięto 
pod uwagę: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – w planie 
miejscowym w  § 6 ust. 3 zawarto ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. Określono również wymagania sytuowania nowych budynków oraz zasady 
kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu. Ustalenia te zapewniają 
uwzględnienie w planie miejscowym wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki 
i architektury.  

2) walory architektoniczne i krajobrazowe – w planie miejscowym obowiązuje 
zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych 
i różnorodności form krajobrazowych. Ponadto przyjęte ustalenia planistyczne są kontynuacją 
istniejących procesów inwestycyjnych, które zachowują walory architektoniczne 
i krajobrazowe terenów sąsiednich. 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 
gruntów rolnych i leśnych – w planie miejscowym w § 6 ust. 4 zawarto ustalenia dotyczące 
zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Obszar objęty planem położony jest poza 
granicami obszarów chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). Przedmiotowy obszar położony jest 
w granicach administracyjnych miasta Inowrocławia, zgodnie z art. 10a ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 i 2163) 
nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej – w planie miejscowym w § 6 ust. 6 zawarto ustalenia dotyczące zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej. Na obszarze objętym planem miejscowym nie wyznaczono stref ochrony 
konserwatorskiej i archeologicznej.  
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5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także 
potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1062, oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079) – w planie miejscowym w § 6 ust. 11 zawarto 
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy, w § 6 ust. 9 ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. Obszar 
objęty planem położony jest poza terenami górniczymi, a także obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią, obszarami osuwania się mas ziemnych, krajobrazami priorytetowych 
określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania województwa. 
Ustalenia w § 6 ust. 8 pkt 5 określają minimalną liczbę miejsc do parkowania, a w odniesieniu 
do miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
odsyłają do obowiązujących przepisów odrębnych.  

6) walory ekonomiczne przestrzeni – w planie miejscowym poprzez ustalenie 
przeznaczenia terenów oraz optymalnych wskaźników zagospodarowania terenu 
i kształtowania zabudowy uwzględniono walory ekonomiczne przestrzeni. Dla 
przedmiotowego opracowania została sporządzona Prognoza skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego.  

7) prawo własności – plan miejscowy opracowany na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w uprawniony i dozwolony sposób 
kształtuje wykonywania prawa własności nieruchomości. Ustalenia planu oraz sposób 
wyznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi określono mając na  uwadze 
poszanowanie prawa własności oraz interes publiczny. 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – na obszarze objętym planem 
nie występują tereny, obiekty i urządzenia służące obronności i bezpieczeństwu państwa. 

9) potrzeby interesu publicznego – plan miejscowy w § 6 ust. 12 zawiera ustalenia 
dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, stanowiących inwestycje celu publicznego.  

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności 
sieci szerokopasmowych – w ustaleniach planu dopuszcza się budowę i przebudowę 
istniejącej sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Plan 
nie ogranicza możliwości realizacji infrastruktury sieci szerokopasmowej. 
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11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej – plan sporządzany został przy udziale społeczeństwa zgodnie z wymogami 
określonymi prawem. O przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania 
wniosków do tego planu, a także o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji planu oraz możliwości składania uwag i wniosków w tym 
zakresie, ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocławia, które również zamieszczono na stronie internetowej 
gminy www.inowroclaw.pl         i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.inowroclaw.pl, 
a także zawiadomiono Zarząd Osiedla „Uzdrowiskowe”. W sposób wyżej określony 
ogłoszono o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
publicznego wglądu z informacją, że każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w tych 
opracowaniach, może wnieść uwagi w określonym terminie. Termin wyłożenia określony 
prawem został wyznaczony w dniach roboczych. W trakcie wyłożenia została zorganizowana 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Wyłożone do 
publicznego wglądu dokumenty planistyczne (teksty i rysunki) również zostały opublikowane 
na wskazanych wyżej stronach internetowych, co umożliwiło zainteresowanym zapoznanie 
się z nimi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W publicznie dostępnym Systemie 
Informacji o Środowisku (SIOS) zamieszczono informacje o ocenach oddziaływania ustaleń 
planu na środowisko oraz ekofizjografii. W toku sporządzania projektu planu, zgodnie 
z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w sposób określony w tym przepisie udostępniono stosowne informacje w zakresie zbierania 
danych osobowych oraz zapewnienia rzetelności i przejrzystości ich przetwarzania. 
Poinformowano o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych 
uzyskanych w toku sporządzania projektu planu. 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – na każdym 
etapie procedur planistycznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zapewnia się jawność i przejrzystość ww. procedur. W szczególności dotyczy 
to etapów związanych z udziałem społeczeństwa. W całości wypełniono art. 17 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846) oraz 
art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261 1783). Ponadto organ sporządzający plan 
zapewnił stałą możliwość udzielenia wszelkich informacji związanych z etapem i trybem 
sporządzania przedmiotowego planu. 

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów 
zaopatrzenia ludności – plan miejscowy w § 6 ust. 12 zawiera ustalenia dotyczące zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
w tym systemów zaopatrzenia w wodę. Wyznaczono zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 
wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Istniejąca sieć wodociągowa w pełni 
zapewnia dostateczną ilość dla zabudowy istniejącej oraz posiada rezerwy dla zapewnienia 
ilości i jakości wody dla zabudowy projektowanej.  
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Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym ustalając 
przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania 
z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci 
wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak 
i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe 
i społeczne. W ramach procedury planistycznej w odpowiedzi na ogłoszenie Prezydenta 
Inowrocławia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, nie wpłynęły wnioski od osób prywatnych. Na etapie wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga do przedmiotowego projektu planu 
miejscowego. Jednoznacznie świadczy to, że istniejący i planowany sposób użytkowania 
i zagospodarowania omawianego terenu zachowuje równowagę między interesem 
publicznym a interesami prywatnymi. 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym przepisem plan 
dopuszcza sytuowanie nowej zabudowy z uwzględnieniem wymagania ładu przestrzennego, 
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez: 

1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do 
minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego – istniejąca i projektowana sieć 
komunikacyjna uwzględnia odpowiednie kształtowanie potoków komunikacyjnych, co 
pozwala na właściwe i oszczędne ekonomicznie prowadzenie transportu indywidualnego jak 
i zbiorowego; 

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający 
mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako 
podstawowego środka transportu – nie dotyczy; 

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się 
pieszych i rowerzystów – zapewniono obsługę komunikacyjną z istniejących dróg 
publicznych. Parametry ciągów komunikacyjnych umożliwiają w liniach rozgraniczających 
na zrealizowanie układu komunikacji pieszej i rowerowej; 

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy w szczególności poprzez 
uzupełnianie istniejącej zabudowy – tereny przeznaczone dla nowej zabudowy usytuowane są 
w sąsiedztwie już istniejących terenów inwestycyjnych, będą one stanowiły ich uzupełnienie. 
Ustalenia planu mają na celu przede wszystkim porządkowanie istniejącego 
zagospodarowania oraz uzupełnienie istniejącej zabudowy. 
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Rozwiązania przyjęte w projekcie planu oraz sposób uwzględnienia 
uniwersalnego projektowania są zgodne z wynikami analizy, o której mowa 
w art. 32 ust. 1, ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wraz z datą uchwały nr XLV/535/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
8 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocławia, o której mowa w art. 32 ust. 2 tej ustawy. Analiza 
dopuszcza przystąpienie do sporządzenia lub zmiany obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, których opracowanie wynikać będzie z uzasadnionych 
potrzeb, zamierzeń inwestycyjnych oraz zmian przepisów prawa. Ponadto ustalenia planu 
nie naruszają ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Inowrocław, przyjętej uchwałą nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej 
Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r.  

Rozwiązania układu komunikacyjnego pozawalają na zapewnienie potrzeb osobom 
ze szczególnymi potrzebami na etapie realizacji projektowanej inwestycji. Również przyjęte 
parametry obiektów budowlanych pozwalają na zrealizowanie projektowanej inwestycji 
z uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. 

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy przedstawia się następująco. 
Dokonywana zmiana planu stwarza potencjalną możliwość rozwoju zabudowy, o charakterze 
usługowym w części północnej – na terenie obecnie funkcjonującego terenu zieleni 
i rekreacji. W części południowej obecnie ciągi piesze włącza się do terenu przeznaczonego 
na cele usługowe, powiększając go, a tym samym stwarzając możliwość realizacji zabudowy 
usługowej o większej powierzchni. Włączana powierzchnia zajmuje około 0,5 ha, dopuszcza 
się dla niej wskaźnik zabudowy  równy 60% - jednak to nie oznacza, że w tak dużym stopniu 
zostanie ona zabudowana. Przede wszystkim włączenie do sąsiedniego terenu pozwoli  
na bardziej racjonalne jego zagospodarowanie. Brak jednak możliwości szacowania  
o ile zwiększy się powierzchnia objęta podatkiem od nieruchomości, wskutek poprawy 
możliwości realizacji zagospodarowania. Stawki podatku od nieruchomości są regulowane 
obecnie przez uchwałę nr XLII/397/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
25 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na 
jej podstawie stawka podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków, wynosi 1,03 zł od 1 m2 powierzchni, a od budynków związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 
Teoretycznie stwarza to możliwość uzyskania wpływów na poziomie nawet kilku tysięcy 
złotych rocznie. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu, że 
nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi 
treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do 
uchwały. 

Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie w jakim są one 
uchwalane (art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
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W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

   
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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