Opublikowana w
Dzienniku Urzedowym Nr 74 z dn. 25 czerwca 2007 poz 1195

UCHWALA Nr VI/23/2007 RADY M IASTA KOWALA z dnia 11/04.2007 r. roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M
iasta Kowala w zakresie obszaru
polozonego pomiedzy ulicami Dobiegniewska i Polna oraz projektowanymi ulicami o symbolach
1KlL 2KL i 3KL.
Na podstawie art. 15 oraz 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) z pózn. zmianami oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pózn.
zmianami, oraz w oparciu o Uchwale Nr XXXIX/159/06 Rady Miejskiej Kowala z dnia 12 maja 2006 r.,
uchwala sie co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogólne
§ 1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami „Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kowala” przyjetego Uchwala Rady Miejskiej w Kowalu Nr XII/85/2000 z dnia 28
wrzesnia 2000 r., uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowala
– zwany
dalej planem, dla obszaru polozonego pomiedzy ulicami Dobiegniewska i Polna i projektowanymi ulicami o
symbolach 1KL, 2KL i 3KL
§ 2. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1 stanowi zmiane miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego Uchwala Rady Miejskiej w Kowalu Nr XXV/153/2002 z dnia 25 kwietnia
2002 r. opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Województwa Kujawsko
– Pomorskiego z dnia 26
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 1543 w zakresie obszaru oznaczonego symbolami: 5MS/U, 6MS/U, 7MN/U,
8MN/U, 9MN/U, 16Zpo/KX, 18MN/U, KWp, 1KL/KX, 2KL, 3KL, 4KL, 2KD,
§ 3. Integralne czesci planu o którym mowa w § 2 stanowia:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, stanowiacy zalacznik
Nr 1 do niniejszej uchwaly, przedstawiajacy graficznie ustalenia planu, w tym granice obszaru
objetego planem;
2) wyrys ze „Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowal” w
skali 1:5000 – jako czesc zalacznika Nr 1;
3) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie jego
wylozenia do publicznego wgladu , jako zalacznik Nr 2;
4) rozstrzygniecie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które naleza do zadan wlasnych gminy, jako zalacznik nr 3.
§ 4. Granice obszaru objetego planem okreslone zostaly na rysunku planu, o którym mowa w § 3 ust.1.
§ 5.1. Przedmiotem ustalen planu jest zakres obowiazkowy, wynikajacy z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
2. Plan ustanawia przepisy prawa miejscowego dotyczace przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
poszczególnych terenów oraz okresla konieczne do osiagniecia zamierzonych celów: nakazy, zakazy i
warunki.
§ 6.1. Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiacy zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly, obejmujacy obszar
okreslony w § 1 ust. 1, jest integralna czescia planu i obowiazuje w zakresie okreslonym uchwala
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2. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie tresci planu, z okresleniem podstawowego i
dopuszczalnego przeznaczenia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi, warunków ich zabudowy
i zagospodarowania oraz obslugi komunikacyjnej i uzbrojenia w infrastrukture techniczna
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu ilustruja ustalenia planu zgodnie z umieszczona na rysunku
legenda;
4. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o róznym przeznaczeniu oraz o róznych zasadach zagospodarowania
scisle okreslone;
3) linie rozgraniczajace tereny o róznym przeznaczeniu oraz o róznych zasadach zagospodarowania
do uscislenia;
4) linie rozgraniczajace tereny o tym samym przeznaczeniu i tych samych zasadach zagospodarowania
- scisle okreslone;
5) przeznaczenie terenów oznaczone numerem porzadkowym i symbolem literowym;
6) obowiazujace linie zabudowy;
7) nieprzekraczalne linie zabudowy;
8) wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu.

–

Rozdzial 2
Definicje pojec uzytych w planie
§ 7.1. Zastosowane kazdorazowo w tresci niniejszej uchwaly okreslenia nalezy interpretowac w sposób
nastepujacy:
1) „uchwala” – niniejsza uchwala Rady Miejskiej w Kowalu;
2) „plan” – nalezy przez to rozumiec tekst i rysunek planu obejmujace zmiane miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okreslonego w § 2 niniejszej uchwaly;
3) „rysunek planu” – rysunek wykonany na mapie w skali 1:1000, stanowiacy zalacznik Nr 1 ,
zawierajacy ustalenia i informacje graficzne;
4) „granice planu” – nalezy przez to rozumiec granice obszaru objetego zmiana planu, wyznaczone w
uchwale o przystapieniu do zmiany planu;
5) „obszar planu” – obszar objety niniejszym planem wyznaczony granicami planu
6) "teren" - nalezy przez to rozumiec czesc obszaru objetego planem, o okreslonym rodzaju
przeznaczenia, wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi tereny o róznym
przeznaczeniu lub róznym sposobie zagospodarowania, oznaczony symbolem liczbowo
- literowym;
7) "symbol terenu" - oznaczenie wydzielonych liniami rozgraniczajacymi terenów, skladajace sie z cyfr
i duzych liter , zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. Cyfry stanowia numeracje kolejna
terenów, a litery oznaczaja ich przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne;
8) "przeznaczenie podstawowe"
- nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie, które powinno
przewazac na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi;
9) "przeznaczenie dopuszczalne"
- nalezy przez to rozumiec inne rodzaje przeznaczenia niz
podstawowe, które uzupelniaja przeznaczenie podstawowe i nie sa z nim sprzeczne;
10) „tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych”
– tereny, na których nastapi realizacja
jednego z celów publicznych okreslonych w ustawie o gospodarce nieruchomosciami;
11) "linie rozgraniczajace tereny o róznym przeznaczeniu
- scisle okreslone" - linie wyznaczajace
podzialy obszaru objetego planem na tereny o róznym przeznaczeniu, lub róznych zasadach
(sposobach) zagospodarowania;
12) "linie rozgraniczajace tereny o tym samym przeznaczeniu, lub tych samych zasadach
zagospodarowania - scisle okreslone" - nalezy przez to rozumiec linie podzialu obszaru objetego
planem w obrebie jednego terenu, wyznaczone istniejacymi podzialami geodezyjnymi;
13) "linie rozgraniczajace tereny o tym samym przeznaczeniu, lub tych samych zasadach
zagospodarowania - orientacyjne", nalezy przez to rozumiec przyblizone linie podzialu obszaru
objetego planem w obrebie jednego terenu, stanowiace graficzne przedstawienie przyjetych,
nieobowiazujacych zasad podzialu;
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14) „dzialka” – istniejaca lub przewidziana do wydzielenia geodezyjnego dzialka gruntu lub
nieruchomosc gruntowa, która w ustaleniach niniejszego planu przeznaczona jest pod zabudowe,
spelniajaca warunki zabudowy wynikajace z przepisów odrebnych oraz o powierzchni nie mniejszej,
niz minimalna powierzchnia dzialki budowlanej okreslona w niniejszej uchwale;
15) "zielen urzadzona" - nalezy przez to rozumiec zróznicowana gatunkowo zielen o charakterze
ozdobnym - wysoka i niska - wypelniajaca powierzchnie terenu, w tym wydzielone czesci dróg.
16) „powierzchnia terenu biologicznie czynnego” – grunt rodzimy oraz woda powierzchniowa na terenie
dzialki budowlanej;
17) „obowiazujaca linia zabudowy”
– linia zabudowy wskazujaca wymagane usytuowanie lica i
narozników scian zewnetrznych budynku, wyznaczona w okreslonej w planie odleglosci od linii
rozgraniczajacej z przylegla droga, (z wylaczeniem balkonów, wykuszy, ryzalitów, gzymsów, okapu
dachu, rynny, oraz detali wystroju architektonicznego, które moga byc wysuniete przed linie
zabudowy na maksymalna odleglosc 1m);
18) "nieprzekraczalna linia zabudowy" - linia wyznaczona w ustaleniach planu i na rysunku planu ,
której nie moze przekraczac lico i narozniki scian zewnetrznych budynku w kierunku linii
rozgraniczajacych sasiadujace tereny, (z wylaczeniem balkonów, wykuszy, ryzalitów, gzymsów,
okapu dachu, rynny, oraz detali wystroju architektonicznego, które moga byc wysuniete przed linie
zabudowy na maksymalna odleglosc 1m);
19) "maksymalna wysokosc zabudowy"
- nalezy przez to rozumiec maksymalna, dopuszczona
ustaleniami niniejszej uchwaly wysokosc budynku mierzona od rzednej terenu projektowanego w
najnizszym punkcie obrysu budynku do najwyzej polozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub punktu
zbiegu polaci dachowych. Ustalenie nieprzekraczalnej wysokosci zabudowy nie dotyczy instalacji i
urzadzen technicznych budynków np. kominów, anten, masztów odgromników itp.;
20) „dach spadzisty” – dach o dwóch lub wiekszej ilosci polaci, nachylonych pod katem
25
– 450.
21) „uslugi nieuciazliwe” – dzialalnosc uslugowa lub gospodarcza prowadzona w ograniczonym
zakresie, która nie wywoluje zadnych uciazliwosci na terenach sasiednich ponad obowiazujace
normy i dopuszczalne wskazniki;
22) "zharmonizowanie ogrodzen" - nalezy przez to rozumiec dostosowanie wysokosci w tym równiez
wysokosci podmurówek i formy ogrodzen wystepujacych w jednym ciagu;
23) "zaleca sie" lub „preferuje”
- nalezy przez to rozumiec sugestie zastosowania do ustalen
wprowadzonych ze wzgledów funkcjonalnych, estetycznych lub ochronnych;
2. Pojecia wystepujace w niniejszej uchwale niewyjasnione w ust. 1 nalezy interpretowac zgodnie z
definicjami przyjetymi w ustawie, z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z definicjami wynikajacymi z przepisów odrebnych i Polskich Norm, obowiazujacych w dniu podjecia
niniejszej uchwaly.
Rozdzial 3
Ustalenia ogólne dotyczace calego obszaru objetego planem
§ 8. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
1) Dla nowo projektowanych dróg i dzialek budowlanych ustala sie obowiazek wydzielenia terenów i
ich podzialów na podstawie projektu zagospodarowania terenu lub zatwierdzonego projektu podzialu
geodezyjnego zapewniajacego:
a) minimalna szerokosc dróg publicznych wyznaczona liniami rozgraniczajacymi
– 10 m;
2
b) minimalna powierzchnie nowo wydzielonej dzialki budowlanej 800 m
, o ile ustalenia
szczególowe dla danego terenu nie stanowia inaczej;
c) bezposredni dostep do nowo wydzielonej dzialki od drogi publicznej, oznaczonej symbolem
KD lub KL;
2) Ustala sie w projektowanym zagospodarowaniu terenów nastepujace warunki, zasady i standardy, o
ile ustalenia szczególowe nie stanowia inaczej:
a) obowiazek zachowania obowiazujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu;
b) adaptacja (akceptacja) istniejacej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo
- uslugowej z
dopuszczeniem rozbudowy, modernizacji, przebudowy i nadbudowy, celem poprawy
standardów funkcjonalno -technicznych budynków;
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c)

dostosowanie lokalizacji projektowanych budynków do istniejacych budynków na sasiednich
dzialkach budowlanych poprzez
zachowanie równoleglosci murów zewnetrznych
prostopadlosci lub równoleglosci kalenic dachów;
d) dostosowanie wysokosciowego zagospodarowania terenu i posadowienia zabudowy do
rzednych wysokosciowych drogi istniejacej lub projektowanej;
e) posadowienie parterów budynków dopuszcza sie na poziomie 40
-70 cm, mierzonym od
istniejacego poziomu terenu, w miejscu glównego wejscia do budynku;
f) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych (w tym garazy blaszanych), z
wyjatkiem obiektów wykorzystywanych jako zaplecze na czas prowadzenia budowy;
g) usytuowanie projektowanych budynków sciana frontowa równolegle do frontu dzialki;
h) ogranicza sie kolorystyke zabudowy
– elewacje: pastelowe odcienie bieli, zóltego, bezu lub
cegla ceramiczna, dachy: odcienie brazu, ciemnej czerwieni lub dachówka ceramiczna;
i) zakaz budowy ogrodzen pelnych i z prefabrykatów betonowych, z zaleceniem stosowania
ogrodzen dekoracyjnych lekkich, lub zywoplotów oraz koniecznosc zharmonizowania
ogrodzen.
j) nie przewiduje sie eksploatacji istniejacego zloza surowców ilastych ceramiki budowlanej
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§ 9. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Wszelkie przedsiewziecia na terenach przeznaczonych pod uslugi nalezy ograniczyc wylacznie do
takich, które nie zostana zaliczone do przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
i wymagajacych sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko w rozumieniu przepisów o
ochronie srodowiska, z wylaczeniem dróg, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z
obsluga terenu;
2) Budynki musza byc podlaczone do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej budowanej w
ciagach dróg publicznych zgodnie z warunkami gestorów sieci.
3) Obowiazuje zakaz odprowadzania scieków sanitarnych do istniejacego kolektora deszczowego.
4) Zaopatrzenie w cieplo nalezy realizowac wylacznie w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, energia
elektryczna, olej opalowy i inne).
5) Odpady stale nalezy gromadzic w wyznaczonym miejscu do tymczasowego gromadzenia odpadów
w szczelnych pojemnikach. Wlasciciele lub uzytkownicy nieruchomosci podlegaja obowiazkowi
zawarcia umowy ze specjalistycznymi sluzbami na zorganizowany wywóz odpadów na skladowisko
komunalne.
6) Obowiazuje ochrona istniejacej zieleni wysokiej i wkomponowanie jej w uklad przestrzenny
projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu.
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspólczesnej
- w przypadku
natrafienia w trakcie prac ziemnych na relikty kultury materialnej
– teren winien byc udostepniony do
inwestorskich badan archeologicznych
§ 11. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej
- dla terenów komunikacji
publicznej ustala sie:
1) zasade wykorzystania systemu dróg w ich liniach rozgraniczajacych, jako podstawowych korytarzy
podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej, z zachowaniem wymogów przepisów
odrebnych;
2) obowiazek budowy jezdni oraz dwustronnych chodników, zaleznie od projektowanego sposobu
zagospodarowania terenów otaczajacych;
3) zasade budowy dróg i chodników o nawierzchni utwardzonej;
4) obowiazek realizacji skrzyzowania komunikacji pieszej i kolowej, bez barier architektonicznych;
5) zaleca sie wprowadzanie wyodrebnionych sciezek rowerowych w ciagach dróg lokalnych;
6) zaleca sie wprowadzenie zieleni urzadzonej przede wszystkim drzew i krzewów;
§ 12. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
- dla podstawowego
przeznaczenia terenów okreslono w ustaleniach szczególowych dla poszczególnych terenów
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§ 13. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajacych ochronie
– dla obszaru
objetego planem nie ustala sie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajacych
ochronie ,
§ 14. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci
– dla obszaru objetego planem nie ustala sie
szczególowych zasad i warunków scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym;
§ 15. Ustalenia dotyczace szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu:
1) Zakaz wprowadzania funkcji sprzecznych z przeznaczeniem terenu;
2) Zakaz lokalizacji przedsiewziec okreslonych w prawie ochrony srodowiska jako mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko;
3) Obowiazek wykonania badan geologicznych wyprzedzajacych prace projektowe i budowlane;
§ 16. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
1) Zabezpieczenie powiazan komunikacyjnych z zewnetrznym ukladem komunikacyjnym za
posrednictwem przyleglych dróg miejskich i ponadlokalnych,
2) Utworzenie ukladu komunikacyjnego utworzonego przez gminne drogi publiczne w klasach ulic:
lokalnych i dojazdowych,
3) Szczególowe rozwiazania techniczne ulic (jezdnie, chodniki, skrzyzowania, sciezki rowerowe, pasy
postojowe, zielen) nalezy rozwiazac w projektach budowlanych i wykonawczych,
4) Na terenie ulic w liniach rozgraniczajacych zakazuje sie lokalizowania budowli z wyjatkiem
dopuszczonych przepisami odrebnymi,
§ 17. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej
1) Projektowane inwestycje nalezy wyposazyc w podstawowa infrastrukture techniczna powiazana z
sieciami miejskimi w zakresie:
a) wodociagu,
b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
c) sieci energetycznej,
d) sieci telefonicznej,
2) Magistralne i glówne sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowac w obszarze ulic
wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi;
3) Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej nalezy realizowac na terenach
gminnych;
4) Dopuszcza sie odstepstwo od zasad okreslonych w ust. 2 i 3 pod warunkiem zachowania
obowiazujacych przepisów szczególnych, w tym dotyczacych wlasnosci prywatnej;
5) Zasady obslugi w zakresie zaopatrzenia w wode i ochrony przeciwpozarowej:
a) zaopatrzenie w wode z istniejacych i projektowanych sieci wodociagowych, na warunkach
okreslonych przez gestora sieci,
b) siec wodociagowa nalezy dostosowac do obowiazujacych wymogów p
-poz. (wyposazenie w
hydranty),
6) Odprowadzenie scieków deszczowych:
a) do istniejacego kolektora deszczowego (k 1000) zlokalizowanego w liniach rozgraniczajacych
projektowanej ulicy 6KD,
b) dopuszcza sie odprowadzanie scieków deszczowych z polaci dachowych bezposrednio do
gruntu na terenie dzialki, na której jest zlokalizowany dany budynek;
7) Zaopatrzenie w energie elektryczna:
a) obowiazuje zakaz budowy linii napowietrznych,
b) obsluga poprzez podziemne linie kablowe przy adaptacji i rozbudowie istniejacej sieci, w
oparciu o szczególowe warunki gestora sieci,
8) Zasady obslugi w zakresie sieci telefonicznej
a) obowiazuje zakaz budowy linii napowietrznych,
b) obsluga poprzez podziemne linie kablowe przy adaptacji i rozbudowie istniejacej sieci, w
oparciu o szczególowe warunki gestora sieci,
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9)

Zasady zaopatrzenia w cieplo
- ogrzewanie wylacznie w oparciu o ekologiczne nosniki ciepla
(gazowe, elektryczne, olejowe i in.),
10) Elementy infrastruktury technicznej na terenie posesji lokalizowac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
75 poz. 690 z 2002 r.);
11) Inne sieci infrastruktury technicznej zlokalizowane w ulicach nie objetych zmiana planu, moga byc
wykorzystane do obslugi obszaru objetego planem;
§ 18. Ustalenia z zakresu obronnosci:
1) Nakaz projektowania i realizacji oswietlenia zewnetrznego z mozliwoscia przystosowania do potrzeb
obrony cywilnej;
2) Zaopatrzenie w wode dla celów p -poz. zgodnie §17 ust. 5 niniejszej uchwaly;
§ 19. Ustalenia dotyczace sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenów - do czasu realizacji ustalen niniejszego planu dopuszcza sie dotychczasowe zagospodarowanie i
uzytkowanie terenów.

Rozdzial 4
Ustalenia szczególowe
§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2) Przeznaczenie dopuszczalne i funkcje uzupelniajace
– uslugi nieuciazliwe, garaze i budynki
gospodarcze
3) Zasady parcelacji - utrzymuje sie istniejace podzialy geodezyjne z dopuszczeniem laczenia dzialek,
4) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala sie mozliwosc adaptacji istniejacej zabudowy z mozliwoscia przebudowy, remontu i
rozbudowy;
b) sposoby posadowienia budynków i ich ewentualne podpiwniczenie nalezy dostosowac do
wyników wykonanych wyprzedzajaco badan geologicznych;
c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% dzialki;
d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – minimum 50% dzialki;
e) calkowita powierzchnia uslugowa nie moze przekroczyc 40 % powierzchni calkowitej
budynku mieszkalnego;
f) wysokosc zabudowy mieszkaniowej: 1
– 2 kondygnacje lub 1 kondygnacja + uzytkowe
poddasze – maksymalnie 9 m w najwyzszym punkcie dachu, wysokosc wolnostojacej
zabudowy garazowej lub gospodarczej – maksymalnie 4.0 m;
g) dachy – spadziste;
h) budynki nalezy lokalizowac zgodnie z okreslona na rysunku planu nieprzekraczalna linia
zabudowy w odleglosci 8 m od linii rozgraniczajacej z droga lokalna 1KL;
i) dopuszcza sie garaze wbudowane do glównej bryly budynku mieszkalnego, wolnostojace, lub
podziemne;
j) dopuszcza sie maksymalnie 2 garaze i 1 budynek gospodarczy na jednej dzialce;
k) forma architektoniczna garazu i budynku gospodarczego (ksztalt i nachylenie polaci
dachowych, pokrycie dachu, kolorystyka itp.) musi byc zgodna z forma architektoniczna
budynku mieszkalnego;
l) dopuszcza sie lokalizacje garazy i budynków gospodarczych w granicy dzialki wylacznie jako
zabudowe blizniacza na dwóch sasiednich dzialkach lub zblokowane w uklad 4 budynków o
jednym wspólnym narozniku, pod warunkiem zachowania jednakowej wysokosci w
najwyzszych punktach dachów;
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m) obowiazuje zakaz lokalizacji garazy i budynków gospodarczych tymczasowych, blaszanych,
kontenerowych itp.;
n) ustala sie obowiazek realizacji co najmniej 1 stanowiska postojowego w obrebie kazdej dzialki
budowlanej a dla dzialek z uslugami zajmujacymi 30 -40 % powierzchni calkowitej budynku
2 stanowiska postojowe;

5)

–

o) ogrodzenia frontowe – maksymalna wysokosc 1.5 m, o formie i kolorystyce dostosowanej do
detalu architektonicznego budynków
– murowane, z metaloplastyki, drewniane lub
zywoplotowe;
p) preferowane naturalne materialy wykonczeniowe: kamien, drewno, klinkier, dachówka
ceramiczna itp.
Zasady obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
a) ustala sie jeden zjazd na nieruchomosc z przyleglej drogi publicznej;
b) wprowadza sie obowiazek podlaczenia obiektów do istniejacej sieci wodociagowej,
energetycznej i kanalizacji sanitarnej

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN/U
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2) Przeznaczenie dopuszczalne i funkcje uzupelniajace
– uslugi nieuciazliwe, garaze i budynki
gospodarcze;
3) Zasady parcelacji:
a) utrzymuje sie istniejace podzialy z dopuszczeniem laczenia dzialek,
4)

b) minimalna powierzchnia nowo – wyznaczanych dzialek – 800 m 2 ;
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala sie mozliwosc adaptacji istniejacej zabudowy z mozliwoscia przebudowy, remontu i
rozbudowy;
b) sposoby posadowienia budynków i ich ewentualne podpiwniczenie powinny byc dostosowane
do wyników wykonanych wyprzedzajaco badan geologicznych;
c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% dzialki;
d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – minimum 50% dzialki;
e) calkowita powierzchnia uslugowa nie moze przekroczyc 40 % powierzchni calkowitej
budynku mieszkalnego;
f) wysokosc zabudowy mieszkaniowej: 1
– 2 kondygnacje lub 1 kondygnacja + uzytkowe
poddasze – maksymalnie 9 m w najwyzszym punkcie dachu, wysokosc wolnostojacej
zabudowy garazowej lub gospodarczej – maksymalnie 4 m;
g) dachy – spadziste;
h) budynki nalezy lokalizowac zgodnie z okreslonymi na rysunku planu obowiazujacymi liniami
zabudowy w odleglosci 7 m od linii rozgraniczajacych z droga lokalna 3KL i 5 m z droga
dojazdowa 4KD oraz nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odleglosci 8 m od linii
rozgraniczajacych z drogami lokalnymi 1KL, 2KL,;
i) dopuszcza sie garaze wbudowane do glównej bryly budynku mieszkalnego, wolnostojace, lub
podziemne;
j) dopuszcza sie maksymalnie 2 garaze i 1 budynek gospodarczy na jednej dzialce;
k) forma architektoniczna garazu i budynku gospodarczego (ksztalt i nachylenie polaci
dachowych, pokrycie dachu, kolorystyka itp.) musi byc zgodna z forma architektoniczna
budynku mieszkalnego;
l) dopuszcza sie lokalizacje garazy i budynków gospodarczych w granicy dzialki wylacznie jako
zabudowe blizniacza na dwóch sasiednich dzialkach lub zblokowane w uklad 4 budynków o
jednym wspólnym narozniku, pod warunkiem zachowania jednakowej wysokosci w
najwyzszych punktach dachów;
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m) obowiazuje zakaz lokalizacji garazy i budynków gospodarczych tymczasowych, blaszanych,
kontenerowych itp.;
n) ustala sie obowiazek realizacji co najmniej 1 stanowiska postojowego w obrebie kazdej dzialki
budowlanej a dla dzialek z uslugami zajmujacymi 30 -40 % powierzchni calkowitej budynku
2 stanowiska postojowe;

5)

–

o) ogrodzenia frontowe – maksymalna wysokosc 1.5 m, o formie i kolorystyce dostosowanej do
detalu architektonicznego budynków
– murowane, z metaloplastyki, drewniane lub
zywoplotowe;
p) preferowane naturalne materialy wykonczeniowe: kamien, drewno, klinkier, dachówka
ceramiczna itp.
Zasady obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
a) ustala sie jeden zjazd na nieruchomosc z przyleglej drogi publicznej;
b) wprowadza sie obowiazek podlaczenia obiektów do istniejacej sieci wodociagowej,
energetycznej i kanalizacji sanitarnej;

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN/U
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne i funkcje uzupelniajace
– uslugi nieuciazliwe, garaze i budynki
gospodarcze;
3) Zasady parcelacji:
a) utrzymuje sie istniejace podzialy z dopuszczeniem laczenia dzialek,
4)

b) minimalna powierzchnia nowo – wyznaczanych dzialek – 800 m 2 ;
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) sposoby posadowienia budynków i ich ewentualne podpiwniczenie powinny byc dostosowane
do wyników wykonanych wyprzedzajaco badan geologicznych;
b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% dzialki;
c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – minimum 50% dzialki;
d) calkowita powierzchnia uslugowa nie moze przekroczyc 40 % powierzchni calkowitej
budynku mieszkalnego;
e) wysokosc zabudowy mieszkaniowej
– 1 - 2 kondygnacje lub 1 kondygnacja + uzytkowe
poddasze – maksymalnie 9 m w najwyzszym punkcie dachu, wysokosc wolnostojacej
zabudowy garazowej lub gospodarczej – maksymalnie 4 m;
f) dachy – spadziste;
g) budynki nalezy lokalizowac zgodnie z okreslonymi na rysunku planu: obowiazujaca linia
zabudowy w odleglosci 5m od linii rozgraniczajacej z droga dojazdowa 4KD oraz z
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odleglosci 8 m od linii rozgraniczajacych z droga
lokalna 2KL i 5 m z drogami dojazdowymi 5KD i 6KD.
h) dopuszcza sie garaze wbudowane do glównej bryly budynku mieszkalnego, wolnostojace, lub
podziemne;
i) dopuszcza sie maksymalnie 2 garaze i 1 budynek gospodarczy na jednej dzialce;
j) forma architektoniczna garazu i budynku gospodarczego (ksztalt i nachylenie polaci
dachowych, pokrycie dachu, kolorystyka itp.) musi byc zgodna z forma architektoniczna
budynku mieszkalnego;
k) dopuszcza sie lokalizacje garazy i budynków gospodarczych w granicy dzialki wylacznie jako
zabudowe blizniacza na dwóch sasiednich dzialkach lub zblokowane w uklad 4 budynków o
jednym wspólnym narozniku, pod warunkiem zachowania jednakowej wysokosci w
najwyzszych punktach dachów;
l) obowiazuje zakaz lokalizacji garazy i budynków gospodarczych tymczasowych, blaszanych,
kontenerowych itp.;
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m) ustala sie obowiazek realizacji co najmniej 1 stanowiska postojowego w obrebie kazdej dzialki
budowlanej a dla dzialek z uslugami zajmujacymi 30 -40 % powierzchni calkowitej budynku
2 stanowiska postojowe;

5)

–

n) ogrodzenia frontowe – maksymalna wysokosc 1.5 m, o formie i kolorystyce dostosowanej do
detalu architektonicznego budynków
– murowane, z metaloplastyki, drewniane lub
zywoplotowe;
o) preferowane naturalne materialy wykonczeniowe: kamien, drewno, klinkier, dachówka
ceramiczna itp.
Zasady obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
a) ustala sie jeden zjazd na nieruchomosc z przyleglej drogi publicznej;
b) wprowadza sie obowiazek podlaczenia obiektów do istniejacej sieci wodociagowej,
energetycznej i kanalizacji sanitarnej;

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN/U
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2) Przeznaczenie dopuszczalne i funkcje uzupelniajace
– uslugi nieuciazliwe, garaze i budynki
gospodarcze
3) Zasady parcelacji:
a) minimalna powierzchnia nowo – wyznaczanych dzialek – 800 m 2 ;
4)

b) dopuszcza sie laczenie dzialek;
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) sposoby posadowienia budynków i ich ewentualne podpiwniczenie powinny byc dostosowane
do wyników wykonanych wyprzedzajaco badan geologicznych;
b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% dzialki;
c)

powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50% dzialki;

d) calkowita powierzchnia uslugowa nie moze przekroczyc 40 % powierzchni calkowitej
budynku mieszkalnego;
e)

wysokosc zabudowy mieszkaniowej
– 1 - 2 kondygnacji lub 1 kondygnacja + uzytkowe
poddasze – maksymalnie 9 m w najwyzszym punkcie dachu, wysokosc wolnostojacej
zabudowy garazowej lub gospodarczej – maksymalnie 4 m;

f)

dachy – spadziste;

g)

budynki nalezy lokalizowac zgodnie z okreslonymi na rysunku planu obowiazujaca linia
zabudowy w odleglosci 5 m od linii rozgraniczajacych z droga dojazdowa 4KD oraz z
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w odleglosci 8 m od linii rozgraniczajacej z droga
lokalna 1KL oraz 5 m od linii rozgraniczajacych z drogami dojazdowymi 5KD i 6KD;

h) dopuszcza sie garaze wbudowane do glównej bryly budynku mieszkalnego, wolnostojace, lub
podziemne;
i)

dopuszcza sie maksymalnie 2 garaze i 1 budynek gospodarczy na jednej dzialce;

j)

forma architektoniczna garazu i budynku gospodarczego (ksztalt i nachylenie polaci
dachowych, pokrycie dachu, kolorystyka itp.) musi byc zgodna z forma architektoniczna
budynku mieszkalnego;

k) dopuszcza sie lokalizacje garazy i budynków gospodarczych w granicy dzialki wylacznie jako
zabudowe blizniacza na dwóch sasiednich dzialkach lub zblokowane w uklad 4 budynków o
jednym wspólnym narozniku, pod warunkiem zachowania jednakowej wysokosci w
najwyzszych punktach dachów;
l)

obowiazuje zakaz lokalizacji garazy i budynków gospodarczych tymczasowych, blaszanych,
kontenerowych itp.;
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m) ustala sie obowiazek realizacji co najmniej 1 stanowiska postojowego w obrebie kazdej dzialki
budowlanej a dla dzialek z uslugami zajmujacymi 30 -40 % powierzchni calkowitej budynku
2 stanowiska postojowe;

–

n) ogrodzenia frontowe – maksymalna wysokosc 1.5 m, o formie i kolorystyce dostosowanej do
detalu architektonicznego budynków
– murowane, z metaloplastyki, drewniane lub
zywoplotowe;
o) preferowane naturalne materialy wykonczeniowe: kamien, drewno, klinkier, dachówka
ceramiczna itp.
5)

Zasady obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
a) ustala sie jeden zjazd na nieruchomosc z przyleglej drogi publicznej;
b) wprowadza sie obowiazek podlaczenia obiektów do istniejacej sieci wodociagowej,
energetycznej i kanalizacji sanitarnej;

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN/U
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2) Przeznaczenie dopuszczalne i funkcje uzupelniajace
– uslugi nieuciazliwe, garaze i budynki
gospodarcze
3) Zasady parcelacji a) utrzymuje sie istniejace podzialy geodezyjne, z dopuszczeniem laczenia i podzialów dzialek,
b) minimalna powierzchnia nowo – wyznaczanych dzialek – 800 m 2 ;
4)

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala sie mozliwosc adaptacji istniejacej zabudowy z mozliwoscia przebudowy, remontu i
rozbudowy;
b) sposoby posadowienia budynków i ich ewentualne podpiwniczenie powinny byc dostosowane
do wyników wykonanych wyprzedzajaco badan geologicznych;
c)

powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% dzialki;

d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50% dzialki;
e)

calkowita powierzchnia uslugowa nie moze przekroczyc 40 % powierzchni calkowitej
budynku mieszkalnego;

f)

wysokosc zabudowy mieszkaniowej
– 1 - 2 kondygnacji lub 1 kondygnacja + uzytkowe
poddasze – maksymalnie 9 m w najwyzszym punkcie dachu, wysokosc wolnostojacej
zabudowy garazowej lub gospodarczej – maksymalnie 4 m;

g)

dachy – spadziste;

h) budynki nalezy lokalizowac zgodnie z okreslonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy w odleglosci 9 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej (ul. Dobiegniewska)
i drogi lokalnej 1KL, 5 m w odleglosci od linii rozgraniczajacych z droga lokalna 2KL oraz
droga dojazdowa 6KD.
i)

dopuszcza sie garaze wbudowane do glównej bryly budynku mieszkalnego, wolnostojace, lub
podziemne;

j)

dopuszcza sie maksymalnie 2 garaze i 1 budynek gospodarczy na jednej dzialce;

k) forma architektoniczna garazu i budynku gospodarczego (ksztalt i nachylenie polaci
dachowych, pokrycie dachu, kolorystyka itp.) musi byc zgodna z forma architektoniczna
budynku mieszkalnego;
l)

dopuszcza sie lokalizacje garazy i budynków gospodarczych w granicy dzialki wylacznie jako
zabudowe blizniacza na dwóch sasiednich dzialkach lub zblokowane w uklad 4 budynków o
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jednym wspólnym narozniku, pod warunkiem zachowania jednakowej wysokosci w
najwyzszych punktach dachów;
m) obowiazuje zakaz lokalizacji garazy tymczasowych, blaszanych, kontenerowych itp.;
n) ustala sie obowiazek realizacji co najmniej 1 stanowiska postojowego w obrebie kazdej dzialki
budowlanej a dla dzialek z uslugami zajmujacymi 30 -40 % powierzchni calkowitej budynku
2 stanowiska postojowe;

–

o) ogrodzenia frontowe – maksymalna wysokosc 1.5 m, o formie i kolorystyce dostosowanej do
detalu architektonicznego budynków
– murowane, z metaloplastyki, drewniane lub
zywoplotowe ;
p) preferowane naturalne materialy wykonczeniowe: kamien, drewno, klinkier, dachówka
ceramiczna itp.
5)

Zasady obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
a) ustala sie jeden zjazd na nieruchomosc z przyleglej drogi publicznej;
b) wprowadza sie obowiazek podlaczenia obiektów do istniejacej sieci wodociagowej,
energetycznej i kanalizacji sanitarnej;

§ 25. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KL, 2KL, 3KL
1) Przeznaczenie terenu - publiczne drogi gminne lokalne;
2) Zasady parcelacji - teren dróg wyznaczaja linie rozgraniczajace;
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) szerokosc dróg w liniach rozgraniczajacych – 15.0 m
b) szerokosc jezdni – zgodnie z obowiazujacymi normatywami;
c)

chodniki obustronne z zielenia urzadzona od strony jezdni;

d) lokalizacja zjazdów indywidualnych zgodna z obowiazujacymi przepisami;
4)

Zasady obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
a) powiazania komunikacyjne z przyleglymi drogami publicznymi powiatowymi
i ul. Dobiegniewska;

– ul. Polna

b) dopuszcza sie mozliwosc lokalizacji miejsc postojowych wzdluz ulicy
c)

oswietlenie ulicy zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

d) wody opadowe – odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami;
§ 26. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4KD, 5KD,
1) Przeznaczenie terenu - publiczne drogi gminne dojazdowe;
2) Zasady parcelacji - teren dróg wyznaczaja linie rozgraniczajace;
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) szerokosc dróg w liniach rozgraniczajacych – 10.0 m;
b) szerokosc jezdni – zgodnie z obowiazujacymi normatywami;
c)

chodniki obustronne z zielenia urzadzona od strony jezdni;

d) lokalizacja zjazdów indywidualnych zgodna z obowiazujacymi przepisami;
4)

Zasady obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
a) dostep z przyleglych dróg publicznych;
b) oswietlenie ulicy zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
c)

wody opadowe – odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami;
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§ 27. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6KD
1) Przeznaczenie terenu: - publiczna droga gminna dojazdowa;
2) Zasady parcelacji - teren drogi wyznaczaja linie rozgraniczajace;
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) szerokosc drogi w liniach rozgraniczajacych – 13.5 m
b) szerokosc jezdni – zgodnie z obowiazujacymi normatywami;
c)

chodniki obustronne;

d) wprowadzic pas zieleni urzadzonej wzdluz istniejacego kolektora deszczowego w poludniowej
czesci drogi, o szerokosci 5.0 m wraz z chodnikiem;
e)
4)

lokalizacja zjazdów indywidualnych zgodna z obowiazujacymi przepisami;

Zasady obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury:
a) dostep z przyleglych dróg publicznych;
b) oswietlenie ulicy zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
c)

wody opadowe – odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami;

§ 28. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7KDx i 8KDx
1) Ustala sie rezerwacje dzialek nr 1126/7 i 1126/13 na ewentualne drogi, do czasu rozstrzygniecia o
sposobie rozplanowania dróg obslugujacych przylegajacy od strony zachodniej obszar przeznaczony
w „Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowal” na cele
mieszkaniowo – uslugowe;
2) Przedmiotowe dzialki winny znalezc sie w granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru;
§ 29. Ustalenia stawki procentowej - na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pózn. zmianami ustala sie
stawke procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia:
1) Dla terenów oznaczonych symbolem MN/U
– 30% z wyjatkiem terenów stanowiacych wlasnosc
Gminy, dla których stawka wynosi 0%;
2) Dla terenów inwestycji publicznych oznaczonych symbolami KL i KD – 0%
Rozdzial 5
Przepisy koncowe
§ 30. Traca moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwala
Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 25 kwietnia 2002 r. Nr XXV/153/2002 dotyczace terenów w granicach
obszaru objetego niniejsza uchwala.
§ 31. Wykonacie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Kowal
§ 32. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
§ 33. Uchwala, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internatowej gminy.
Przewodniczacy Rady Miasta
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