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II.1. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ I CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
 

Istniejące uwarunkowania, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne determinują rozwój 
i zagospodarowanie przestrzenne gminy Aleksandrów Kujawski. Uwarunkowania zawarte 
w pierwszej części dokumentu pozwalają określić najbardziej poŜądany i realny kierunek przemian 
przestrzennych, gospodarczych i społecznych, jak równieŜ zachodzących między nimi interakcji. 
Wynikiem tego są przedstawione w dalszej części kierunki rozwoju gminy. 

PoniŜej wymienione uwarunkowania poddano ocenie, dzieląc je na sprzyjające i zagraŜające 
rozwojowi przestrzennemu gminy, odgrywające wiodącą rolę w kształtowaniu jej polityki 
przestrzennej. 
 
 
II.1.1. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ 

 
Uwarunkowania zewnętrzne rzutuj ące na zagospodarowanie: 
• Gmina usytuowana jest w obszarze „I - Centralnym” województwa kujawsko-pomorskiego, 

pomiędzy duŜymi ośrodkami miejskimi Toruniem i Włocławkiem. W strefie będącej 
obszarem wysokiej aktywności społecznej i gospodarczej, koncentracji infrastruktury 
technicznej, rozwoju procesów urbanizacyjnych, obejmującej znaczący fragment regionalnego 
systemu ekologicznego. 

• Przez wschodnią część gminy z północy na południe przebiega droga krajowa nr 1 będąca 
częścią trasy europejskiej E75 oraz trzy drogi wojewódzkie nr: 266 stanowiącą dla gminy 
dojazd do miasta Ciechocinka, 250 zapewniająca dojazd z miejscowości SłuŜewo do m. 
Suchatówka i dalsze połączenie z drogą krajową nr 15 w kierunku Inowrocławia oraz 
Poznania oraz 291 prowadząca ruch od stacji kolejowej Otłoczyn do drogi krajowej nr 1. 

• W gminie przystąpiono do realizacji budowy Autostrady A-1 z miejscem obsługi pojazdów 
dla podróŜnych (MOP) w Otłoczynie i węzłem w miejscowości Odolion. 

• Przez teren gminy planowana jest budowa obwodnicy miasta Aleksandrowa Kujawskiego, i 
włączenie do węzła autostradowego „Odolion” oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 
Ciechocinek – SłuŜewo – Radziejów – Piotrków Kujawski –Sompolno – Konin. 

• Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 18 relacji: Kutno - Toruń - Bydgoszcz – Piła z 
przystankiem kolejowym w Otłoczynie. Na terenie miasta Aleksandrów Kujawski zlokalizowany 
jest główny dworzec PKP. Druga linia kolejowa nr 245 prowadzi przez tereny gminy do 
Ciechocinka (ruch pociągów został zawieszony). 

• Na terenie gminy planowana jest w przyszłości budowa GPZ-u.  
• Projektowana jest magistrala gazowa średniego ciśnienia DN 150 w kierunku miasta 

Aleksandrów Kujawski. 
• PołoŜenie ok. ½ terenu gminy w centrum obszaru (strefy) wymagające NajwyŜszego Stopnia 

Ochrony (ONO) wyznaczonego dla GZWP.  
• 6% powierzchni gminy zajmują - tereny zagroŜone powodzią, połoŜone wzdłuŜ brzegów rzek: 

Wisły i TąŜyny.  
• Ok. 95% powierzchni gminy zabezpieczone jest istniejącym wałem przeciwpowodziowym 
• W miejscowości Otłoczyn od linii brzegu rzeki Wisły do drogi gminnej jest utworzony polder 

zalewowy. Jego granice pokrywają się z granicami terenów zagroŜonych powodzią. 
• 28% obszaru gminy leŜy w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. 
• 4,5% powierzchni gminy zajmują dwa obszary Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisły – 

PLB040003 i Nieszawska Dolina Wisły – PLH040012). Na terenach Natury 2000 gniazduje 
ok. 180 gatunków ptaków. 

• Obszar gminy Aleksandrów Kujawski stanowi znaczącą ostoję dla migrujących i zimujących 
ptaków w skali regionalnej. W granicach obszaru zaobserwowano występowanie 44 gatunków 
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi.  
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• Przez tereny gminy przebiega korytarz ekologiczny o randze międzynarodowej prowadzący z 
północy na południowy-wschód, stanowiący waŜne ogniwo łączności ekologicznej w skali 
Europy (wzdłuŜ Wisły). 

• 12% powierzchni gminy zajmuje obszar i teren górniczy wód mineralnych „Ciechocinek”.  
• Na obszarze gminy znajdują się 4 udokumentowane złóŜ surowców mineralnych. 
• Istnieje projekt budowy zapory wodnej (stopnia) na rzece Wiśle określany nazwą 

„Ciechocinek− Nieszawa” wraz z przeprawą mostową przez rzekę w rejonie miejscowości 
Ciechocinek – Nieszawa, a takŜe planowaną modernizacją dróg wodnych Wisły (duŜy 
sprzeciw ekologów). 

 
Uwarunkowania wewnętrzne wpływające na zagospodarowanie: 

 
• Na terenie gminy obowiązuje 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Pokrycie planami wynosi ok. 5% powierzchni terenu gminy. Miejscowościami, w których 
obowiązujące plany pokrywają największe powierzchnie są: Łazieniec (ok. 150 ha), Rudunki 
(ok. 108 ha) oraz RoŜno-Parcele (ok. 100 ha).  

• Na przestrzeni 10 ostatnich lat zarządzanie przestrzenią w gminie realizowane było głównie w 
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o decyzje o 
ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

• Największym zainteresowaniem inwestycyjnym cieszą się tereny połoŜone 
w miejscowościach: RoŜno-Parcele, Rudunki, Łazieniec, Ośno, Konradowo, Stawki i 
Odolion. 

• Zabudowa miejscowości graniczących z miastem Aleksandrów Kujawski: RoŜno-Parcele, 
Rudunki, Ośno, Konradowo, Stawki, Łazieniec, i Odolion jest zwarta i koncentruje się przy 
głównych szlakach komunikacyjnych. W pozostałych miejscowościach głównie takich jak: 
Podgaj, Wilkostowo, Goszczewo, Zduny, Poczałkowo, Słomkowo, Plebanka, Wólka i 
Przybranówek zabudowa wsi jest rozdrobniona. 

• W gminie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa. Zabudowa 
wielorodzinna dwu i trzy-kondygnacyjna występuje w dwóch miejscowościach:  
Otłoczyn „Stacja”, Przybranowo i SłuŜewo. 

• Rzeźba terenu oraz budowa geologiczna nie stanowią barier dla rozwoju zabudowy w gminie. 
• W strukturze uŜytkowania gruntów dominują uŜytki rolne zajmując ponad 72% powierzchni 

gminy. Grunty orne zajmują 62% powierzchni gminy, natomiast tereny zabudowane i 
zurbanizowane – 11% powierzchni gminy. 

• Gruntów najwyŜszych klas bonitacyjnych w gminie tj. II i III jest ok. 27%. Zalegają one 
głównie w rejonie wsi: Grabie, Opoczki, Opoki, Zduny, Przybranowo, Poczałkowo, 
Przybranówek, SłuŜewo, Broniszewo, Ośno Drugie, Plebanka, Słomkowo i Ostrowąs. 

• Ponad 91% obszaru gminy włączone jest do obszaru szczególnie naraŜonego na wpływ azotu 
pochodzącego ze źródeł rolniczych. 

• Obszar gminy charakteryzuje się rozdrobnioną strukturą agrarną; grunty orne połoŜone są w 
duŜej części na długich i wąskich działkach, utrudniających ich uŜytkowanie. 

• Północno-wschodnia część gminy znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 141 „Zbiornik rzeki dolna Wisła”. 

• Na terenie gminy znajduje się 10 zespołów i obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

• Na terenie gminy wyodrębniono zespoły ruralistyczne we wsi: Otłoczyn i SłuŜewo. 
• Na terenie gminy zewidencjonowanych jest 559 stanowisk archeologicznych, najwięcej w 

miejscowościach połoŜonych na zachód i południowy-zachód od miasta Aleksandrów 
Kujawski, tj.: Opoki, Podgaj, Goszczewo, Poczałkowo, SłuŜewo, Goszczewo, Ośno, Ośno 
Drugie, Ostrowąs.  

• Gminę Aleksandrów Kujawski w 2011r. zamieszkiwało 11 383 osoby, średnia gęstość 
zaludnienia wynosiła ponad 86 os./km2. Wsiami o największej liczbie ludności w gminie są: 
SłuŜewo (1145), RoŜno-Parcele (861), Odolion (810), Wołuszewo (721), Łazieniec (665), 
Stawki (645). 
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• Liczba placówek oświatowych działających na terenie gminy jest wystarczająca 
(2 przedszkola i jeden punkt przedszkolny, 7 szkół podstawowych). Na terenie gminy nie 
funkcjonuje publiczne szkolnictwo ponadgimnazjalne. 

• Zadania z zakresu słuŜby zdrowia realizowane są przez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w miejscowości SłuŜewo i działający w jego pobliŜu punkt apteczny. Resztę 
zadań z tego zakresu zapewniają placówki połoŜone w mieście Aleksandrów Kujawski. 

• W miejscowości SłuŜewo działa: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna 
oraz filie biblioteki w miejscowościach: Ośno, Otłoczyn, Opoki. 

• Usługi z zakresu sportu i rekreacji pomagają świadczy w gminie place zabaw i boiska 
zlokalizowane głównie przy szkołach, wśród nich: Kompleks Boisk Sportowych „Orlik 2012” 
w Przybranowie.  

• Ponad 78% gruntów gminy jest własnością osób fizycznych i prawnych, ok. 19,5% - to 
własność Skarbu Państwa.  Gmina Aleksandrów Kujawski jest właścicielem tylko ponad 2% 
gruntów i są to w większości grunty leŜące pod drogami.  

• Poziom lesistości w gminie wynosi ponad 16,6 %. 
• Lasy ochronne w gminie zajmują ponad 1,2% powierzchni leśnej. Są to tereny naleŜące do 

Skarbu Państwa.  
• Na terenie gminy występuje kilkanaście prawnie ustanowionych form ochrony przyrody: 

pomniki przyrody (8), uŜytki ekologiczne (15).  
• Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski wyznaczono tereny zamknięte. Są nimi tereny 

przebiegu linii kolejowych połoŜone miejscowościach: Otłoczyn, Białe Błota, Ośno, 
Słomkowo, Łazieniec, Odolion i Nowy Ciechocinek. 

• Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski wyznaczono wojskowe tereny zamknięte. 
Zlokalizowane są one w miejscowościach: Grabie, RoŜno-Parcele i po zachodniej stronie 
torów kolejowych przy stacji PKP Otłoczyn. Są to tereny głównie leśne i rolne. 

• Gmina posiada na swoim terenie pokłady wody komunalnej nad rzeką TąŜyną (zlokalizowane 
w jej północnym odcinku). Dla ujęcia „TąŜyna” ustalona jest strefa ochrony pośredniej 
zewnętrznej i wewnętrznej.  

• Teren gminy jest dobrze zwodociągowany. W 2010 r. z wody dostarczanej przez istniejącą 
sieć wodociągową korzystało - 90,2% ludności gminy.  Jej długość wynosiła  - 214,6 km.  

• Gmina Aleksandrów Kujawski posiada kanalizację sanitarną w miejscowościach: SłuŜewo, 
Broniszewo i RoŜno-Parcele. W realizacji jest kanalizacja w miejscowościach: Łazieniec, 
Odolion i Stawki. 

• Gmina Aleksandrów Kujawski posiada kanalizację deszczową w miejscowościach: Kuczek, 
SłuŜewo i RoŜno. Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 1952 mb. Niewielkie 
fragmenty kanalizacji znajdują się równieŜ w drogach o szczególnym znaczeniu dla regionu. 

• Gmina nie posiada oczyszczalni ścieków. Ścieki pochodzące z sieci kanalizacyjnej i zbierane 
ze zbiorników bezodpływowych kierowane są do oczyszczalni funkcjonujących w miastach: 
Aleksandrów Kujawski i Ciechocinek. W Przybranowie działa podczyszczalnia ścieków o 
przepustowości 150 m³/m-c. Obsługuje ona przedsiębiorstwo „POLO” i przyzakładowe 
osiedle domków jednorodzinnych. Odbiornikiem tych ścieków jest rzeka – Mała TąŜyna. 

• Na terenie gminy w miejscowości SłuŜewo (SłuŜewo-Pole) zlokalizowane jest składowisko 
odpadów komunalnych. Składowisko posiada dwie kwatery. Kwatera nr 1 jest wypełniona w 
ponad - 98%.  

• Przez teren gminy przebiegają 3 linie energetyczne wysokiego napięcia – 110 kV. Energia 
elektryczna dostarczana jest dla odbiorców magistralnymi napowietrznymi liniami 110 kV i 
15kV wyprowadzanymi z stacji GPZ zlokalizowanej poza terenem gminy w mieście 
Ciechocinek. 

• Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 farm wiatrowych w miejscowościach: Ośno Drugie, 
Słomkowo oraz Ostrowąs. 

• Przez teren gminy przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia o średnicy 250, 400, 500 DN 
oraz odgałęzienie o średnicy 150 DN do stacji Ciechocinek. Na terenie gminy brak jest 
rozdzielczej sieci gazowej.  
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• Gmina posiada rozwiniętą sieć telekomunikacyjną opartą na istniejącej sieci kablowej, 
napowietrznej i światłowodowej. 

• Realizacja autostrady A-1 zagraŜa częściowo dotychczasowemu funkcjonowaniu ujęcia 
„Kuczek”, przewidziane jest wyłączenie z uŜytkowania  kilku studni głębinowych.  

 
II.1.2. OCENA UWARUNKOWAŃ 

 
Głównymi uwarunkowaniami sprzyjaj ącymi rozwojowi przestrzennemu gminy są: 
• Realizacja autostrady A-1 i węzła „Odolion”. 
• Dobra dostępność komunikacyjna gminy poprzez rozwiniętą sieć drogową z połączeniami 

zarówno krajowymi, jak i regionalnymi. 
• Siedem wsi gminnych (RoŜno-Parcele, Rudunki, Nowa Wieś, Stara Wieś, SłuŜewo, Stawki, 

Łazieniec) leŜy w zasięgu aglomeracji aleksandrowskiej. 
• PołoŜenie geograficzne w zasięgu oddziaływania aglomeracji bydgosko-toruńskiej. 
• Wysokie walory środowiska przyrodniczego (szczególnie we wschodniej części gminy) oraz 

środowiska kulturowego. 
• PołoŜenie w jednej z ośmiu krain przyrodniczo-leśnych w krainie Wielkopolsko-Kujawskiej o 

niepowtarzalnych walorach turystycznych. 
 

Głównymi zagroŜeniami dla rozwoju przestrzennego gminy mogą być:  
• Znikomy udział miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wśród instrumentów 

realizacji polityki przestrzennej. 
• Rozpraszanie zabudowy, powodujące wzrost kosztów budowy i utrzymania infrastruktury 

technicznej i drogowej. 
• Realizacja autostrady A-1 rozdzielającej gminę na dwie oddzielne części.  
• Nieodpowiedni stan nawierzchni dróg powiatowych i gminnych, który nie spełnia aktualnych 

wymogów w zakresie transportu i komunikacji.  
• Słabo rozwinięta infrastruktura społeczna, w tym uzaleŜnienie od miasta Aleksandrów 

Kujawski, który przejął rolę głównego ośrodka realizującego zadania z tego zakresu. 
• Niski stopień skanalizowania gminy i brak oczyszczalni ścieków. 

 
II. 1.3. CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
 

Na podstawie wszechstronnej analizy uwarunkowań, zapisów polityki rozwoju przestrzennego 
gminy, określonych w Studium z 2000 r., zapisów „Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski” 
(2008-2020) i „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów Kujawski” (2008 -2013) oraz 
uwzględniające konstytucyjną zasadę zrównowaŜonego rozwoju, a takŜe nadrzędnego celu 
planowania przestrzennego, jakim jest ład przestrzenny ustala się, Ŝe nadrzędnym celem polityki 
przestrzennej gminy Aleksandrów Kujawski jest: 

ZrównowaŜony rozwój gminy wspierany przez rozsądną politykę przestrzenną uwzględniającą 
połoŜenie geograficzne gminy, stan zagospodarowania, potrzeby i moŜliwości rozwojowe, interes 
społeczny i gospodarczy mieszkańców, sprawne funkcjonowanie systemu komunikacyjnego 
i infrastruktury technicznej, wymogi ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego. Ponadto podnoszenie jakości Ŝycia jej mieszkańców poprzez zrównowaŜony rozwój 
społeczny i ekonomiczny przy jednoczesnym odpowiednim wykorzystaniu walorów przyrodniczych i 
turystycznych oraz rozwój miejsc pracy w pozarolniczych strefach produkcyjnych. 
 
Ponadto ustalono następujące cele zagospodarowania przestrzennego: 
1) Stworzenie warunków do wykorzystania gruntów ornych najniŜszych klas bonitacyjnych do 

rozwoju funkcji nierolniczych w tym: bazy turystycznej, a takŜe mieszkalnictwa, rekreacji, usług, 
rzemiosła i produkcji nieuciąŜliwej. Ilość takich terenów powinna być adekwatna do 
prognozowanej liczby ludności i realnych moŜliwości rozwoju. 

2) Uporządkowanie funkcjonalno-przestrzenne i estetyczne zabudowy, poprawa wizerunku wsi. 
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3) Utrzymanie zwartości lub dąŜenie do wytworzenia zwartej struktury przestrzennej terenów 
zabudowanych gminy. 

4) Rozwój usług na poziomie podstawowym. 
5) Rozbudowę systemu oraz budowę nowej infrastruktury technicznej na terenach wskazanych do 

zabudowy. 
6) Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego oraz dalszy jego rozwój w nawiązaniu do 

autostrady A-1 i planowanej budowy obwodnicy miasta Aleksandrów Kujawski w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 266 . 

7) Stworzenie ścieŜek rowerowych. 
8) Ochrona krajobrazu kulturowego m.in. poprzez: respektowanie historycznych układów zabudowy, 

projektowanie nowych obiektów w nawiązaniu do tradycyjnego charakteru zabudowy lub 
w innych formach harmonizujących z krajobrazem kulturowym. 

9) Ochrona gruntów rolnych najwyŜszych klas bonitacyjnych dla rozwoju rolnictwa. 
10) Ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 
11) Powiększanie zasobów leśnych poprzez zalesianie gruntów o najniŜszej przydatności dla rozwoju 

rolnictwa. 
 

PowyŜsze cele są podstawą do formułowania zasad i wyznaczenia kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
 
II. 1.4. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA 
 

Przeprowadzona na potrzeby Studium prognoza zmian demograficznych w gminie 
Aleksandrów Kujawski opiera się na danych statystycznych odnoszących się do ogólnej liczby 
ludności, przyrostu naturalnego i salda migracji (dane BDL GUS dla lat 2001-2010). W okresie 
prognozy do roku 2025, dane dotyczące przyrostu naturalnego i salda migracji posłuŜyły za zmienny 
ciąg liczbowy. Przy załoŜeniu utrzymania się istniejących trendów, określono zmiany liczby ludności 
w ciągu najbliŜszych dziesięciu lat. 
 
Wykres 1: Liczba mieszkańców gminy oraz jej prognoza zmian 

Prognoza liczby ludno ści w gminie Aleksandrów Kujawski do 2025r.

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000
11 000
12 000
13 000
14 000

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

liczba mieszka ńców prognoza zmian liczby ludno ści

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 

Szacunkową liczbę ludności przedstawia takŜe poniŜsza tabela. 
 

TAB 1. Liczba mieszkańców gminy (wytłuszczone) oraz prognozowane zmiany 

ROK 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2022 2025 

 

LICZBA 
LUDNOŚCI 

 
10 256 
 

 
10 335 

 

 
10 550 

 
10685 10798 10932 11156 11230 11233 11266 11383 11870 12508 12772 13179 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS i UG Aleksandrów Kujawski 
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W prognozowanym okresie liczba ludności w gminie Aleksandrów Kujawski będzie powoli rosła. 
Na systematyczne (od 10 lat) zwiększanie się liczby ludności w gminie ma wpływ nie tylko dodatni 
przyrost naturalny, ale przede wszystkim wysoki poziom migracji w ruchu wewnętrznym ludności, 
którego uśredniona wartość wynosiła - 95 osób rocznie. 

Prognozy wskazują, Ŝe do roku 2022 liczba mieszkańców w gminie Aleksandrów Kujawski 
zwiększy się o ok. 1389 osób (co daje rocznie wzrost liczby ludności na poziomie – 138 osób) i w 
latach następnych dalej będzie rosła.  

Przedstawione w tabeli szacunkowe zmiany liczby ludności gminy w dłuŜszej perspektywie mogą 
odbiegać od przyjętych wartości, ze względu na zmianę warunków ekonomicznych oraz kierunków 
migracji ludności. 
 
II.2. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W 
PRZEZNACZENIU TERENÓW W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY 
 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Aleksandrów Kujawski jest kontynuacją polityki przestrzennej przyjętej w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski uchwalonym w 2000 r. i 
pozostaje w zgodzie z przyjętymi kierunkami zmian, jednocześnie dostosowuje je potrzeb rozwoju 
gminy i przepisów prawa. 

Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego zostały sformułowane w oparciu o analizę 
istniejących uwarunkowań oraz przyjętych celów polityki przestrzennej, przedstawionych we 
wcześniejszych rozdziałach. 

Istotny wpływ na rozwój przestrzenny gminy ma realizowana autostrada A1 z węzłem „Odolion” 
oraz połoŜenie wokół miasta Aleksandrów Kujawski pełniącego nadrzędną i centrotwórczą rolę w 
stosunku do gminy. 

Za priorytetowy kierunek rozwoju przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski w 
miejscowościach graniczących z miastem uznaje się funkcje: usługową, oświatową, kulturalną, 
produkcyjną nieuciąŜliwą. Równorzędnym kierunkiem rozwoju w tych miejscowościach jest 
mieszkalnictwo. 

Na terenach przylegających bezpośrednio do autostrady A-1 i węzła „Odolion” w 
miejscowościach: Nowy Ciechocinek  i Odolion jako podstawową wskazuje się funkcję produkcyjno-
usługową.  

Na pozostałym terenie podstawową funkcją będzie: mieszkalnictwo, uzupełniane przez usługi 
nieuciąŜliwe.  

W miejscowościach: Otłoczyn, Białe Błota, Słońsk Dolny i Wołuszewo połoŜonych na obszarach 
o wysokich walorach krajobrazowych za podstawowy kierunek rozwoju uznaje się funkcje 
mieszkaniową i rekreacyjno-wypoczynkową, uzupełniana przez usługi nieuciąŜliwe. 

Funkcje pozarolnicze (mieszkaniowa, usługowa, rekreacyjno-wypoczynkowa) winny rozwijać się 
przede wszystkim w lokalnych ośrodkach (SłuŜewo, Ostrowąs, Plebanka). 

Na pozostałym obszarze jako podstawową wskazuje się funkcję rolniczą, uzupełnianą przez 
funkcję zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz w mniejszym 
stopniu funkcję produkcyjno-usługową.  

W innych jednostkach osadniczych tj. ośrodkach podstawowych winny rozwijać się funkcje 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych terenów. Wyznaczone kierunki zmian będą 
realizowane poprzez działania prowadzące do osiągania wcześniej wymienionych celów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Funkcja mieszkaniowa związana jest przede wszystkim z obszarami zwartej oraz w mniejszym 
stopniu rozproszonej, zabudowy wsi. Przekształcenia w obrębie tych terenów mają na celu stworzenie 
wysokiej jakości przestrzeni, gdzie harmonijnie współistnieje ze sobą zabudowa jednorodzinna 
i zagrodowa oraz usługi obsługujące te tereny. Zmiany w samej strukturze funkcjonalnej mają na celu 
wspomaganie rozwoju zwartego charakteru zabudowy, poprzez dogęszczenie terenów częściowo juŜ 
zainwestowanych wzdłuŜ istniejących dróg gminnych i powiatowych, przy jednoczesnym utrzymaniu 
parametrów proponowanych klas dróg, zapewniając naleŜyte korzystanie z nich. 
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Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa winna rozwijać się przede wszystkim w ramach obszarów 
wskazanych do zabudowy. Miejscowościami szczególnie wskazanymi do rozwoju tej funkcji są: 
Słońsk Dolny, Wołuszewo, Białe Błota i Ostrowąs. 

Tereny produkcyjno-usługowe, koncentrują się przy południowej granicy gminy z miastem oraz w 
pobliŜu autostrady A-1 i węzła „Odolion”. Pozostałe występują pojedynczo na całym obszarze gminy. 

Zakres przekształceń i kierunków zmian w strukturze przestrzennej dla obszarów gminy 
sformułowano w odniesieniu do wyodrębnionych jednostek strukturalnych, którym przypisano funkcję 
wyraŜoną poprzez odpowiednie przeznaczenie terenu. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów 
Kujawski jest dokumentem kierunkowym, w którym wskazuje się potencjalne tereny inwestycyjne w 
50-cio letnim horyzoncie czasowym. Stąd, aby zoptymalizować gospodarowanie przestrzenią zaleca 
się etapowanie przeznaczenia terenu w planach miejscowych. 
 

II.2.1. OKREŚLENIE STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 
 

W ramach struktury przestrzennej gminy Aleksandrów Kujawski wydzielono dwie strefy 
funkcjonalne: otwartą i zainwestowania. Podstawą ich wydzielenia jest stopień ich zagospodarowania. 
Strefy te wzajemnie przeplatają się. W ramach stref wydzielono tereny pełniące określone funkcje 
w przestrzeni, nazwane terenami funkcjonalnymi, przypisano im ogólne zasady i wskaźniki 
zagospodarowania. 

Tereny zostały wydzielone zgodnie z wytyczonym kierunkiem zmian, z uwzględnieniem 
istniejącego zainwestowania w zakresie mieszkalnictwa, usług publicznych i komercyjnych, turystyki 
i rekreacji, rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz uwarunkowań wynikających z przepisów 
odrębnych. 

Strefy funkcjonalne i tereny funkcjonalne wskazano na rysunku „Kierunki i polityka 
przestrzenna”. 
 

Strefy funkcjonalne 
 
• Strefa otwarta, w której utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie terenów związane 

z produkcją rolną i leśną, obszary wód i nieuŜytków, w tym cenne przyrodniczo. Ponadto utrzymuje 
się istniejącą zabudowę, głównie zagrodową połoŜoną w obrębie strefy otwartej. 

Podstawowym załoŜeniem kształtowania obszarów otwartych jest dąŜenie do tego, aby całość 
tworzyła zwarty, powiązany funkcjonalnie i strukturalnie układ stanowiący bazę dla wewnętrznych 
i zewnętrznych powiązań przyrodniczych gminy. 

Celem zabiegów powinno być utrzymanie ciągłości strukturalnej i funkcjonalnej istniejących 
powiązań ekologicznych, zachowanie ich potencjału biologicznego, ograniczenie działań mogących 
zmienić warunki siedliskowe. 

Zachowaniu istniejących walorów środowiska, powinno słuŜyć kształtowanie właściwych 
proporcji oraz względnie równomiernego rozmieszczenia na terenie gminy obszarów biologicznie 
czynnych oraz terenów biologicznie pasywnych tzn. intensywnie wykorzystywanych rolniczo 
i gospodarczo. 

 
• Strefa zainwestowania, w której przewiduje się utrzymanie istniejącej zabudowy i wskazanie 

nowych terenów przeznaczonych do zabudowy. 
Tworzą je obszary koncentracji osadnictwa wraz z terenami niezbędnej infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej zapewniającymi ich obsługę. Optymalne funkcjonowanie i rozwój całego układu 
strefy zainwestowania, zapewniają działania koordynujące i integrujące polityki: zagospodarowania 
przestrzennego, rozwoju komunikacji, rozwoju infrastruktury oraz ochronną. Prowadzą one do 
zapobiegania nadmiernemu rozprzestrzenianiu się układu osadniczego i w rezultacie zmniejszaniu 
kosztów jego funkcjonowania. 

W tym zakresie głównymi działaniami powinny być: 
1) Utrzymanie zwartego charakteru zabudowy w poszczególnych miejscowościach oraz dąŜenie 

do nierozpraszania zabudowy na obszarze gminy. 
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2) Przeciwdziałanie przenoszeniu się osadnictwa na obszary trudne do obsługi lub wymagające 
znacznych nakładów dla jej zapewnienia. 

3) Przeciwdziałanie przenoszeniu się osadnictwa na obszary gruntów wysokich klas 
bonitacyjnych. 

4) Oddzielenie od siebie terenów mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych, 
wykorzystywanych głównie gospodarczo. 

5) Kształtowanie zagospodarowania przyjaznego ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz 
umoŜliwienie jego obsługi transportem zbiorowym. 

6) Rozwój infrastruktury technicznej. 
 
Tereny funkcjonalne 
 

Tereny te zostały wydzielone w oparciu o: 
1. wiodącą funkcję pełnioną przez dany obszar, 
2. stopień jego oddziaływania na środowisko. 

Ustalono je uwzględniając istniejący stan zagospodarowania, prognozowane potrzeby rozwojowe 
gminy, uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych oraz walory środowiska przyrodniczego. 
Ze względu na specyfikę zagospodarowania terenów zabudowanych na obszarach gminy tj. 
przeplatanie się w obrębie obszarów funkcji: terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usług nieuciąŜliwych oraz dynamikę zmian przestrzennych wyróŜniono w strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej gminy tereny o charakterze wielofunkcyjnym. 

Zasięgi wydzieleń terenów funkcjonalnych mogą być korygowane nie więcej niŜ o 1% ich 
powierzchni w trybie opracowywania planów miejscowych i nie wymagają przeprowadzania zmiany 
studium. 

Jednocześnie, jako zasadę przyjmuje się, Ŝe sankcjonuje się istniejący stan zagospodarowania, na 
tych terenach funkcjonalnych, na których dotychczasowy sposób zagospodarowania i uŜytkowania 
terenu, koliduje z proponowanym przeznaczeniem.  

 

Tereny funkcjonalne posiadają symbol jednoznacznie identyfikujący je na rysunku „Kierunki 
i polityka przestrzenna”. 
 

Na obszarze gminy Aleksandrów Kujawski w ramach strefy zainwestowania wyodrębniono 
następujące tereny funkcjonalne wraz z ich kategoriami: 
 

I. Tereny wielofunkcyjne o dominującym udziale zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem MU  – obejmują 
obszary istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i mieszkaniowej. 
Dominującą funkcją tych terenów jest funkcja mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa 
uzupełniana przez usługi zapewniające obsługę mieszkańców oraz inne usługi nieuciąŜliwe, 
a takŜe istniejące tereny składów i produkcji, nie kolidujące z funkcją podstawową. 

W ramach tego wydzielenia: 
o moŜliwe jest lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-

usługowej, usług, zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej, sportu i rekreacji oraz nowej 
usług publicznych, a takŜe niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych 
terenów urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji; 

o utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 
o nakazuje się kształtowanie zabudowy z zapewnieniem ochrony wartości 

przyrodniczych; 
o dopuszcza się moŜliwość dowolnej zamiany przeznaczenia terenów w ramach wyŜej 

wymienionych funkcji; jej uszczegółowienie kaŜdorazowo nastąpi w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego; 

o moŜliwe jest takie kształtowanie funkcji przeznaczenia terenu, na których dominująca 
moŜe być funkcja niemieszkalna (np. usługi); 

o nie dopuszcza się moŜliwości lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej i składowej; 
o nie jest dozwolona lokalizacja obiektów i technologii, które powodują uciąŜliwości 

poprzez emisję substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

CZĘŚĆ II – KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA 

 13 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko jest wymagana lub moŜe być wymagana z 
wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej, obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej i komunikacji, 

o nie jest dozwolona lokalizacja nowych obiektów i technologii, które powodują 
uciąŜliwości poprzez emisję substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko jest i moŜe być wymagana; 

o zaleca się kształtowanie systemu zieleni izolacyjnych od terenów urządzeń 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

 
W ramach powyŜszego wydzielenia wyodrębnia się tereny zabudowy mieszkaniowej 
połoŜone na obszarach szczególnego zagroŜenia powodzią, oznaczonych na rysunku 
„Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem MZ .  
Są to przede wszystkim juŜ zabudowane tereny starej wsi Otłoczyn i tereny wskazane w planie 
miejscowym pod zabudowę. Dla terenów zabudowy naleŜy bezwzględnie umieścić informację o 
występowaniu zagroŜenia powodziowego zgodnie z przepisami odrębnymi. Na terenach tych 
obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. 

 
II.  Tereny wielofunkcyjne o dominującym udziale zabudowy zagrodowej, oznaczone na 

rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem MM  - obejmują obszary istniejącej 
i planowanej zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej. Są to przede wszystkim obszary 
koncentracji zabudowy zagrodowej we wsiach sołeckich. Dominującą funkcją tych terenów 
jest funkcja mieszkaniowa wraz z obsługą rolnictwa. Funkcją uzupełniającą są: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, usługi zapewniające obsługę mieszkańców oraz inne usługi 
nieuciąŜliwe, a takŜe istniejące tereny składów i produkcji, nie kolidujące z funkcją 
podstawową. 

W ramach tego wydzielenia: 
o moŜliwe jest lokalizowanie zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej niskiej 

intensywności, mieszkaniowo-usługowej, usług, usług publicznych, składów 
i produkcji, które nie kolidują z podstawowym przeznaczeniem terenu, zieleni 
urządzonej, zieleni izolacyjnej, sportu i rekreacji oraz niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania tych terenów urządzeń infrastruktury technicznej i 
komunikacji; 

o dopuszcza się moŜliwość dowolnej zamiany przeznaczenia terenów w ramach 
wyŜej wymienionych funkcji; jej uszczegółowienie kaŜdorazowo nastąpi 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

o moŜliwe jest takie kształtowanie funkcji przeznaczenia terenu, na których 
dominująca moŜe być funkcja niemieszkalna (usługi); 

o nakazuje się kształtowanie zabudowy z zapewnieniem ochrony wartości 
przyrodniczych; 

o nie jest dozwolona lokalizacja obiektów i technologii, które powodują uciąŜliwości 
poprzez emisję substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko jest wymagana lub moŜe być wymagana z 
wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej, obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej i komunikacji; 

o nie jest dozwolona lokalizacja nowych obiektów i technologii, które powodują 
uciąŜliwości poprzez emisję substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko jest i moŜe być wymagana; 

o zaleca się kształtowanie systemu zieleni izolacyjnych od terenów urządzeń 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 
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III.  Tereny wielofunkcyjne aktywności gospodarczej, oznaczone na rysunku „Kierunki i 
polityka przestrzenna” symbolem AG  – obejmują obszary istniejącej i projektowanej 
aktywności gospodarczej. Podstawowe przeznaczenie terenów to działalność produkcyjna w 
tym związana z produkcja rolną, bazy, składy oraz usługi. 

W ramach tego wydzielenia: 
o moŜliwe jest lokalizowanie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych 

terenów urządzeń liniowej infrastruktury technicznej i komunikacji; 
o poza budynkami związanymi z funkcją podstawową moŜliwa jest lokalizacja 

budynków administracyjno – technicznych, sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, dróg dojazdowych i wewnętrznych, parkingów, garaŜy; 

o nie wskazane jest lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, za wyjątkiem mieszkań 
słuŜbowych  i domów właścicieli inwestycji; 

o w miejscowości Odolion zabrania się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej; 
o moŜliwa jest lokalizacja nowych obiektów produkcyjnych i usługowych, 

magazynowo-składowych, baz i składów itp. w tym obiektów i technologii, które są 
przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko moŜe być 
wymagana, chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej; 

o nie jest dozwolona lokalizacja nowych obiektów i technologii, które powodują 
uciąŜliwości poprzez emisję substancji i energii oraz są przedsięwzięciami 
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest i moŜe być wymagana w 
obszarach sąsiadujących z terenami zabudowy mieszkaniowej; 

o dopuszcza się w ramach wyŜej wymienionych funkcji moŜliwość zamiany 
przeznaczenia terenów; jej uszczegółowienie kaŜdorazowo nastąpi w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego; 

o zaleca się kształtowanie systemu zieleni izolacyjnych; 
o tereny te są predysponowane dla lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

 
IV.  Tereny wydzielonych usług publicznych, oznaczone na mapie „Kierunki i polityka 

przestrzenna” symbolem UP - obejmują obszary istniejących inwestycji celu publicznego o 
charakterze lokalnym.  
W ramach tego wydzielenia:  

o budynki usług publicznych, powinny stanowić dominanty architektoniczne i 
identyfikatory przestrzeni;  

o dopuszcza się moŜliwość zamiany sposobu uŜytkowania w ramach wyŜej 
wymienionych funkcji;  

o nie przewiduje się moŜliwości lokalizacji obiektów mieszkaniowych oraz 
produkcyjnych; 

o moŜliwe jest lokalizowanie: terenów sportu i rekreacji, zieleni publicznej, usług 
nieuciąŜliwych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych terenów 
urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji, chyba Ŝe przepisy odrębne 
stanowią inaczej;  

o o ile zajdzie taka konieczność Studium dopuszcza lokalizację nowej zabudowy 
usług publicznych w ramach innych terenów funkcjonalnych (MU, MM); 

o nie jest dozwolona lokalizacja obiektów i technologii, które powodują uciąŜliwości 
w emisji substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko jest wymagana lub moŜe być wymagana z 
wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji; 

o nie jest dozwolona lokalizacja nowych obiektów i technologii, które powodują 
uciąŜliwości poprzez emisję substancji i energii oraz są przedsięwzięciami 
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest i moŜe być wymagana; 
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o zaleca się kształtowanie systemu zieleni izolacyjnych od terenów urządzeń 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

 
V. Tereny komunikacji, oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem 

– K  – są to obszary pełniące funkcje komunikacyjne: drogi, ulice, parkingi, tereny kolei.  
Na terenach dróg, ulic i parkingów dopuszcza się sytuowanie niezbędnej dla 
funkcjonowania gminy infrastruktury technicznej.  
Uwidoczniony w części graficznej „Kierunki i polityka przestrzenna gminy Aleksandrów 
Kujawski” przebieg dróg i ulic obejmuje jedynie waŜniejsze ciągi.  

 
VI. Tereny infrastruktury technicznej , oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka 

przestrzenna” symbolem  IT  – obejmują obszary istniejących i projektowanych urządzeń 
lub obiektów infrastruktury technicznej. Są to tereny występujące na obszarze całej gminy. 
Podstawową funkcją dla tych terenów jest obsługa techniczna gminy w zakresie: ujmowania 
wody, podczyszczania ścieków, komunikacji, przesyłania energii elektrycznej i gazu oraz 
ochrony przeciwpowodziowej. Wszystkie obiekty obsługi technicznej gminy, a w 
szczególności: wodno-kanalizacyjne, energetyczne, przeciwpowodziowe, w tym obiekty 
kubaturowe i budowle lokalizowane na terenach funkcjonalnych naleŜy realizować zgodnie 
ze sporządzanymi projektami branŜowymi.  

VII.  W ramach wydzielonych w Studium terenów infrastruktury technicznej wyróŜnia się teren 
składowiska odpadów, oznaczony na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” 
symbolem IT-N  – jest to obszar istniejącego składowiska odpadów komunalnych w 
miejscowości SłuŜewo. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu jest składowisko 
odpadów, do utrzymania. Dopuszcza się lokalizacje na tym terenie niezbędnej infrastruktury 
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania. Wysokości zabudowy zgodna z 
wymaganiami technicznymi odnośnie wysokości obiektów i urządzeń technicznych 
niezbędnych do właściwego funkcjonowania terenu.  
Zaleca się kształtowanie systemu zieleni izolacyjnych od terenów zabudowy mieszkaniowej. 
Istniejący teren składowiska odpadów komunalnych znajduje się w odległości ok. 180 
metrów od najbliŜszej zaprojektowanej w obowiązującym planie miejscowym zabudowy 
mieszkaniowej, połoŜonej przy drodze gminnej. Tereny projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej odizolowane są od składowiska odpadów ok. 50 metrowymi terenami lasu. 
 
DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJĘ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ NA WSZYSTKICH TERENACH, W ZALEśNOŚCI OD POTRZEB I W SPOSÓB 
NIE KOLIDUJĄCY Z ISTNIEJĄCYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NA 
ZASADACH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH ODRĘBNYCH. 

 
VIII.  Tereny powierzchniowej eksploatacji surowców, oznaczone na rysunku „Kierunki 

i polityka przestrzenna” symbolem PG - obejmują istniejące i planowane obszary 
powierzchniowej eksploatacji surowców. Są to tereny udokumentowanych i 
perspektywistycznych złóŜ surowców pospolitych (kruszywa naturalnego i surowców 
iglastych ceramiki budowlanej). Studium wyznacza te tereny w miejscowościach: RoŜno-
Parcele, Opoki, Podgaj, Białe Błota, SłuŜewo, Nowy Ciechocinek, Wilkostowo, 
Konradowo, Zgoda, Chrusty. Przeznaczenie terenów pod eksploatację surowców.  
Wszelkie zagospodarowanie i uŜytkowanie terenu musi być zgodne z przepisami odrębnymi 
obowiązującymi dla obszaru i terenu górniczego. Miejsca lokalizacji wydobycia 
doprecyzowane będą na etapie wydania stosownych koncesji. 
Po zakończeniu eksploatacji Studium wprowadza obowiązek rekultywacji terenu wyrobiska. 
Planowaną rekultywację terenu naleŜy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu 
eksploatacji złoŜa.  
Na obszarach powierzchniowej eksploatacji surowców ustala się zakaz lokalizacji nowej 
zabudowy. 
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W części graficznej „Kierunki i polityka przestrzenna gminy Aleksandrów Kujawski” 
została przedstawiona lokalizacja terenów powierzchniowej eksploatacji surowców oraz 
granice istniejących obszarów i terenów górniczych na podstawie wydanych koncesji.  

 
IX.  Tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem 

ZC – obejmują tereny czynnych cmentarzy, rozproszone po obszarze gminy. Dla terenów 
czynnych cmentarzy ustala się ochronę i utrzymanie funkcji cmentarzy, zakaz zmniejszania 
powierzchni terenu cmentarzy. Zagospodarowanie terenu wokół czynnych cmentarzy 
regulują przepisy odrębne.  

 
X. Tereny zieleni parkowej (urządzonej) oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka 

przestrzenna” symbolem ZP – są to: zespoły dworsko-parkowych i parki zabytkowe, a takŜe 
inne tereny zieleni publicznej oraz tereny nieczynnych i zabytkowych cmentarzy. Zespoły 
dworsko-parkowe i parki zabytkowe znajdują się w kilku miejscowościach na terenie gminy 
i są objęte róŜnymi formami ochrony (wpis do rejestru zabytków, strefa ruralistyczna, 
przepisy prawa miejscowego) i rekomendowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. 
Zespoły dworsko-parkowe i parki dworskie stanowią cenny element krajobrazu kulturowego 
powinny być wykorzystane dla rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i kultury 
(szlaki turystyczne, ścieŜki rowerowe). Na terenach tych nakazuje się zachowanie 
historycznej formy zespołu dworsko-parkowego i parku, a w szczególności układu i 
kompozycji parku w zakresie: komunikacji, wód powierzchniowych, zieleni. Nakazuje się 
ochronę i utrzymanie funkcji parku zabytkowego. Zabrania się lokalizacji wszelkiej nowej 
zabudowy za wyjątkiem utrzymania budynków historycznych. Nakazuje się eksponowanie 
zabytkowych obiektów oraz zachowanie i konserwację formy architektonicznej i 
stylistycznej istniejącej zabudowy. Wyklucza się lokalizowanie obiektów 
dysharmonizujących z historycznym sąsiedztwem. 

 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Łazieniec wskazano obszar przeznaczony na zieleń publiczną, urządzoną.  
Dla terenów zabytkowych cmentarzy nakazuje się ich ochronę. 
 

XI.  Tereny zieleni ogrodów działkowych oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka 
przestrzenna” symbolem ZD – obejmują tereny połoŜone w miejscowości Przybranowo. 
Dla terenów istniejących ogrodów działkowych wskazuje się utrzymanie funkcji 
rekreacyjnej. Na terenach tych nie przewiduje się moŜliwości lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej całorocznej, obiektów usługowych oraz produkcyjnych.  

 
Na obszarze gminy w ramach strefy otwartej wyodrębniono następujące tereny funkcjonalne: 

 
XII.  Tereny rolne, oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem R – 

obejmują zwarte obszary głównie uŜytkowane rolniczo. Występują na całym obszarze 
gminy. Funkcją podstawową tych terenów jest produkcja rolnicza.  
W ramach tego wydzielenia: 

o dopuszcza lokalizowanie budynków i budowli słuŜących rolnictwu (po spełnieniu 
warunków zawartych w przepisach odrębnych); 

o dopuszcza budowę kompletnego siedliska zagrodowego, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

o dopuszcza przebudowę istniejących siedlisk zagrodowych; 
o dopuszcza zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele leśne, (po spełnieniu 

warunków zawartych w przepisach odrębnych); 
o dopuszcza lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
o dopuszcza budowę dróg lokalnych i dojazdowych oraz poszerzenie istniejących 

dróg; 
o dopuszcza moŜliwość lokalizacji stawów oraz zbiorników wodnych słuŜących 

regulacji przepływu wody. 
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Ponadto Studium utrzymuje istniejącą zabudowę połoŜoną w obrębie terenów rolnych. 
 

W studium wskazuje się tereny o symbolu - Rz – jako tereny wskazane do zalesień. 
 

Tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych, oznaczone 
na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem R/IT  – obejmują one obszary 
rolne, na których istnieją elektrownie wiatrowe.  
Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię elektryczną z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW mogą być zlokalizowane na 
terenach oznaczonych symbolem R/IT  w miejscowościach, gdzie zlokalizowane są juŜ 
elektrownie wiatrowe: Ośno Drugie, Ostrowąs i Słomkowo.  
Podstawowe przeznaczenie to szeroko rozumiana produkcja rolnicza bez prawa zabudowy i 
zalesiania. Przeznaczeniem uzupełniającym są elektrownie wiatrowe, drogi publiczne i 
niepubliczne, inne tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.  
  

Poza terenami ustalonymi zabrania się lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych w gminie 
Aleksandrów Kujawski. 

 
XIII. Tereny otwarte - zieleni dolin rzecznych i pozostałej zieleni, oznaczone na rysunku 

„Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem ZE– obejmują tereny nieobwałowane przy 
Wiśle i tereny wzdłuŜ doliny rzek: TąŜyna, Mała TąŜyna, jak równieŜ tereny przy jeziorach: 
Ostrowąs i Goszczewo. Tereny zieleni dolin rzecznych i pozostałej zieleni tworzą: grunty 
orne, łąki, pastwiska oraz niewielkie kompleksy leśne. Tereny te pełnią w gminie waŜną 
funkcję przyrodniczą i krajobrazową. 
Podstawowe przeznaczenie to tereny zieleni towarzyszące dolinom rzek: Wisła, TąŜyna, 
Mała TąŜyna, oraz jezior: Ostrowąs, Goszczewo i SłuŜewo oraz innym ciekom. Na terenach 
obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, magazynowej i 
składowej.  
W ramach tego wydzielenia: 
o dopuszcza się budowę, przebudowę oraz remont przepraw mostowych przez TąŜynę i 

Małą TąŜynę zgodnie z przepisami odrębnymi; 
o wprowadza się zakaz lokalizacji nowej zabudowy; 
o ustala się ochronę terenów zieleni o wysokich walorach krajobrazowych; 
o dopuszcza się uŜytkowanie rolnicze – ekologiczne.  

Na terenach tych dopuszcza się sytuowanie niezbędnych dla gminy obiektów kubaturowych 
i liniowych infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
XIV.  Tereny rzek i zbiorniki wodne, oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” 

symbolem W – obejmują tereny wód powierzchniowych rzeki Wisły, TąŜyny, Małej 
TąŜyny oraz innych cieków, a takŜe zbiorników wodnych.  

 
XV. Tereny lasów, oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem ZL – 

obejmują zwarte i rozproszone obszary leśne. Ponadto zawierają się wśród nich obszary 
szczególnie wskazane do wprowadzenia zalesień. Występują na obszarze całej gminy. 

W Studium utrzymuje istniejącą zabudowę połoŜoną w obrębie terenów lasów. 
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II.2.2. BILANS TERENU 

TAB 2. Bilans terenu 

  TERENY FUNKCJONALNE  (wraz z ich oznaczeniami na mapie „Kierunki i 
polityka przestrzenna”) Pow. [ha] % 

S
tr

ef
a 

ot
w

ar
ta

 

Tereny rolne - R 7028,14 53,46 

80,53 

Rz – tereny wskazane do zalesień 278,81 2,12 
Tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych - 
R/IT 14,70    0,11 

Tereny otwarte - zieleni dolin rzecznych i pozostałej zieleni -  ZE 904,02   6,89 

Tereny rzek i zbiorniki wodne - W 247,09  1,88 

Tereny lasów -  ZL  2111,59 16,07 

S
tr

ef
a 

za
in

w
es

to
w

an
ia

 

Tereny wielofunkcyjne o dominującym udziale zabudowy mieszkaniowo-
usługowej - MU  

1429,86 10,87 

19,47 

tereny zabudowy mieszkaniowej połoŜone na obszarach szczególnego zagroŜenia 
powodzią  - MZ 

2,09 0,01 

Tereny wielofunkcyjne o dominującym udziale zabudowy zagrodowej - MM 178,25 1,37 

Tereny wielofunkcyjne aktywności gospodarczej -  AG   214,97 1,64 

Tereny wydzielonych usług publicznych -  UP 16,37 0,12 

Tereny komunikacji – K 492,61 3,74 

Tereny infrastruktury technicznej - IT 3,55 0,02 

Teren składowiska odpadów -  IT-N 14,24 0,11 

Tereny powierzchniowej eksploatacji surowców -  PG 155,29 1,19 

Tereny cmentarzy -  ZC 9,08 0,07 

Tereny zieleni parkowej (urządzonej) -  ZP 41,67 0,31 

Tereny zieleni ogrodów działkowych - ZD 2,67 0,02 
Źródło: Opracowanie własne 
 
 
II.2.3. TERENY WYŁĄCZONE SPOD NOWEJ ZABUDOWY 
 

Terenami wyłączonymi spod nowej zabudowy są: 
• Obszary szczególnego zagroŜenia powodzią; 
• Tereny otwarte dolin rzecznych: TąŜyny, Małej TąŜyny, tereny nieobwałowane przy 

Wiśle oraz tereny przy jeziorach: Ostrowąs i Goszczewo i pozostałej zieleni – ZE; 
• Tereny ZL – lasów; 
• Tereny wskazane do zalesień – Rz; 
• Tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych – R/IT; 
• Tereny złóŜ surowców mineralnych – PG; 
• Tereny naraŜone na osuwanie się mas ziemnych. 

 
Tereny te wskazano na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna”. 

 
 
 
 
 
 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

CZĘŚĆ II – KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA 

 19 

II.2.4. TERENY OGRANICZEŃ W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU 
 

Terenami występowania ograniczeń dla zabudowy są: 
• Tereny wyposaŜone w podziemną sieć drenarską. W przypadku lokalizacji obiektów 

budowlanych na terenach zdrenowanych naleŜy dokonać przebudowy sieci drenarskiej 
w sposób umoŜliwiający prawidłowe jej funkcjonowanie; 

• Tereny występowania gruntów II i III klasy bonitacyjnej; 
• Tereny pozostające w odległościach podstawowych od gazociągu wysokiego ciśnienia; 
• Tereny pozostające w pasie ograniczonego uŜytkowania od napowietrznych linii 

elektroenergetycznych 110 kV o szerokości strefy po 20 m mierząc od osi linii; 
• Tereny w strefach sanitarnych od cmentarza o szerokości 50 i 150 m, zakazy regulują 

przepisy odrębne; 
• W strefach ochrony pośredniej ujęć wód wprowadza się zakazy, które wynikają z 

pozwoleń wodno-prawnych, w szczególności naleŜą do nich: zakaz lokalizowania 
magazynów zbiorników ropopochodnych, stacji paliw i innych substancji chemicznych, 
lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów, lokalizowanie cmentarzy i grzebania 
zwierząt, lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt. 

• Tereny wzdłuŜ wód płynących: 
– w pasie terenu o szerokości 15m od linii brzegowej wód płynących, a jeśli nie jest 

wyznaczona to od granicy działki ewidencyjnej stanowiącej wody płynące lub uŜytku, 
lub brzegu wód płynących zabrania się lokalizowania wszelkiej zabudowy za 
wyjątkiem związanej z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym oraz obiektów 
infrastruktury technicznej i komunikacji; 

– zabrania się lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niŜ 5m od linii brzegowej 
wód płynących, a jeśli nie jest wyznaczona to od granicy działki ewidencyjnej 
stanowiącej wody płynące lub uŜytku, lub brzegu wód płynących; 

• Na terenach połoŜonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny 
Ciechocińskiej zabrania się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 
100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem 
urządzeń wodnych oraz obiektów słuŜących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leśnej lub rybackiej; 

• Tereny pozostające w strefach potencjalnego oddziaływania akustycznego autostrady 
A-1 w strefach uciąŜliwości autostrady o szerokości 200 m mierzonych od zewnętrznej 
krawędzi jezdni, gdzie zabrania się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej; 

• Tereny pozostające w strefie bezpieczeństwa rurociągu ropy naftowej PERN w 
szerokości strefy 100 m mierząc od osi rurociągu, w których zabrania się: 
– realizacji wszelkiej zabudowy; 
– realizacji trwałych ogrodzeń; 
– nasadzeń trwałych; 
– zalesiania i zadrzewiania terenu, za wyjątkiem szkółek leśnych, oraz innych szkółek i 

plantacji nie zagraŜających trwałości linii; 
– lokalizacji naziemnych i nadziemnych obiektów i budowli zagraŜających trwałości 

linii. 
 
Tereny te wskazano na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna”. 
 
W PRZYPADKU LIKWIDACJI OBIEKTÓW, DLA, KTÓRYCH ZOSTAŁY USTANOWIONE, 
ZAKAZY W NICH OBOWIAZUJACE PRZESTAJĄ BYĆ OBLIGATORYJNE. 
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II.3. WYTYCZNE DO PLANÓW MIEJSCOWYCH – KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 
ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UśYTKOWANIA TERENÓW 

 
NiezaleŜnie od wydzieleń w ramach wymienionych wyŜej terenów funkcjonalnych z wyjątkiem 

terenów R/IT dopuszcza się realizację zieleni publicznej oraz niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania tych terenów urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji. 

Ponadto na terenie gminy Aleksandrów Kujawski istnieje konieczność zgłoszenia i uzgodnienia 
ze SłuŜbami Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie wszelkich projektowanych obiektów o 
wysokości równej lub większej od 50,00 m n.p.t.  kaŜdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu 
na budowę.  
 
II.3.1. W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA 

W zakresie mieszkalnictwa Studium ustala:  
• konieczność zachowania zwartego charakteru zabudowy, tworzenie zwartych kompleksów 

mieszkaniowych z zabudowy rozproszonej, preferowany kierunek przekształceń - 
dogęszczenie istniejącej zabudowy, tworzenie osiedli mieszkaniowych o spójnym charakterze; 

• dopuszczenie przebudowy, remontu i uzupełniania istniejącej oraz wprowadzania nowej 
zabudowy wyłącznie w ciągu istniejących dróg (z uwzględnieniem przebiegu urządzeń 
melioracyjnych); 

• wysokość nowej zabudowy powinna harmonizować z istniejącymi budynkami i nie powinna 
przekraczać: 10 m dla terenów oznaczonych symbolem: MM, MU;  

• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi: 
o 60% dla terenów oznaczonych symbolem: MU, 
o 50% dla terenów oznaczonych symbolem: MM; 

• konieczność stosowania ograniczeń wynikających z  innych ustaleń. 
 
II.3.2. W ZAKRESIE USŁUG I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W zakresie usług i działalności gospodarczej Studium określa:  
• na terenach AG zachowanie istniejących oraz moŜliwość lokalizacji nowych obiektów 

produkcyjnych i usługowych, magazynowo-składowych, baz i składów itp. w tym obiektów 
i technologii, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko moŜe być wymagana, chyba Ŝe przepisy 
odrębne stanowią inaczej, o ile raport oddziaływania na środowisko wykaŜe brak 
negatywnego oddziaływania na środowisko; 

• zachowanie istniejących oraz moŜliwość lokalizacji nowych obiektów usługowych 
i produkcyjnych o charakterze nieuciąŜliwym, dla których ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagana jako uzupełnienia funkcji mieszkaniowej 
na terenach: MU i MM. 

• zakaz lokalizacji nowych obiektów chowu i hodowli zwierząt na terenach: MU; 
• zakaz lokalizacji nowych obiektów i technologii, które powodują uciąŜliwości poprzez emisję 

substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest i moŜe być 
wymagana; 

• wysokość nowej zabudowy nie powinna przekraczać: 10 m; 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi: 40%; 
• konieczność zabezpieczenia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
• tereny produkcyjne naleŜy oddzielać od terenów zabudowy mieszkaniowej strefami zieleni 

izolacyjnej wydzielonymi z ich powierzchni. 
 
II.3.3. W ZAKRESIE USŁUG TURYSTYKI ORAZ REKREACJI 

W zakresie usług turystyki oraz rekreacji Studium ustala:  
• zachowanie istniejących obiektów turystyki i rekreacji oraz moŜliwość lokalizacji nowych ze 

szczególnym uwzględnieniem usług agroturystyki na terenach: MU, MM; 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

CZĘŚĆ II – KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA 

 21 

• moŜliwość lokalizacji zabudowy rekreacji indywidualnej w obrębie wyznaczonych terenów 
MU; 

• dopuszcza się lokalizowanie zabudowy rekreacji indywidualnej na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – MU; 

• budowę, przebudowę i remont istniejących ogólnodostępnych obiektów sportu i rekreacji; 
• wysokość nowej zabudowy nie powinna przekraczać: 10 m; 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi: 60%; 
• zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, moŜliwość zakładania nowej; 
• zachowanie oraz moŜliwość lokalizacji nowych szlaków turystycznych. 

 
II.3.4. W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SUROWCÓW 

Na obszarze gminy Aleksandrów Kujawski znajduje się 12 złóŜ surowców pospolitych, w tym: 
10 złóŜ kruszywa naturalnego i 2 złoŜa surowców ilastych ceramiki budowlanej ( Patrz tabela 
poniŜej). Na terenie gminy eksploatowane są według wydanych koncesji (źródło: Starostwo Powiatowe 

Aleksandrów Kujawski i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego):  

1. Wilkostowo I – decyzja z 13.09.2011 r., znak: GN.Gś.6522.6.4.2011, obowiązująca do dnia 
31.12.2030 r. 

2. Konradowo I – decyzja z 31 stycznia 2012 r., znak: GN.Gś.6522.4.4.1.2011 obowiązująca do dnia 
31.12.2030 r. 

3. TąŜyna I – decyzja z dnia 09.08.2000 r., znak: RS.7212-1/00, obowiązująca do dnia 31.12.2020 r. 
4. Opoki II –decyzja z 18.02.2009 r., znak GR/Gś.7521-02/4/09, obowiązująca do dnia 31.01.2019 r.  
5. Opoki I – decyzja z 18.05.2009 r., znak: GR/Gś. 7521-9/3/09, obowiązująca do dnia 15.04.2019 r. 
6. Podgaj – decyzja nr 198/W/10 z dnia 15.04.2010r., obowiązująca do dnia 31.12.2034 r. 

Natomiast na złoŜach: Białe Błota, TąŜyna II, Stawki i Opoki – eksploatacja została zaniechana.  

TAB 3. ZłoŜa surowców pospolitych w gminie Aleksandrów Kujawski 

L.p. Nazwa złoŜa Kopalina Nadzór górniczy Stan zagospodarowania 

1 TąŜyna I KRUSZYWA NATURALNE 

Okręgowy Urząd Górniczy 
- Poznań 

 

złoŜe zagospodarowane 

2 Opoki II KRUSZYWA NATURALNE złoŜe zagospodarowane 

3 Podgaj KRUSZYWA NATURALNE 

 
złoŜe zagospodarowane 
 

4 Opoki I KRUSZYWA NATURALNE złoŜe rozpoznane szczegółowo 

5 Chrusty 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 
BUDOWLANEJ złoŜe rozpoznane szczegółowo 

6 Zgoda KRUSZYWA NATURALNE złoŜe rozpoznane szczegółowo 

7 TąŜyna III KRUSZYWA NATURALNE złoŜe rozpoznane szczegółowo 

8 Konradowo I KRUSZYWA NATURALNE złoŜe rozpoznane szczegółowo 

9 Wilkostowo I 
KRUSZYWA NATURALNE 
(Ŝwirowo - piaskowe) złoŜe rozpoznane szczegółowo 

10 SłuŜewo 
SUROWCE ILASTE do produkcji 
KRUSZYWA NATURALNEGO 

złoŜe o zasobach szacunkowych 
ZłoŜe rozpoznane szczegółowo; 
złoŜe niezagospodarowane 

11 Białe Błota 
SUROWCE ILASTE CERAMIKI 
BUDOWLANEJ eksploatacja złoŜa zaniechana 

12 TąŜyna II KRUSZYWA NATURALNE eksploatacja złoŜa zaniechana 

13 Stawki 
KRUSZYWA NATURALNE   
(i materiały pokrewne) 

eksploatacja złoŜa zaniechana 
złoŜe skreślone z bilansu 

14 Opoki KRUSZYWA NATURALNE  
eksploatacja złoŜa zaniechana, 
złoŜe skreślone z bilansu 
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Źródło: Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie gminy Aleksandrów 
Kujawski (Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski) oraz http://baza.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm,, Starostwo Powiatowe w 
Aleksandrowie Kujawskim i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Na obszarze gminy Aleksandrów Kujawski złoŜa kopalin surowców pospolitych z wymienionych 
wyŜej (patrz tabela poniŜej) połoŜone są one w obrębie wysoczyzny polodowcowej, zbudowanej z 
piasków i Ŝwirów moren czołowych, utwory piaszczyste mogą być wykorzystywane w drogownictwie 
i budownictwie. 

Na terenach sołectwa: Kuczek, Odolion, Nowy Ciechocinek, Wołuszewo i Słońsk w gminie 
Aleksandrów Kujawski znajduje się część złoŜa wód leczniczych Ciechocinek, które aktualnie 
eksploatowane są przez zakład „Uzdrowisko Ciechocinek S.A.”.  

Istniejący obszar i teren górniczy wód mineralnych „Ciechocinek” został ustanowiony decyzją 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28.02.1969 r. (TG 76/236/69) oraz aktualizowany 
decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (symbol DH/h/g/JW./487-
3962/98) z dnia 24.09.1998 r. 

Na terenie gminy pokłady wody mineralnej zlokalizowane są takŜe w rejonie wsi Otłoczyn, 
Wołuszewo. 

 

W zakresie eksploatacji surowców Studium ustala: 
• utrzymanie istniejących terenów górniczych oraz moŜliwość wyznaczania nowych w obrębie 

rozpoznanych złóŜ surowców zgodnie z przepisami odrębnymi; 
• wyznaczanie nowych terenów górniczych rozstrzygane będzie na etapie wydawania koncesji i 

poprzez analizę ekonomiczną moŜliwości pozyskania złoŜa; 
• wszelkie zagospodarowanie i uŜytkowanie terenu musi być zgodne z przepisami odrębnymi 

obowiązującymi dla obszaru i terenu górniczego; 
• obowiązek rekultywacji terenu wyrobiska po zakończeniu eksploatacji.  
Planowaną rekultywację terenu naleŜy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji 
złoŜa. 

 
II.3.5. W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

W zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Studium ustala:  
• zachowanie i opiekę nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków oraz obiektami 

znajdującymi się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków; 
• zachowanie stref ochrony archeologicznej; 
• zachowanie stref ochrony konserwatorskiej; 
• zachowanie historycznego układu dróg; 
• utrzymanie i uczytelnienie załoŜeń parkowych i pałacowo-parkowych. 

 
II.3.6. W ZAKRESIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

W zakresie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Studium ustala: 
• zachowanie gruntów o najkorzystniejszych warunkach glebowych pod podstawowe 

uŜytkowanie rolnicze (ochrona gruntów rolnych II i III klasy bonitacji ze szczególnym 
uwzględnieniem zwartych kompleksów, leŜących poza terenami zurbanizowanymi), o ile 
w pobliŜu znajdują się tereny, charakteryzujące się gorszymi warunkami glebowymi; 

• pozostawienie w dotychczasowym uŜytkowaniu terenów łąk; 
• zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych i drenarskich oraz moŜliwości ich 

przebudowy, remontu i konserwacji; 
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II.3.7. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PRZYRODNICZEGO (W TYM LEŚNEJ 
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ) 

W zakresie funkcjonowania przyrodniczego (w tym leśnej przestrzeni produkcyjnej) Studium 
ustala:  
• włączenie do systemu przyrodniczego gminy kompleksów leśnych oraz dolin następujących 

rzek i cieków: Wisły, TąŜyny, Małej TąŜyny, fragmentu Kanału Parchańskiego, Kanału 
Opaskowego, Kanału Brzoza, Kanału Ulgi  oraz innych cieków, (jako lokalnych korytarzy 
ekologicznych), mozaiki łąk, obszarów wodno-błotnych, pól i lasów (jako obszarów 
zasilania), sprzyjających zachowaniu bioróŜnorodności, przy jednoczesnym zachowaniu 
funkcji gospodarczych, estetycznych, turystyczno – wypoczynkowych i rekreacyjnych terenu; 

• zachowanie istniejących form ochrony przyrody: Obszaru Chronionego Krajobrazu,  
obszarów Natura 2000, pomników przyrody, uŜytków ekologicznych; 

• zachowanie istniejących terenów zwartych kompleksów leśnych bez moŜliwości zmiany ich 
przeznaczenia na cele nieleśne i wprowadzania nowej zabudowy, z wyłączeniem budynków 
i budowli związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na gruntach we władaniu Skarbu 
Państwa; 

• powiększanie zasobów leśnych poprzez zalesianie gruntów rolnych, które spełniają 
wymagania zawarte w przepisach odrębnych w tym zakresie, na wniosek władających i po 
dokonaniu rozpoznania przyrodniczego tych terenów. 

 
II.3.8. W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

W zakresie infrastruktury technicznej Studium ustala: 
• utrzymanie istniejących obiektów lub urządzeń infrastruktury technicznej (ujęcia wód, 

przepompownie ścieków, itp.) wraz z moŜliwością ich przebudowy i remontu, a takŜe budowę 
nowych sieci, urządzeń, budynków i budowli infrastruktury technicznej, niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania zurbanizowanych terenów gminy. 

 
II.4. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY 

PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
 

Przy określaniu celów polityki przestrzennej gminy przyjęto jako podstawową zasadę 
zrównowaŜonego rozwoju, podkreślając dodatkowo potrzebę zachowania trwałości procesów 
przyrodniczych i równowagi przyrodniczej. Związane jest to z określeniem zasad 
zagospodarowania, które pozwolą na zachowanie istniejących zasobów środowiska 
przyrodniczego i najcenniejszych elementów, przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu 
jego walorów.  

W Studium ustala się następujące kierunki ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego oraz kształtowania funkcji przyrodniczych w gminie:  
•  Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.  
• Ochrona powietrza atmosferycznego.  
• Zapobieganie nadmiernemu przekształcaniu gleb.  
• Ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym.  
• Utrzymanie i jego ciągła modernizacja nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami.  
• Ochrona walorów przyrody i krajobrazu.  

 
II.4.1. SYSTEM PRZYRODNICZY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  
 

System przyrodniczy gminy stanowi zespół obszarów funkcjonalnych, który jest kluczowy 
z punktu widzenia funkcjonowania przyrody. Jego elementy naleŜy chronić poprzez odpowiednie 
zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Analiza komponentów środowiska oraz ich znaczenie i rozmieszczenie przestrzenne wskazuje, Ŝe 
system przyrodniczy gminy Aleksandrów Kujawski zawiera: 
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• Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, który obejmuje 28% terenów we 
wschodniej części gminy;    

• Objęte ochroną w ramach obszarów Natura 2000 (północno-wschodni fragment gminy):    
- obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły, Typ Ostoi K, 
- obszar specjalnej ochrony ptaków PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, Typ Ostoi J 

• Obszary uŜytków ekologicznych; 
• Obszary połoŜone w zwartych kompleksach leśnych, w tym 24,6 ha lasów zakwalifikowanych 

jako wodochronne, 
• Obszary połoŜone w dolinie rzeki Wisły - głównej oś hydrologicznej, 
• Obszary połoŜone w dolinie rzeki TąŜyna, która przecina gminę z północy na południe, w jej 

zachodniej części, 
• Obszary połoŜone w dolinie rzeki Mała TąŜyna, która przecina sołectwa: Wilkostowo i 

Przybranowo, 
• pozostałe obszary otwarte, na których moŜliwa jest naturalna sukcesja roślinna. 

Podstawowy system przyrodniczy wzbogacają tereny cmentarzy, tereny zieleni urządzonej (w tym 
załoŜenia parkowe), oraz pojedyncze elementy zieleni – nasadzenia i kępy śródpolne, pasy zieleni 
przydroŜnej, roślinność przywodna. W ramach struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, system ten 
współtworzą tereny oznaczone symbolami: ZE, R, Rz, ZC, ZL, ZP. 

Obszary uzupełniające to tereny zabudowy mieszkaniowej i inne tereny zurbanizowane lub 
projektowane do urbanizacji o duŜym udziale powierzchni biologicznie czynnej i większej 
ekstensywności.   

Przedstawiony system przyrodniczy ocenia się wysoko, jest on nieznacznie przekształcony. 
Obszary te utrzymują równowagę hydrologiczną terenu i odpowiedni poziom wód gruntowych 
poprzez retencjonowanie wody. Mają znaczenie hydrosanitarne oraz wpływają korzystnie na warunki 
mikroklimatyczne. 

NaleŜy wzmocnić jego rolę poprzez: ochronę łąk, zarośli i zadrzewień jako otwartych przestrzeni 
przyrodniczych w pobliŜu rzek i cieków, ze względu na ich waŜną rolę w funkcjonowaniu środowiska 
przyrodniczego.  

Rola systemu przyrodniczego i jego ochrona musi zostać wzmocniona poprzez zapisy w  planach 
miejscowych. 

Na obszarach tworzących system przyrodniczy 
1) wprowadza się następujące zakazy: 

• zakaz lokalizacji obiektów i technologii, które powodują uciąŜliwości poprzez emisję 
substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko lub mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagana lub moŜe być 
wymagana z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji; 

• zakaz lokalizacji nowych obiektów i technologii, które powodują uciąŜliwości poprzez 
emisję substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko jest i moŜe być wymagana; 

• zakaz dokonywania trwałych zmian stosunków wodnych, a w szczególności prowadzenia 
odwodnień i innych robót powodujących trwałe obniŜenie poziomu wód podziemnych lub 
ograniczenie zasilania poziomów wodonośnych, cieków i zbiorników wodnych, za 
wyjątkiem prac eksploatacyjnych prowadzonych na wyznaczonych terenach górniczych 
zgodnie z przepisami odrębnymi, prac związanych z ochroną przyrody, z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym, z utrzymaniem, budową, odbudową urządzeń wodnych, oraz 
przedsięwzięć infrastrukturalnych słuŜących obsłudze gminy i regionu; 

• zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających naturalne formy rzeźby 
terenu i obniŜających walory krajobrazowe, za wyjątkiem prac eksploatacyjnych 
prowadzonych na wyznaczonych terenach górniczych zgodnie z przepisami odrębnymi, 
prac związanych z ochroną przyrody, z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

CZĘŚĆ II – KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA 

 25 

przeciwosuwiskowym, z utrzymaniem, budową, odbudową urządzeń wodnych oraz 
przedsięwzięć infrastrukturalnych słuŜących obsłudze gminy i regionu. 

2) dopuszcza się: 
• wprowadzenie zagospodarowania doliny TąŜyny jako terenów zieleni , przy zachowaniu i 

adaptacji zadrzewień i roślinności naturalnej; 
• budowę, przebudowę oraz remont przepraw mostowych przez TąŜynę i Małą TąŜynę 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

Na terenach rolnych oznaczonych symbolem R zaleca się utrzymanie trwałych uŜytków zielonych 
w sąsiedztwie cieków, celem eliminacji źródeł powierzchniowego zanieczyszczania wód 
powierzchniowych i podziemnych, jakimi moŜe być intensywne nawoŜenie i uprawa ziemi. 
 
 
II.4.2. FORMY OCHRONY PRZYRODY 
 

Prawnie ustanowionymi formami ochrony przyrody na obszarze gminy Aleksandrów Kujawski są: 

o Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej obejmujący 28% terenów gminy 
Aleksandrów Kujawski (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 72 z 
dnia 15 czerwca 200 5 r. oraz Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.), 

o Obszary Natura 2000: 
• obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły, Typ Ostoi K, 
• obszar specjalnej ochrony ptaków PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, Typ Ostoi J, 

o pomniki przyrody (8), 
o uŜytki ekologiczne (15). 

Obszary i obiekty te zostały wskazane na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna”. 

Zasady ochrony w/w form ochrony przyrody regulują przepisy odrębne. 
 
Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski według wydanych dwóch decyzji, tj. decyzji nr 
261/59 i decyzji nr 263/59 z dnia 31.12.1959 r. PWRN w Bydgoszczy zlokalizowanych jest 8 
obiektów zakwalifikowanych jako pomniki przyrody.  
 

TAB 4.  Wykaz pomników przyrody w gminie Aleksandrów Kujawski 

Lp. Nazwa Obwód [cm]  Wys. [m]  Opis lokalizacji Data 
utworzenia 

Obowi ązująca podstawa prawna 
wraz z oznaczeniem miejsca 
ogłoszenia aktu prawnego 

1 2 3 4 7 9 10 

1.  
 

 
LIPA 

280  
 

 
15-20 

 
 
 
 
SłuŜewo, Parafia 

Rzymsko - 
Katolicka 

 
 

 
 
 
 
 
31.12.1959 r. 

 

 
 

Decyzja nr 261/59 z dn. 31.12.1959 
r. PWRN w Bydgoszczy 

2. 300 
3. 240 
4. 300 
5. 380 
6. LIPA 290 25 Decyzja nr 261/59z dnia 31.12.1959 

r. PWRN w Bydgoszczy 
7. DĄB 360 15  

Decyzja nr 263/59z dnia 31.12.1959 
r. PWRN w Bydgoszczy 8. DĄB 290 20 

Źródło: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski 

Nakazuje się ich wskazanie w mpzp. oraz ustalenie warunków i zakresu ich ochrony.  
 
UŜytki ekologiczne 

Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski ustanowionych jest 15 uŜytków ekologicznych. 
Zajmują łącznie powierzchnię – 23,87 ha.  Ich wykaz przedstawiono w tabeli poniŜej: 
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TAB 5. UŜytki ekologiczne na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.   

L.p. Nazwa 
uŜytku 

Pow. 
(ha) 

Lokalizacja 
Miejscowość/

i/lub 
Leśnictwo 

Forma 
własności, 
zarządca 

Obowiązująca podstawa prawna 

1 Pieczenia - 
Pastwisko 

1,43  
 
 
 
 
 
RoŜno-Parcele 
 

 
 
 
 
 
 
Nadleśnictwo 
Gniewkowo 
 

 
 
 
 

 
Rozporządzenie Wojewody 

Włocławskiego 32/98 z dnia 19.11.1998 r. 
 

2  
 
 

Pieczenia - 
Łąka 

 

0,14 
3 0,79 
4 0,64 
5 0,10 
6 1,02 
7 0,56 
8 4,24 
10 Popioły - 

Łąka 
0,61 

11 1,02 
9  

Popioły - 
Bagno 

0,20 
12 2,24 Grabie 

13 Pieczenia – 
łąka  

0,45 
 

RoŜno-Parcele 
 

 
Nadleśnictwo 
Gniewkowo 

Rozporządzenie 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

nr 1/2004 z dnia 19.01. 2004 r. 

14 Pieczenia – 
łąka, 
pastwisko 

 
5,78 

15 Popioły - 
bagno 

4,65 Grabie 

Źródło: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski i RDOŚ w Bydgoszczy 

 
II.4.3. PROPONOWANE OBIEKTY I OBSZARY DO OBJĘCIA OCHRONĄ PRZYRODY 
 

Proponuje się powołanie nowych obszarów chronionych z mocy ustawy o ochronie przyrody.  
 

TAB 6. Proponowane uŜytki ekologiczne w gminie Aleksandrów Kujawski 
 

L.p. Opis połoŜenia Powierzchnia w 
przybli Ŝeniu 

(ha) 
1 Północna granica gminy, dolina  rzeki TąŜyny,  

tereny w miejscowościach: RoŜno –Parcele i Chrusty 
4 

2 Północna granica gminy, dolina  rzeki TąŜyny,  
tereny w miejscowościach: Chrusty i Goszczewo 

16 

3 Tereny połoŜone wzdłuŜ doliny rzeki TąŜyny i w jej sąsiedztwie, we wschodniej 
części gminy oraz wzdłuŜ Kanału Parchalskiego , jak i innych waŜnych rowów. 

390 

Źródło: Opracowanie własne 

Tereny proponowane do objęcia ochrona jako uŜytki ekologiczne zlokalizowane są na 
obszarach otwartych, które tworzą waŜne ze względów przyrodniczych połączenia ekologiczne. Są to 
tereny: gruntów rolnych niskich klas bonitacyjnych, łąk, pastwisk i nieuŜytków.  

Zadania z zakresu ochrony przyrody muszą znaleźć odpowiednio odzwierciedlenie w 
ustaleniach planów miejscowych i decyzjach administracyjnych.  

II.4.4. ZASADY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI 
 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi Studium ustala: 
• Zachowanie ukształtowania naturalnych form rzeźby terenu za wyjątkiem prac 

eksploatacyjnych prowadzonych na wyznaczonych terenach górniczych zgodnie z przepisami 
odrębnymi, prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym, z utrzymaniem, budową, odbudową urządzeń wodnych oraz 
przedsięwzięć infrastrukturalnych słuŜących obsłudze gminy i regionu; 

• Zachowanie w stanie nienaruszonym terenów złóŜ wód mineralnych w miejscowości 
Otłoczyn, 
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• Nakazuje wydobycie kopalin tylko ze złóŜ udokumentowanych i na podstawie koncesji 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• Ochronę gleb przed degradacją polegającą m.in. na: 
o Rozbudowie kanalizacji sanitarnej, w takim stopniu aby zapewnić dostęp do niej 

wszystkim terenom zgodnie z funkcją; 
o Nakazie podczyszczania wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 
o Nakazie prowadzenia prac agrotechnicznych, w sposób minimalizujący proces 

spłukiwania. 
 

Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi, gleby i surowców naturalnych muszą znaleźć 
odpowiednio odzwierciedlenie w ustaleniach planów miejscowych i decyzjach administracyjnych. 
 
II.4.5. ZASADY W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
 

W celu poprawy jakości powietrza, którego stan wynika przede wszystkim z wysokiego stęŜenia 
pyłów zawieszonych, pochodzącego ze źródeł powierzchniowych oraz liniowych (związanych z 
ruchem samochodowym), w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Studium postuluje: 

• dąŜyć do rozwoju sieci gazu ziemnego, w takim stopniu, aby zapewnić dostęp do celów 
grzewczych wszystkim obiektom budowlanym przeznaczonym na pobyt ludzi; 

• realizować, w miarę moŜliwości, wzdłuŜ dróg szpalerów drzew (gatunków liściastych) 
ograniczających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

 
Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego muszą znaleźć odpowiednio 

odzwierciedlenie w ustaleniach planów miejscowych i decyzjach administracyjnych. 
 
II.4.6. ZASADY W ZAKRESIE OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH I ICH JAKOŚCI 
 

Zadania z zakresu ochrony wód obejmują działania w sferze wód powierzchniowych i 
podziemnych. 
 

W północnej części gminy Aleksandrów Kujawski w utworach czwartorzędowych, połoŜony 
jest GZWP nr 141 „Zbiornik rzeki dolna Wisła”, który jest ośrodkiem o charakterze porowym. Jakość 
wód podziemnych tego zbiornika jest zróŜnicowana (od czystych nie wymagających uzdatniania - 
klasa jakości I b, do bardzo nieznacznie zanieczyszczonych i łatwych do uzdatniania - klasa jakości I 
c) i zaleŜy głównie stopnia izolacji warstwy wodonośnej. Z uwagi na brak ciągłej warstwy izolującej 
cały obszar zbiornika jest obszarem najwyŜszej ochrony (ONO). 

Na terenie gminy występują pokłady wody mineralnej zlokalizowane w rejonie wsi Otłoczyn, 
Wołuszewo. 

W zakresie ochrony zasobów i jakości wód Studium ustala, Ŝe ochrona przed degradacją wód 
podziemnych będzie polegała na: 

• ochronie pokładów wód mineralnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 
• ochronie istniejących ujęć wód, 
• właściwej kontroli nad likwidacją ujęć wód; 
• ograniczeniu moŜliwości realizacji nowych indywidualnych ujęć wód do celów spoŜywczych w 

gospodarstwach domowych; 
• rozwoju zbiorczej sieci wodociągowej, w takim stopniu, aby zapewnić dostęp do niej wszystkim 

terenom w stopniu zgodnym z funkcją i z zapotrzebowaniem; 
• rozwoju zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w takim stopniu, aby zapewnić dostęp do niej 

wszystkim terenom zgodnie z funkcją; 
• ograniczeniu moŜliwości realizacji nowych indywidualnych ujęć wód do celów spoŜywczych w 

gospodarstwach domowych; 
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• ograniczeniu wykorzystania istniejących indywidualnych ujęć wód podziemnych lub realizacji 
nowych w gospodarstwach domowych wyłącznie do celów gospodarczych; 

• ograniczeniu dla nowych inwestycji odprowadzania ścieków bytowych do zbiorników 
bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków; 

• nakazie podłączania budynków i budowli zgodnie z zapotrzebowaniem do zbiorczej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej; 

• rozwój sieci kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z dróg publicznych, 
placów i parkingów wielostanowiskowych; 

• nakazie podczyszczania wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 
• nakazie przechowywania i stosowania w rolnictwie nawozów sztucznych i organicznych 

(obornika, gnojowicy) oraz środków ochrony roślin w sposób określony w przepisach odrębnych, 
• stałym monitorowaniu i likwidowaniu dzikich wysypisk i wylewisk. 
• odprowadzanie wód deszczowych do gruntu na terenach zabudowy mieszkaniowej, o ile nie 

doprowadzono kanalizacji ogólnospławnej; 
• Zakazie lokalizowania  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w obszarze 

najwyŜszej ochrony (ONO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 141  
 

Zadania z zakresu ochrony wód podziemnych muszą znaleźć odpowiednio odzwierciedlenie w 
ustaleniach planów miejscowych i decyzjach administracyjnych. 

W zakresie ochrony zasobów i jakości wód Studium ustala, Ŝe ochrona przed degradacją wód 
powierzchniowych będzie polegała na: 

• ochronie istniejących ujęć wód, 
• ograniczeniu moŜliwości realizacji nowych indywidualnych ujęć wód do celów 

spoŜywczych w gospodarstwach domowych; 
• rozwoju zbiorczej sieci wodociągowej, w takim stopniu, aby zapewnić dostęp do niej 

wszystkim terenom w stopniu zgodnym z funkcją; 
• rozwoju zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w takim stopniu, aby zapewnić dostęp do niej 

wszystkim terenom zgodnie z funkcją; 
• nakazie podłączania budynków i budowli zgodnie z zapotrzebowaniem do zbiorczej siecią 

wodociągowej i kanalizacyjnej; 
• odprowadzanie wód deszczowych do gruntu na terenach zabudowy mieszkaniowej, o ile nie 

doprowadzono kanalizacji ogólnospławnej; 
• rozwój sieci kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z dróg 

publicznych, placów i parkingów wielostanowiskowych; 
• nakazie podczyszczania wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 
• stałym monitorowaniu i likwidowaniu dzikich wysypisk i wylewisk. 
• ochronę zbiorowisk roślinności wodnej i przywodnej. 
• zachowanie określonej w przepisach odrębnych odległości od brzegów cieków i odległości 

ogrodzenia od brzegów cieków i zbiorników wodnych. 
• ochronę i wykorzystanie naturalnych zagłębień terenu i terenów podmokłych, istniejących 

stawów do zwiększenia małej retencji wodnej; określenie w planach miejscowych zasad 
zagospodarowania zapewniających gromadzenie, przechowywanie i powolny odpływ wód 
opadowych i roztopowych. 

• zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach 
przewidzianych do urbanizacji. 

 
Zadania z zakresu ochrony wód powierzchniowych muszą znaleźć odpowiednio 

odzwierciedlenie w ustaleniach planów miejscowych i decyzjach administracyjnych. 
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II.4.7. ZASADY W ZAKRESIE OCHRONY AKUSTYCZNEJ 
 

W zakresie ochrony akustycznej Studium postuluje:  
• zapewnieniu określonych przepisami odrębnymi standardów akustycznych w 

środowisku; 
• zapewnieniu dla poszczególnych rodzajów zagospodarowania terenu dopuszczalnych 

przepisami odrębnymi poziomów hałasu,  
• zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach, gdzie przekroczone są normy 

akustyczne. 
• lokalizowaniu nowej zabudowy wzdłuŜ dróg, przy zachowaniu minimalnych 

odległości określonych przepisami odrębnymi, tj.: 
– od zewnętrznej krawędzi jezdni ogólnodostępnej drogi krajowej w minimalnej 

odległości 10m na terenach zabudowy i 25 metrów poza nimi, 
– od zewnętrznej krawędzi jezdni ogólnodostępnej dla drogi wojewódzkiej i drogi 

powiatowej w minimalnej odległości 8m na terenach zabudowanych i po 20 metrów 
poza nimi, 

– od zewnętrznej krawędzi jezdni ogólnodostępnej drogi gminnej w minimalnej 
odległości 6m na terenach zabudowanych i 15 metrów poza nimi, 

• dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych w terenach, gdzie 
dopuszczalne poziomy hałasu są lub mogą być przekroczone stosowaniu rozwiązań 
technologicznych słuŜących zabezpieczeniu przed przenikaniem hałasu; 

• zakazie lokalizacji nowych obiektów i przedsięwzięć, w których zastosowane 
instalacje i technologie mogłyby powodować emisję hałasu w stopniu 
przekraczającym dopuszczone przepisami odrębnymi normy poza terenem działki, do 
której inwestor posiada tytuł prawny; 

• modernizacji istniejących dróg, w tym w szczególności stosowanie nawierzchni 
ograniczających emisje hałasu oraz zwiększenie ich przepustowości; 

• Poprawę stanu dróg zgodnie z obowiązującymi standardami, na etapie planowania, 
projektowania i eksploatacji systemu transportowego 

• realizacje, w miarę moŜliwości, wzdłuŜ dróg szpalerów drzew ograniczających 
rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego; 

• wyposaŜenie w specjalne ekrany akustyczne terenów zainwestowanych połoŜonych w 
pobliŜu strefy uciąŜliwości budowanej autostrady A-1. 

 
Zadania z zakresu ochrony powietrza muszą znaleźć odpowiednio odzwierciedlenie w 
ustaleniach planów miejscowych i decyzjach administracyjnych. 

 
II.4.8. ZASADY W ZAKRESIE OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
 

W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego Studium ustala:  
• zachowanie i ochronna cennych zespołów ruralistycznych w miejscowościach: 

SłuŜewo i Otłoczyn.  
• zachowanie skali otwartych przestrzeni poprzez ochronę zespołów krajobrazu 

otwartego oraz ograniczenie działalności inwestycyjnej na tych terenach. 
• rewaloryzację waŜnych obszarów i obiektów dysharmonizujących z otoczeniem. 

 
II.5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I 

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
 

Celem prowadzonej w Studium polityki przestrzennej jest ochrona istniejącego dziedzictwa 
kulturowego i zabytków, w tym równieŜ dziedzictwa archeologicznego. Podejmowane działania 
dotyczyć będą w szczególności historycznych załoŜeń przestrzennych, zespołów budowlanych 
i pojedynczych obiektów, form zakomponowanej zieleni, miejsc upamiętniających wydarzenia 
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historyczne. Wartości podlegające ochronie odnoszą się do ich walorów historycznych, 
architektonicznych i ekspozycyjnych. 
 
II.5.1. GENERALNE ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 

Generalnymi zasadami ochrony wartości zabytkowych, którym naleŜy podporządkować 
kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w obszarach dziedzictwa kulturowego, są: 

• zachowanie i konserwacja zabytkowej substancji, 
• zachowanie zabytkowego układu i kompozycji przestrzennej zespołów zabudowy, 
• podporządkowanie wymogom konserwatorskim dopuszczalnych przekształceń 

zabytkowej zabudowy i zagospodarowania terenu, 
• wykluczenie lokalizowania nowych obiektów dysharmonizujących z historycznym 

sąsiedztwem i przesłaniających obiekty zabytkowe, w tym ograniczenie lokalizowania 
naziemnych obiektów infrastruktury technicznej, 

• uwzględnianie wymogów ochrony archeologicznej. 
 
Dla zachowania dziedzictwa kulturowego postulowane jest: 

• wprowadzenie zakazu lokalizowania w sąsiedztwie obiektów zabytkowych budynków 
zasłaniających widok na zabytek, a takŜe obiektów dysharmonizujących przestrzennie 
i kompozycyjnie z tym zabytkiem. 

• nawiązanie nowej zabudowy (skali zabudowy i zagospodarowania terenu) do 
charakteru i skali zabudowy istniejącej (ochrona sylwet), 

• kształtowanie zwartej struktury miejscowości oraz ograniczanie zabudowy 
rozproszonej deformującej istniejące panoramy i historyczne układy przestrzenne, 

• kontynuowanie i odtwarzanie alei przydroŜnych, będących elementem tradycyjnego 
pejzaŜu Polski.  

 
 
II.5.2. OBSZARY I OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW, 

OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 
 

Wykaz obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków został przedstawiony poniŜej. 
 
TAB 7. Wykaz obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków 

LP. I  
NR NA 

RYSUNKU 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT  CZAS POWSTANIA  REJESTR ZABYTKÓW  

1 GRABIE 
 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY RZYMSKO -KATOLICKI 

PW. ŚW. WACŁAWA  
XVI W. POŁ. OK. 1930. 01. 28 - A/461 

(DAWNY NR REJ. ZAB . – 
114/10/A) 

2 GRABIE DWÓR OBRONNY POMIANÓW GRABSKICH  OK. 1400 – K. XIV – 
DO 2 POŁ. XV W. 

30.12.1993- C/142  
(DAWNY NR REJ. ZAB .– 

331/A) 
3 OSTROWĄS 

 
ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY :  

 
1987. 10. 20- A/1486 
(DAWNY NR REJ. ZAB . – 
240/A) 
 

DWÓR  XIX W. 1 POŁ. 
PARK DWORSKI  XVIII W. 
BUDYNEK GOSPODARCZY I  XIX W. 1 POŁ. 
BUDYNEK GOSPODARCZY II  XIX W. 1 POŁ. 
BUDYNEK GOSPODARCZY III  XIX W. 1 POŁ. 
BUDYNEK GOSPODARCZY IV  XIX W. 1 POŁ. 
KURNIK MUROWANY  XIX W. 1 POŁ. 

4 OSTROWĄS ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO :  
 
1914-1921 1995. 01. 23 – A/475 

(DAWNY NR REJ. ZAB .– 
358/A) 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY RZYMSKO -KATOLICKI 

PW. NARODZENIA NMP (WRAZ Z TERENEM 
PRZYKOŚCIELNYM W GRANICACH 
OGRODZENIA) 
STARODRZEW  
OGRODZENIE POCZ. XX W. 
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LP. I  
NR NA 

RYSUNKU 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT  CZAS POWSTANIA  REJESTR ZABYTKÓW  

5 OTŁOCZYN ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO :  

1995.01. 23- A/478  
(DAWNY NR REJ. ZAB . – 
360/A) 

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI , OB. PARAFIALNY 
RZYMSKO-KATOLICKI PW . NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA JEZUSOWEGO (WRAZ Z TERENEM 

PRZYKOŚCIELNYM W GRANICACH 
OGRODZENIA ) 

1900-1906 

OGRODZENIE  XX W. POCZ. 
STARODRZEW  

6 POCZAŁKOWO 
 

DWÓR SZLACHECKI TZW . GRODZISKO 
SARMACKIE NA TERENIE PARKU 

PODWORSKIEGO 

2 POŁ. XVII W. LUB 
PRZEŁOM XVII I XVIII 
W. – DO POŁ. XIX W. 

1993.12. 30– C/145  
(DAWNY NR REJ. ZAB . – 

334/A) 
7 SŁUśEWO KOŚCIÓŁ PARAFIALNY RZYMSKO -KATOLICKI 

PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA  
1560 1957. 08. 16 – A/463 

(DAWNY NR REJ.ZAB .–
250/8/A) 

8 SŁUśEWO PARK DWORSKI  XIX W. POCZ. 2009. 07. 28 – A/1536 
9 SŁUśEWO -

GOSZCZEWO 
CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI 

(HISTORYCZNE NAGROBKI , OGRODZENIE Z 
BRAMĄ, STARODRZEW) 

XIX W. 1 POŁ. 1990. 08. 09 –A/1309 

(DAWNY NR REJ. ZAB .– 
273/A) 

10 ZDUNY ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY :  1987. 10. 20 –A/1210 
(DAWNY NR REJ. ZAB .–
239/A) 

DWORU RUINA XIX W. 4 CW. 
PARK DWORSKI  W. 2 POŁ. 

Źródło: WKZ Delegatura Włocławek 

 
Wymagane jest uzgadnianie z właściwym terenowo konserwatorem zabytków zakresu 

przebudowy, rozbudowy i remontów istniejących obiektów zabytkowych. 

W stosunku do obszarów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje 
priorytet wymagań konserwatorskich wynikający z przepisów odrębnych.  

Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków wskazano na rysunku „Kierunki i polityka 
przestrzenna”. 
 
II.5.3.  OBIEKTY BĘDĄCE W EWIDENCJI ZABYTKÓW 

 
Wykaz obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków został przedstawiony poniŜej.  
 

TAB 8.  Wykaz obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

LP. I 
NR NA 

RYSUNKU 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT  CZAS POWSTANIA  

1 GRABIE  
 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO :  
1.2 PLEBANIA  XIX W. 2 POŁ. 
1.3 OGRODZENIE   
1.4 STARODRZEW  
2 GRABIE  

 
 
 
 

CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI : XIX W. K. 
2.1 HISTORYCZNE NAGROBKI  
2.2 OGRODZENIE MUROWANO – śELAZNE  K. XIX W. 
2.3 STARODRZEW  

3 GRABIE  
 

ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY:  
3.1 RZĄDCÓWKA, D. SZKOŁA NR 34 1936 
3.2 BUDYNEK GOSPODARCZY SZACHULCOWY 1936 
3.3 PARK DWORSKI XIX W. POŁ. 
4 GRABIE  KARCZMA NR 14 XIX W. 4 ĆW. 
5 KUCZEK KAPLICZKA PRZYDROśNA 1 POŁ. XX W. 
6  

KUCZEK 
ALEJA DĘBOWO – JESIONOWA (DROGA NR 11, 
ZIELONY SZLAK TURYSTYCZNY „KRYSTYNA” DO 
CIECHOCINKA) 

2 POŁ. XIX W. 

7 ŁAZIENIEC CMENTARZ śYDOWSKI  
(PRZY OS. PARKOWA II MIASTA ALEKSANDRÓW) 

XIX W. POŁ. 

8 NOWY 
CIECHOCINEK 

DOM DREWNIANY  NR 6 (DAWNIEJ 17) 1850 OK. 
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LP. I 
NR NA 

RYSUNKU 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT  CZAS POWSTANIA  

9 NOWY 
CIECHOCINEK 

DOM Z CZĘŚCIĄ INWENTARSKĄ NR 9 POCZ. XX W. 

10 NOWY 
CIECHOCINEK 

KAPLICZKA Z FIGURĄ NMP OK. POŁ. XX W. 

11 ODOLION MOGIŁA ZBIOROWA Z OKRESU II WOJNY 
ŚWIATOWEJ Z PAMIĄTKOWYM GŁAZEM 

1939 - 1945 

12 ODOLION CMENTARZ EWANGELICKI (HISTORYCZNE 
NAGROBKI, BRAMA, STARODRZEW) 

XIX W. K. 

13 OPOCZKI ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY :  
13.1 DWÓR  1914 
13.2 PARK DWORSKI XIX W. K. 
14 OPOCZKI KAPLICZKA Z FIGURĄ MATKI BOSKIEJ  1946 
15 OPOKI SZKOŁA  NR 43 1913 
16 OPOKI KAPLICZKA Z FIGURĄ MATKI BOSKIEJ  1946 
17 OSTROWĄS PLEBANIA  NR 80 XX W. 1 POŁ. 
18  

OSTROWĄS 
CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI : XIX W. K. 

18.1 HISTORYCZNE NAGROBKI  
18.2 KAPLICA  XX W. POCZ. 
18.3 STARODRZEW  
19 OSTROWĄS KAPLICZKA Z FIGURĄ MATKI BOSKIEJ  1946 
20  

OŚNO 
 

ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY :  
20.1 DWÓR  XVIII W. 2 POŁ. 
20.2 PARK DWORSKI XIX W. POCZ. 
20.3 STODOŁA ZE SPICHLERZEM DREWNIANA XIX W. 2 POŁ. 
21 OŚNO ALEJA KLONOWA  
22 OTŁOCZYN PASTORÓWKA , UL. SZLAK BURSZTYNOWY 36 1900 OK. 
23 OTŁOCZYN CMENTARZ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI : XIX W. K. 
23.1 HISTORYCZNE NAGROBKI  
23.2 STARODRZEW  
24 OTŁOCZYN CMENTARZ EWANGELICKI (HISTORYCZNE 

NAGROBKI, STARODRZEW) 
XIX W. K. 

25 OTŁOCZYN CMENTARZ EWANGELICKI (HISTORYCZNE 
NAGROBKI, STARODRZEW) 

XIX W. K. 

26 NOWY 
CIECHOCINEK 

CMENTARZ EWANGELICKI (HISTORYCZNE 
NAGROBKI, STARODRZEW) 

XIX W. K. 

27  
 
 
 
 

OTŁOCZYN 
 

ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO :  
27.1 DWORZEC, UL. TORUŃSKA XIX W. K. 
27.2 DOM DRÓśNIKA  - NASTWANIA KOLEJOWA 1900 OK. 
27.3 DOM PRACOWNIKÓW KOLEI  (DAWNIEJ NR 1), UL. 

TORUŃSKA  
1900-1908 

27.4 DOM PRACOWNIKÓW KOLEI Z BUDYNKIEM  
GOSPODARCZYM, (DAWNIEJ NR  2), UL. 
TORUŃSKA  

1900-1908 

27.5 DOM PRACOWNIKÓW KOLEI  Z BUDYNKIEM 
GOSPODARCZYM, (DAWNIEJ NR 3), UL. TORUŃSKA 

1900-1908 

27.6 DOM PRACOWNIKÓW KOLEI Z BUDYNKIEM 
GOSPODARCZYM, (DAWNEJ NR 4), UL. TORUŃSKA 

1900-1908 

27.7 DOM PRACOWNIKÓW KOLEI  Z BUDYNKIEM 
GOSPODARCZYM, (DAWNEJ NR 6), UL. TORUŃSKA 

1900-1908 

27.8 DOM PRACOWNIKÓW KOLEI, (DAWNEJ NR  9), UL. 
TORUŃSKA 

1900-1908 

27.9 DOM PRACOWNIKÓW KOLEI, (DAWNEJ NR  10), UL. 
TORUŃSKA 

1900-1908 

27.10 DOM, UL. TORUŃSKA 6 (DAWNIEJ NR 8) 1900-1908 

27.11 DOM Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ, UL. DRZEWNA 2 1900-1908 
27.12 STARODRZEW  
28.  POCZTA, POCZTOWA 1 1900 OK. 
29. OTŁOCZYN D. SZKOŁA PARAFIALNA, UL. SZLAK 

BURSZTYNOWY 37 (DAWNY NR 22) 
XX W. 1 ĆW. 

30. OTŁOCZYN SZKOŁA, UL. SZLAK BURSZTYNOWY NR 31 
(DAWNY NR 23) 

1906 OK. 

31. OTŁOCZYN BUDYNEK GOSPODARCZY PRZY SZKOLE,  
UL. SZLAK BURSZTYNOWY NR 31 

1 ĆW. XX W. 

32. OTŁOCZYN DOM DREWNIANY, UL. SZLAK BURSZTYNOWY ? 
 NR 8 (DAWNY NR 26) 

XIX W. 4 ĆW. 

33. OTŁOCZYN DOM NR 27 A 1936 
34. OTŁOCZYN DOM DREWNIANY, UL. SZLAK BURSZTYNOWY 27 

(DAWNIEJ 38) 
1900 OK. 
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LP. I 
NR NA 

RYSUNKU 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT  CZAS POWSTANIA  

34A OTŁOCZYN STODOŁA, UL. SZLAK BURSZTYNOWY 27 (DAWNIEJ 
38) 

 

35. OTŁOCZYN DOM UL. SZLAK BURSZTYNOWY 21 (DAWNIEJ 42) 1932 
36. OTŁOCZYN DOM, UL. SZLAK BURSZTYNOWY NR 30 – 32 

(DAWNEJ NR 46) 
1900 OK. 

37. OTŁOCZYN DOM, UL. SZLAK BURSZTYNOWY 15 (DAWNIEJ 47 
(D. DWÓR) 

1932 

38. OTŁOCZYN DOM DREWNIANY, UL. SZLAK BURSZTYNOWY 13 
(DAWNIEJ NR  48) 

1900 OK. 

39. OTŁOCZYN DOM, UL. SZLAK BURSZTYNOWY NR 3 (DAWNIEJ 
NR 50) 

1900 OK. 

40. OTŁOCZYN DOM, UL. SZLAK BURSZTYNOWY NR 5 (DAWNIEJ 
NR 51) 

LATA 30-TE XX W. 

41. OTŁOCZYN DOM, UL. SZLAK BURSZTYNOWY NR 12 (DAWNIEJ 
NR 52) 

1900 OK. 

42. OTŁOCZYN DOM MUROWANO – DREWNIANY, UL. WIERZBOWA 
4 (D. SZLAK BURSZTYNOWY  53) 

XX W. POCZ. 

43. OTŁOCZYN DOM MUROWANO – DREWNIANY, UL. PIASKOWA 1 
(D. OTŁOCZYN 36) 

1 ĆW. XX W. 

44. PININO CMENTARZ EWANGELICKI (HISTORYCZNE 
NAGROBKI, STARODRZEW) 

XIX W. K. 

45.  
PLEBANKA  

ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY :  
45.1 DWÓR  1900 
45.2 PARK DWORSKI XIX W. K. 
46. POCZAŁKOWO  PARK PODWORSKI  XIX W. 2 POŁ. 
47  

PRZYBRANOWO  
ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY :  

47.1 DWÓR  1900 
47.2 PARK DWORSKI XIX W. K. 
48. PRZYBRANOWO  ALEJA LIPOWA  
49. PRZYBRANOWO  ALEJA LIPOWA  
50.  

SŁOMKOWO  
ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY :  

50.1 DWÓR  XIX W. K. 
50.2 PARK PODWORSKI XIX W. K. 
51. SŁOMKOWO  DOM NR 22 POCZ. XX W. 
52. SŁOMKOWO  FIGURA CHRYSTUSA XX W. POCZ 
53. SŁOMKOWO  FIGURA CHRYSTUSA NIOSĄCEGO KRZYś 1946 
54. SŁOMKOWO  ALEJA LIPOWO – ROBINIOWA   
55. SŁOMKOWO  ALEJA LIPOWO – ROBINIOWA   
56. SŁOMKOWO  SZPALER KLONOWY  
57.  

 
SŁUśEWO 

 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO :  
57.1   
57.2 FIGURA CHRYSTUSA NIOSĄCEGO KRZYś NA 

OGRODZENIU KOŚCIOŁA 
1 ĆW. XX W. 

57.3 PLEBANIA , UL. BRZESKA 16 1900 OK. 
57.4 ORGANISTÓWKA , UL. BRZESKA 12A XIX K. 
57.5 OGRODZENIE Z BRZAMĄ, U. BRZESKA 16  1900 OK. 
57.6 STARODRZEW  
57.7 OBORA ZE SPICHLERZEM PRZY PLEBANII 1 ĆW. XX W. 
57.8 STODOŁA PRZY PLEBANII 2 ĆW. XX W. 
58. SŁUśEWO PRZYDROśNA FIGURA CHRYSTUSA 1945 
59. SŁUśEWO CMENTARZ śYDOWSKI XIX W. K. 
60. SŁUśEWO DOM, UL. BRZESKA 36 XIX/XX W. 
61. SŁUśEWO DOM, UL. BRZESKA 38 1 ĆW. XX W. 
62. SŁUśEWO DOM, UL. BRZESKA 52 1898 
63. SŁUśEWO DOM DREWNIANO - MUROWANY,  

UL. TORUŃSKA 18 
1 ĆW. XX W. 

64. SŁUśEWO DOM, UL. TORUŃSKA 20 PO 1900 
65. SŁUśEWO DOM, UL. TORUŃSKA 24 1900 OK. 
66. SŁUśEWO OFICYNA Z ZESPOŁU DOMU, UL. TORUŃSKA 24 1900 OK. 
67. SŁUśEWO DOM, UL. TORUŃSKA 25 POCZ. XX W. 
68. SŁUśEWO DOM, UL. TORUŃSKA 27 K. XIX W. 
69. SŁUśEWO BUDYNEK GOSPODARCZY OB. DOM, 

 UL. TORUŃSKA 29 
 

70. SŁUśEWO DOM DREWNIANY, UL. TORUŃSKA 31 XIX W. 4 ĆW. 
71. SŁUśEWO DOM DREWNIANO-MUROWANY, UL. TORUŃSKA 60 XIX W. POŁ. OK. 
72. SŁUśEWO DOM DREWNIANO-MUROWANY, UL. TORUŃSKA 64 XIX W. K. 
73. SŁUśEWO DOM, UL. TORUŃSKA 65 XIX W. POŁ. PO 
74.  

 
ZESPÓŁ MŁYNA :  

74.1 MŁYN GAZOWY, OB. ELEKTRYCZNY, UL. BRZESKA 1927 
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LP. I 
NR NA 

RYSUNKU 

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT  CZAS POWSTANIA  

74..2  
SŁUśEWO 

 

DOM WŁAŚCICIELA, OB. MIESZKALNY, UL. BRZESKA 
72 

1927 

74.3 DOM PRACOWNIKÓW, OB. MIESZKALNY,  
UL. BRZESKA 70 

1927 

74.4 STAJNIA, OB. SKLEP, UL. BRZESKA 74  1927 
74.5 MAGAZYN , UL. BRZESKA 74 1927 
75. SŁUśEWO FIGURA ŚW. JÓZEFA Z DZIECIĄTKIEM 1945 
76. SŁUśEWO FIGURA MATKI BOSKIEJ 1919 
77. SŁUśEWO GŁAZ GRANITOWY PAMIĘCI FRYDERYKA CHOPINA 1947 
78. SŁUśEWO SZPALER KLONÓW  
79. SŁUśEWO ALEJA JESIONOWA  
80. SŁUśEWO LINIA KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ  
81. SŁUśEWO LINIA KOLEI SZEROKOTOROWEJ  
82. STARA WIEŚ ALEJA KLONOWO – JESIONOWA   
83. STARA WIEŚ ALEJA LIPOWO – KLONOWA   
84. WOŁUSZEWO DOM NR 28 L. 20-TE XX W. 
85. WÓLKA  

 
ALEJA LIPOWA  

Źródło: WKZ Delegatura Włocławek 
 

Ponadto w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdują się dwa układy 
ruralistyczne miejscowości: Otłoczyn i SłuŜewo. 

Obiekty i obszary znajdujące się w ewidencji zabytków o walorach historycznych lub 
architektonicznych, będące charakterystycznymi elementami historycznej zabudowy, naleŜy 
przewidzieć do trwałej adaptacji, z zachowaniem tradycyjnych dla miejsca form i faktur.  

Adaptacja winna odbywać się na zasadach zapewniających zachowanie istotnych dla 
miejscowej tradycji form architektonicznych, proporcji, detalu, materiałów i faktur wypraw 
zewnętrznych.  

Wszelkie działania dotyczące zmiany gabarytów, zmian w sposobie dyspozycji i artykulacji 
elewacji – czyli takie, które mogą mieć wpływ na stan zachowania lub zmianę wyglądu obiektów: 
wymagają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 

W celu umoŜliwienia prowadzenia ochrony zabytków niewpisanych do rejestru zabytków - ustala 
się podstawowe zasady ochrony tych obiektów w mpzp.: 

• wskazanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
• określenie w planie miejscowym warunków i zakresu ochrony w zaleŜności od potrzeb: 

gabarytów, formy, detalu oraz zagospodarowania bezpośredniego otoczenia. 
 

W celu prowadzenia prawidłowej opieki nad zabytkami wskazuje się konieczność opracowania 
gminnej ewidencji zabytków oraz jej sukcesywną aktualizację. 
 
II.5.4. ZAEWIDENCJONOWANE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE 
 

Na obszarze gminy Aleksandrów Kujawski zewidencjonowano 559 stanowisk 
archeologicznych na 7 obszarach AZP. Ich wykaz umieszczono w „Załączniku A”. 

Dwa z nich zostały wpisane do rejestru zabytków. Są to  

NR NA 
RYSUNKU MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT  CZAS POWSTANIA  REJESTR ZABYTKÓW  

2 GRABIE DWÓR OBRONNY POMIANÓW GRABSKICH  OK. 1400 – K. XIV – 
DO 2 POŁ. XV W. 

30.12.1993- C/142 
(DAWNY NR REJ. ZAB .– 331/A) 

6 POCZAŁKOWO 
 

DWÓR SZLACHECKI TZW . GRODZISKO 
SARMACKIE NA TERENIE PARKU 

PODWORSKIEGO 

2 POŁ. XVII W. LUB 
PRZEŁOM XVII I XVIII 
W. – DO POŁ. XIX W. 

1993.12. 30– C/145 
(DAWNY NR REJ. ZAB . – 334/A) 

Obszary występowania stanowisk archeologicznych wskazano na rysunku „Kierunki i polityka 
przestrzenna”.  
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Postuluje się, aby tereny, na których stwierdzono występowanie stanowisk archeologicznych 
pozostały otwarte (niezabudowane). Ewentualna zmiana zagospodarowania tych terenów winna być 
poprzedzona badaniami archeologicznymi.  

Ochrona stanowisk archeologicznych polega na uwzględnianiu w zagospodarowaniu 
przestrzennym i przy opracowywaniu mpzp. następujących zasad:  

• wskazanie w opracowywanych mpzp.,  

• w przypadku prowadzenia inwestycji w obrębie ww. stanowisk zakres i rodzaj niezbędnych 
prac naleŜy ustalić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w drodze decyzji wg 
przepisów odrębnych.  

•  w przypadku odkrycia na terenie w trakcie prac ziemnych nieujawnionych reliktów kultury 
materialnej teren winien być udostępniony do inwestorskich badań ratowniczych. 

• prowadzenie działań inwestycyjnych w obrębie ww. stanowisk moŜliwe jest po 
przeprowadzeniu badań wykopaliskowych, bądź przy udziale archeologa, z moŜliwością 
zmiany nadzoru archeologicznego na badania archeologiczne w przypadku odkrycia 
zachowanych obiektów archeologicznych i architektonicznych na zasadach przepisów 
odrębnych. 

 
II.5.5. STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 
 
II.5.5.1. OBSZARY WSKAZANE DO OCHRONY W FORMIE STREF OCHRONY 

KONSERWATORSKIEJ 
 

Studium proponuje wprowadzenie strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej tereny 
posiadające wartości kulturowe. Zasięg strefy przedstawiono na rysunku „Kierunki i polityka 
przestrzenna”.  

Ze względu na skalę opracowania zasięg strefy wymaga uszczegółowienia na etapie 
opracowywania planów miejscowych poszczególnych terenów. 

Świadectwem rozwoju przestrzennego wsi na terenach gminy są zachowane układy  ruralistyczne 
znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podlegające ochronie 
konserwatorskiej. NaleŜą do nich zespoły wsi: Otłoczyn i SłuŜewo. 

Dla zespołów tych ustanawia się strefę ochrony konserwatorskiej obszaru zabytkowego 
układu ruralistycznego o czytelnej strukturze przestrzennej, jako obowiązek wprowadzenia w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Celem ochrony obszaru zabytkowego układu ruralistycznego wsi Otłoczyn i SłuŜewo jest 
zachowanie i utrzymanie oraz uczytelnienie oryginalnych, historycznych struktur przestrzennych. 

         Na terenach objętych strefą ochrony konserwatorskiej obszaru zabytkowego układu 
ruralistycznego ustala się:  

• zachowanie historycznego układu przestrzennego i jego historycznej struktury, 
• utrzymanie istniejącej zabudowy oraz zachowanych elementów zagospodarowania terenu o 

wartościach historycznych lub kulturowych w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym 
oraz estetycznym, 

• zachowanie kompozycji układów zieleni (parki, cmentarze, obsadzenia dróg). 
• zachowanie istniejących i odtwarzanie charakteru zniekształconych wnętrz krajobrazowych, 
• wprowadzanie nowych obiektów na zasadzie kontynuacji cech i utrzymania wartości 

historycznej przestrzeni  
• zachowanie zasadniczych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę grupy budynków 

ze szczególną ochroną istniejących, historycznych dominant wysokościowych. 
• opiniowanie z właściwym terenowo Konserwatorem Zabytków zakresu przebudowy, 

rozbudowy i remontów istniejących budynków zabytkowych połoŜonych w strefie. 
• zakaz lokalizowania nośników reklamowych, z wyjątkiem szyldów dotyczących działalności 

gospodarczej prowadzonej na danej posesji o powierzchni nie przekraczającej 1 m², 
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• tworzenie terenów zielonych poprzez realizację zieleni przydomowej 
• nakazuje się w mpzp. nawiązanie w nowej zabudowie do lokalnych form i kompozycji z 

dostosowaniem do fizjonomii jednostki i zabudowy sąsiadującej. 
 
II.6. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI 
 

Istniejący układ komunikacji drogowej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski tworzą: 
– droga krajowa nr 1, stanowiąca główne powiązanie międzynarodowe i ponadlokalne, 
– drogi wojewódzkie i  powiatowe, stanowiące powiązania ponadlokalne, 
– drogi gminne tworzące połączenia lokalne i obsługujące tereny zabudowy. 

Obowiązujący układ komunikacji drogowej ulegnie zmianie wskutek zakończenia 
realizacji oddania do uŜytkowania autostrady i węzła drogowego „Odolion”, co wzmocni 
powiazania gminy Aleksandrów Kujawski o charakterze ponadlokalnym. Autostrada przejmie 
oznaczenie drogi krajowej i będzie oznaczona jako „A1”, natomiast droga KD1 otrzyma 
numer 91. 
 Trudno jest sprecyzować rozłoŜenie przyszłego ruchu komunikacyjnego w gminie. MoŜna 
przypuszczać, Ŝe oddanie do uŜytku płatnego odcinka autostrady nieznacznie tylko zmniejszy ruch na 
drodze nr 91. Natomiast na pozostałych drogach dojazdowych moŜna przewidywać zwiększenie ruchu 
kołowego.  

 Podstawowe zadania w zakresie komunikacji kolejowej zapewniać będzie jak dotychczas linia 
nr 18.  
 
II.6.1. KIERUNKI I POLITYKA ROZWOJU PODSYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH  
 
II.6.1.1.  KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU DROGOWEGO 
 
Głównymi celami rozwoju układu drogowego gminy Aleksandrów Kujawski są:  

• zapewnienie powiązań z siecią dróg nadrzędnych, dostępności celów podróŜy znajdujących się 
w gminie, obsługa terenów rozwojowych oraz umoŜliwienie funkcjonowania komunikacji 
zbiorowej,  

• poprawa funkcjonalności i czytelności układu drogowego, poprzez uwzględnienie jego 
hierarchizacji, określającej zróŜnicowane funkcje poszczególnych dróg w układzie 
transportowym, ochronę dróg wyŜszych klas przed nadmierną dostępnością, uwolnienie 
zwartych obszarów zabudowy od ruchu tranzytowego,  

• uwolnienie zwartych obszarów zabudowy od ruchu tranzytowego,  
• poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu. 

 
Przy określaniu kierunków rozwoju układu drogowego, w szczególności wzięto pod uwagę 

podstawowe zasady jego rozwoju ustalone w planach miejscowych, dotychczas obowiązującym 
Studium Gminy Aleksandrów Kujawski, a takŜe Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów 
Kujawski na lata 2008 – 2013, Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008 – 2020 i 
Strategii Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego do 2015 r., Strategii Rozwoju Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz działania i zamierzenia inwestycyjne Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad i Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Spełnienie określonych wyŜej celów wymaga rozbudowy, przebudowy i remontu układu 
drogowego oraz dostosowania dróg do właściwych standardów. 

NajwaŜniejszymi elementami układu drogowego w gminie będą przebiegające równolegle do 
siebie droga krajowa nr 91 i autostrada A-1 oraz droga wojewódzka nr 266.  

Układ drogowy gminy będzie tworzył zhierarchizowany system, składający się z dwóch układów:  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

CZĘŚĆ II – KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA 

 37 

• podstawowego mającego znaczenie ponadlokalne i lokalne dla gminy. 

Do układu podstawowego wejdą: autostrada, węzeł „Odolion” i droga główna ruchu 
przyśpieszonego (droga krajowa nr 91) oraz drogi:  

- główne, w tym: wojewódzka nr 266 i powiatowe: 2528C, 2601C, 2604C, 2605C, 2619C; 

- zbiorcze, w tym: wojewódzkie nr 291 i 250 oraz  powiatowe: 2530C, 2607C; 

i 

• obsługującego, który stworzą  pozostałe drogi: lokalne i dojazdowe istotne dla obsługi ruchu 
lokalnego. W jego skład wejdą pozostałe drogi powiatowe i gminne.  

 
W związku z wprowadzeniem do podstawowego układu komunikacyjnego autostrady A-1 z 

węzłem „Odolion” zachodzi konieczność przystosowania istniejącego układu komunikacyjnego gminy 
w obszarze przywęzłowym.   

Zgodnie z aktualnymi zamierzeniami GDDKiA na terenie gminy zostanie zakończona 
budowa: autostrady A-1 (w tym MOP w miejscowości Otłoczyn) i węzła „Odolion”. Sposób powiązań 
komunikacyjnych terenów przyległych do A-1 powinien odbywać się wyłącznie poprzez węzeł, który 
umoŜliwi wykonanie wszystkich relacji skrętowych związanych ze zjazdem i wjazdem na autostradę 
na terenie gminy Aleksandrów Kujawski.  

W odniesieniu do drogi krajowej nr 1 sposób powiązań komunikacyjnych dla terenów 
przyległych, naleŜy przewidywać w taki sposób, aby zachowane zostały wymagane odległości 
pomiędzy sąsiednimi skrzyŜowaniami. Konieczne jest ograniczenie liczby skrzyŜowań i zjazdów. 
NaleŜy takŜe w miarę moŜliwości prowadzić obsługę terenów poprzez istniejące i projektowane drogi 
niŜszych kategorii.  

Zgodnie z art. 35 ust.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) wskazane jest aby dla obszarów bezpośrednio przylegających do 
realizowanej autostrady A1 i aktualnego przebiegu DK1 nie przewidywać lokalizacji terenów dla 
funkcjonowania, których sąsiedztwo dróg mogłoby mieć negatywny wpływ.  
 W Studium dla terenów pozostających w rejonie potencjalnego oddziaływania akustycznego 
autostrady A-1, tj. w strefach uciąŜliwości o szerokości 200 m mierzonych od krawędzi osi jezdni 
zabrania się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Wskazane w Studium a znajdujące się w strefach 
potencjalnego oddziaływania akustycznego autostrady obszary są terenami wielofunkcyjnej 
działalności gospodarczej (97%), których podstawowym przeznaczeniem jest działalność 
produkcyjna, bazy, składy oraz usługi.  
 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w związku z 
realizacją autostrady A-1 oraz zamiarami gminy i miasta na terenie Aleksandrowa Kujawskiego 
planowana jest przebudowa do klasy wyŜszej technicznej G (główna) dróg: 

• wojewódzkiej nr 266: Ciechocinek – SłuŜewo – Radziejów – Sompólno – Konin z obwodnicą 
miasta Aleksandrowa Kujawskiego do węzła autostradowego „Odolion”,  

• wojewódzkiej nr 250 (Suchatówka – SłuŜewo), 
•  powiatowej 2604C na odcinku (Aleksandrów Kujawski – Ośno) aŜ do drogi powiatowej nr 

2605C (odcinek: Aleksandrów Kujawski - Ośno – Stara Wieś). 

Przebieg projektowanej obwodnicy miasta Aleksandrowa Kujawskiego nie został jeszcze 
ostatecznie ustalony.  

W Studium wskazuje się ostatni najkorzystniejszy dla miasta i gminy najbardziej 
prawdopodobny wariant.   

Projektowany przebieg obwodnicy miasta Aleksandrowa Kujawskiego przedstawiono na rysunku 
„Kierunki i polityka przestrzenna”.  
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Układ podstawowy w gminie będzie wypełniał nadrzędne funkcje, wynikające z kierunków 
rozwoju systemu transportowego kraju i województwa, słuŜąc powiązaniom krajowym, regionalnym, 
a takŜe powiązaniom zewnętrznym i częściowo wewnętrznym gminy.  

Zadaniem tego układu będzie przede wszystkim prowadzenie ruchu. Obsługa 
zagospodarowania przy pomocy dróg układu podstawowego odbywać się będzie w zakresie, 
wynikającym z klas dróg i dopuszczonym przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne.  

Zadaniem układu obsługującego będzie zapewnienie bezpośredniego dojazdu i 
obsługa zagospodarowania, wyprowadzenie ruchu na układ podstawowy oraz zapewnienie 
powiązań zewnętrznych i wewnętrznych, nieobsługiwanych przez układ podstawowy.  

Obsługa komunikacyjna terenów połoŜonych przy drogach układu podstawowego (klasy 
zbiorczej i wyŜszych) musi uwzględniać ograniczenia w lokalizacji zjazdów z jezdni tych dróg, 
wynikające z przepisów o drogach publicznych.  

Prowadzenie infrastruktury technicznej wzdłuŜ dróg publicznych wymaga uwzględnienia 
przepisów o drogach publicznych, a w szczególności nie powinna być lokalizowana w pasach 
drogowych poza terenem zabudowy. WyposaŜanie istniejącego układu w nawierzchnie twarde, 
chodniki, ścieŜki rowerowe i urządzenia dla komunikacji zbiorowej oraz budowa dróg dla obsługi 
zagospodarowania na nowych terenach powinno być działaniem ciągłym. 

W celu poprawy dostępności komunikacyjnej gminy i dostosowania do wymagań i roli 
uŜytkowej odpowiadającej tej klasie dróg niezbędna jest dalsza rozbudowa i przebudowa w miarę 
potrzeb dróg powiatowych i gminnych – łącznie z utwardzeniem ich powierzchni. 

W zakresie układu obsługującego przewiduje się:  
• rozbudowę i przebudowę istniejących dróg gminnych, w szczególności budowę nawierzchni 

twardych i chodników, jako dróg klasy lokalnej (L) i dojazdowej (D), 
• budowę nowych dróg na terenach planowanego zagospodarowania, w zaleŜności od potrzeb, 
• rozwój urządzeń komunikacyjnych obsługujących intensywnie wzrastający ruch drogowy, przede 

wszystkim budowa parkingów przydroŜnych. Rozwój tych elementów poddawany jest zasadzie 
równowaŜenia popytu i podaŜy. 

Przedstawione na rysunku drogi gminne nie przedstawiają istniejących moŜliwości ich 
rozwoju. W szczególności w sporządzanych planach miejscowych mogą być wyznaczane kolejne 
drogi gminne oraz uszczegółowiane przebiegi planowanych dróg wskazanych w Studium.  
 
II.6.1.2.  ROZWÓJ KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ I AUTOBUSOWEJ 
 

NajwaŜniejszym celem rozwoju komunikacji zbiorowej jest zapewnienie moŜliwości 
korzystania z niej przez wszystkich mieszkańców gminy. 

Podstawowymi kierunkami przewozów w lokalnej komunikacji zbiorowej będzie: miasto 
Aleksandrów Kujawski, miasto Ciechocinek, Toruń, Włocławek. 

W kierunkach rozwoju komunikacji kolejowej gminy przewiduje się:  
• adaptację oraz zapewnienie moŜliwości przestrzennych dla rozbudowy i przebudowy linii kolejowej 

znaczenia państwowego nr 18 relacji Kuto - Toruń – Bydgoszcz – Piła, postulowanej do utworzenie 
połączeń Euro i Intercity na trasie Bydgoszcz – Toruń - Warszawa i przewidzianej do dostosowania 
do osiągnięcia prędkości 120 km/h,  

• adaptację oraz zapewnienie moŜliwości przestrzennych dla rozbudowy i przebudowy linii kolejowej 
nr 245 Aleksandrów Kujawski  

Drogi krajowa, wojewódzkie, powiatowe oraz waŜniejsze gminne, zapewniające połączenia 
poszczególnych sołectw ze wsią gminną i drogami wyŜszych kategorii powinny być dostosowane do 
prowadzenia komunikacji autobusowej. Trasy autobusów i lokalizacje przystanków powinny 
zapewniać dojście piesze w granicach 500 – 1000 m dla większości obszaru gminy. Układ linii 
autobusowych zaleŜeć będzie od rozwoju układu drogowego i będzie ulegał zmianom w miarę jego 
rozbudowy. Dla potrzeb funkcjonowania komunikacji autobusowej, w planach miejscowych oraz 
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projektach budowlanych naleŜy przewidywać lokalizację przystanków z zatokami i wiatami oraz w 
miarę potrzeb i moŜliwości pętli końcowych. 
 
II.6.1.3.  TRANSPORT ŁADUNKÓW 
 

Podobnie jak obecnie transport ładunków odbywać się będzie przede wszystkim przy pomocy 
transportu samochodowego. W obszarze gminy przewiduje się rozwój terenów aktywności 
gospodarczej, wymagających dobrej dostępności komunikacyjnej, którą zapewni sieć istniejących i 
planowanych dróg. Planowany rozwój systemu drogowego zapewni równieŜ moŜliwość obsługi 
działalności gospodarczej, rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy oraz dowóz zaopatrzenia przy 
pomocy transportu samochodowego. 
 
II.6.1.4.  RUCH PIESZY I ROWEROWY 
 

NaleŜy uwzględniać potrzeby ruchu pieszego poprzez tworzenie dogodnych, krótkich i 
bezpiecznych powiązań dla pieszych, w tym dojść do przystanków komunikacji zbiorowej i 
odpowiednie kształtowanie przestrzeni publicznych, pod kątem jej udostępniania przede wszystkim 
dla pieszych i rowerzystów.  

Celem rozwoju dróg rowerowych jest zapewnienie kaŜdemu chętnemu moŜliwości 
korzystania z roweru, poruszania się bezpiecznie w dogodnych warunkach środowiskowych, 
uczynienie z roweru konkurencyjnego środka lokomocji oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej 
gminy.  

Przyjęto następujące zasady kształtowania sieci dróg rowerowych:  
• zapewnienie powiązań rejonów mieszkalnych z miejscami pracy, szkołami, handlem i usługami,  
• wyposaŜenie dróg układu podstawowego (klas głównej i zbiorczej) i wybranych układu 

obsługującego (lokalnych i dojazdowych) w ścieŜki rowerowe lub pieszo-rowerowe,  
• dopuszczenie ruchu rowerowego na jezdniach pozostałych dróg o mniejszym ruchu, na zasadach 

ogólnych, wspólnie z ruchem pojazdów samochodowych.  
Ponadto konieczne będzie tworzenie miejsc do przechowywania i parkowania rowerów, 

szczególnie przy szkołach, obiektach handlowych i usługowych.  
W miarę budowy nowych dróg i przebudowy istniejących, kaŜdorazowo powinna być 

przeanalizowana moŜliwość i celowość budowy ścieŜek rowerowych. 
 
II.6.1.5.  POLITYKA PARKINGOWA 
 

Zasady polityki parkingowej wynikają z załoŜonego dopuszczalnego wysokiego udziału 
komunikacji indywidualnej w podróŜach. Oznacza to dobre udostępnienie samochodem źródeł i celów 
podróŜy w całej gminnie, włącznie z zapewnieniem właściwej liczby i organizacji miejsc do 
parkowania, poprzez dostosowanie podaŜy tych miejsc do popytu. W celu ujednolicenia standardów 
zaspakajania potrzeb parkingowych, uwzględniając przyjęte w Studium zasady polityki transportowej, 
podstawą do ustalenia tych wskaźników w planach powinny być poniŜsze ramowe wskaźniki dla 
najczęściej występujących rodzajów obiektów:  

• dla zabudowy jednorodzinnej 1,5 - 2 miejsc postojowych na parkingu lub w garaŜu / 1 mieszkanie, 
dom lub segment, 

• dla handlu i usług minimum 30 miejsc postojowych / 1000 m²   powierzchni uŜytkowej,  
• dla gastronomii minimum 20 miejsc / 100 miejsc konsumpcyjnych lub 1 miejsce postojowe na 4 – 

10 m² sali konsumpcyjnej,  
• dla przychodni zdrowia minimum 10 miejsc postojowych / 1000 m² powierzchni uŜytkowej lub 1-2 

miejsca postojowe / 1 gabinet lekarski,  
• dla szkół minimum 30 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych,  
• dla obiektów sportu i rekreacji 5 – 30 miejsc postojowych / 100 uŜytkowników jednocześnie,  
• dla pensjonatów minimum 35 miejsc postojowych / 100 łóŜek lub 1 miejsce postojowe / 1 pokój,  
• dla obiektów o charakterze produkcyjnym minimum 25 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych,  
• dla hurtowni minimum 10 miejsc postojowych / 1000 m² powierzchni uŜytkowej,  
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• dla magazynów, placów magazynowych, składów, placów wystawowych i targowych minimum 8 
miejsc postojowych / 1000 m² powierzchni uŜytkowej lub 30 miejsc postojowych/100 osób 
zatrudnionych,  

• dla stacji obsługi pojazdów minimum 4 miejsca postojowe / stanowisko naprawcze,  
• dla kościołów minimum 10 miejsc postojowych / 100 uŜytkowników jednocześnie,  
• dla cmentarzy minimum 10 miejsc postojowych / 1 ha,  
• dla zabudowy rekreacji indywidualnej minimum 2 miejsca na kaŜdy domek lub działkę,  
• dla ogródków działkowych 2 miejsca na 5 działek.  

Obowiązek zapewnienia stosownej liczby miejsc postojowych spoczywa na inwestorze. 
 

Realizacja miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic w formie zatok i pasów 
postojowych, dopuszczalna jest na warunkach określonych w rozporządzeniu MTiGM w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.  

Dodatkowo naleŜy przewidywać miejsca dla przechowywania (postoju) rowerów w liczbie nie 
mniejszej niŜ 10% wyliczonej liczby miejsc dla samochodów osobowych.  

Na parkingach dla samochodów osobowych, liczących więcej niŜ 15 miejsc postojowych, co 
najmniej 4% miejsc naleŜy przeznaczyć dla samochodów, z których korzystają osoby 
niepełnosprawne. 
 
II.7. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

Celem polityki rozwoju infrastruktury technicznej jest zagwarantowanie bezpieczeństwa 
funkcjonowania systemów tranzytowych oraz zasilających i obsługujących wszystkie tereny 
zabudowy (istniejące i przeznaczone pod zabudowę), a w pierwszej kolejności tereny zabudowy 
zwartej.  

W celu poprawy jakości Ŝycia ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego zakłada się 
zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej wszystkim mieszkańcom gminy w sposób zgodny z 
zapotrzebowaniem. 

Jednocześnie zakłada się, Ŝe sieci i obiekty infrastruktury technicznej będą projektowane zgodnie 
z przepisami odrębnymi i w sposób niekolidujący z istniejącym i projektowanym w studium 
zagospodarowaniem terenu oraz niezakłócający ładu przestrzennego. 

Przyjmuje się następujące wytyczne ogólne do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dotyczące polityki rozwoju infrastruktury technicznej na terenie gminy Aleksandrów 
Kujawski:  

• nie ogranicza się moŜliwości likwidacji, przebudowy lub rozbudowy istniejącej infrastruktury 
technicznej, pod warunkiem zapewnienia właściwej obsługi infrastrukturą techniczną obszarów i 
terenów funkcjonalnych zgodnie z pozostałymi kierunkami rozwoju infrastruktury technicznej;  

• sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone na te cele. W 
zakresie infrastruktury technicznej, zasilającej i obsługującej tereny zabudowy sieci naleŜy 
prowadzić, o ile to moŜliwe po terenie dróg publicznych;  

• sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym związane z 
tranzytowym przesyłem energii elektrycznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone 
w planach miejscowych na te cele;  

• przebiegi sieci infrastruktury technicznej w miarę moŜliwości powinny być niekolizyjne z 
istniejącym i planowanym zagospodarowaniem;  

• gmina powinna posiadać aktualne opracowania specjalistyczne, w oparciu, o które realizowany 
będzie przebieg sieci infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod inwestycje.  

 
II.7.1. ELEKTROENERGETYKA 
 

Zasilanie gminy Aleksandrów Kujawski w energię elektryczną odbywa się w oparciu o 
przebiegające przez obszar gminy napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 
kV:  
� relacji GPZ Ciechocinek – GPZ Toruń Południe, 
� relacji GPZ Ciechocinek – GPZ Włocławek Azoty, 
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� GPZ Ciechocinek kierunek Gniewkowo.  
Istniejące linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia są liniami tranzytowymi ze stacji 110/15kV 

GPZ „Ciechocinek” połoŜonej poza terenem gminy.  
Zasilanie gminy odbywa się równieŜ przez istniejące na jej terenie magistrale napowietrzne 

średniego napięcia 15kV.  
Uznaje się, Ŝe istniejący system zasilania Gminy Aleksandrów Kujawski zaspokaja obecne 

potrzeby elektroenergetyczne odbiorców. Gmina Aleksandrów Kujawski posiada wystarczające 
wyposaŜenie w sieć linii średnich napięć.  

Jednak w najbliŜszych latach istnieje realne zapotrzebowanie na zwiększenie mocy dla terenów 
gminy Aleksandrów Kujawski. W perspektywicznych planach rozbudowy sieci planowanych przez 
ENERGA-OPERATOR S.A. oddział w Toruniu zaprojektowana jest budowa GPZ-u „Aleksandrów 
Kujawski”, który zostanie zlokalizowany w miejscowości Rudunki.  

Zasilanie projektowanego GPZ-u planowane jest  jako przelotowe wpięcie w przebiegająca 
obok linię wysokiego napięcia. Obszar, który będzie zasilany z GPZ-u  to teren miasta i gminy 
Aleksandrów Kujawski. W GPZ-cie planowane jest posadowienie dwóch transformatorów o mocy 16 
MVA oraz 6 wyposaŜonych pól liniowych plus pola rezerwowe. Przy lokalizacji GPZ-u naleŜy brać 
pod uwagę moŜliwość akustycznego oddziaływania urządzeń na otoczenie. 

Rozwój systemów elektroenergetycznych gminy Aleksandrów Kujawski powinien 
zagwarantować dostarczenie odbiorcom komunalnym energii elektrycznej o odpowiednich 
parametrach  ilościowych i jakościowych.  Studium zakłada, Ŝe energia elektryczna dostarczana 
będzie do 100% odbiorców. Przewidywane spadki napięć – dla sieci średnich napięć – 2%, dla sieci 
niskich napięć 5%. 

W przypadku rozbudowy systemu elektroenergetycznego w gminie naleŜy przyjąć następujące 
załoŜenia: 

• stacja elektroenergetyczna 110/15 kV wymaga działki o wymiarach minimum 50 x 50 m, 
• linie zasilające wymagają pasa terenu o szerokości 38 m. 

W obrębie gminy zakłada się jednolity poziom napięcia średniego do poziomu 15 kV.  

W nowoprojektowanych i remontowanych układach energetycznych naleŜy liczyć się z 
koniecznością wprowadzenia na szeroką skalę nowych materiałów i technologii wykonawstwa 
pozwalających na:  

• rozgęszczenie sieci,  
• zmniejszenie uciąŜliwości w gospodarce terenami w pobliŜu urządzeń i linii energetycznych,  
• ograniczenie stref ochronnych i terenów przeznaczonych pod urządzenia energetyczne,  
• poprawę bezpieczeństwa.  

Zaleca się dąŜenie do nie rozpraszania zabudowy, co w przeciwnym razie skutkować będzie 
nadmierną rozbudową linii elektroenergetycznych oraz wysokimi stratami przesyłowymi energii.  

W Studium zakłada się, Ŝe w miarę moŜliwości finansowych gestora sieci wszystkie nowo 
budowane oraz przebudowywane linie energetyczne niskiego napięcia wykonywane będą jako linie 
kablowe podziemne. 

Obowiązek realizowania nowych podziemnych linii kablowych istnieje w sąsiedztwie obiektów 
zabytkowych. 

W gminie produkuje się energie elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii naturalnej 
(wiatr).  Produkcja tego rodzaju energii będzie realizowana w oparciu o istniejące na terenie gminy 
Aleksandrów Kujawski elektrownie wiatrowe w miejscowościach: Ośno Drugie, Ostrowąs i 
Słomkowo. 

Orientacyjne tereny pod lokalizację projektowanego GPZ-u wskazano na mapie „Kierunki i 
polityka przestrzenna”. 
 
II.7.2. GAZOWNICTWO 
 

Przez teren gminy Aleksandrów Kujawski przebiegają trzy gazociągi wysokiego ciśnienia:  
• DN 500; relacji Włocławek – Gdynia o parametrach przesyłowych PN 8,4 MPa ; 
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• DN 400; relacji Włocławek – Toruń o parametrach przesyłowych PN 6,3 MPa 
• DN 250; relacji Turzno – Gniewkowo o parametrach przesyłowych PN 6,3 MPa. 

W rejonie miejscowości Kuczek od gazociągu relacji Włocławek - Toruń przebiega równieŜ 
odgałęzienie do stacji Ciechocinek - DN 150 o parametrach przesyłowych PN 6,3 MPa. 

Odległości podstawowe od gazociągów wynikają z norm branŜowych i przepisów odrębnych.  

Obowiązek zachowania odległości podstawowych obrysów obiektów terenowych w 
zaleŜności od ich przeznaczenia od gazociągów wysokiego ciśnienia (tj. DN 400, DN 500 oraz DN 
150), których trasy przebiegają przez teren gminy Aleksandrów Kujawski regulują przepisy odrębne.   

Na terenie gminy nie ma rozdzielczej sieci gazowej, mimo przebiegu przez ten obszar rurociągów 
magistralnych.  

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego we wschodniej części gminy 
Aleksandrów Kujawski przewidywana jest budowa nowej infrastruktury gazowej.  

Projektowana infrastruktura gazowa składać się będzie z: gazociągu włączeniowego DN 100 MOP 
5,5 Mpa do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w rejonie stacji redukcyjno-pomiarowej 
„Ciechocinek”, gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do poszczególnych odbiorców 
oraz całego układu technologicznego towarzyszącego realizacji ww. gazociągów w szczególności 
stacji redukcyjnej i pomiarowej I º zlokalizowanej poza terenem gminy Aleksandrów Kujawski.  

Nowoprojektowany gazociąg dostarczał będzie gaz do odbiorców na terenie miejscowości 
Kuczek, Nowy Ciechocinek, Odolion, Stawki oraz miasta Aleksandrów Kujawski. W ramach 
realizacji planowanego gazociągu średniego ciśnienia na terenie gminy Aleksandrów Kujawski nie 
planuje się lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej. W dalszej nieokreślonej bliŜej perspektywie 
czasowej przewiduje się zasilanie z tego gazociągu terenu całej gminy.  

W trakcie realizacji jest projekt gazyfikacji miejscowości Wołuszewo z istniejącej sieci gazowej 
średniego ciśnienia znajdującej się na terenie miasta Ciechocinek.  

Studium dopuszcza lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia na terenie 
gminy Aleksandrów Kujawski zgodnie z zapotrzebowaniem przy zachowaniu przepisów odrębnych i 
norm. 

Nakazuje się uzgadnianie wszelkich zamierzeń inwestycyjnych prowadzonych w pobliŜu 
gazociągu wysokiego ciśnienia z odpowiednim terenowo Operatorem Gazociągów Przesyłowych.  

Przebieg istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia oraz projektowanego gazociągu średniego 
ciśnienia wskazano na mapie „Kierunki i polityka przestrzenna”. 
 
II.7.3. CIEPŁOWNICTWO 

 
Zakłada się róŜnorodność rozwiązań w ogrzewaniu budownictwa na terenie gminy.  
Gmina nie posiada zorganizowanego system ciepłowniczego.  
Zakłada się, Ŝe budownictwo jednorodzinne, rekreacji indywidualnej, zakłady usługowe oraz 

produkcyjne ogrzewane będą z kotłowni indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła, wbudowanych 
opalanych gazem płynnym (w przypadku braku sieci gazowej), olejem lub paliwami stałymi, biomasą. 
Zaopatrzenie w ciepło będzie realizowane w stopniu zgodnym z zapotrzebowaniem. 

Źródła ciepła na terenie gminy Aleksandrów Kujawski winny być systematycznie 
przebudowywane i dostosowywane do nowoczesnych rozwiązań technicznych.  
Na obszarze gminy nie wskazuje się terenów przeznaczonych pod uprawy roślin wykorzystywanych 
do przemysłowej produkcji biomasy, słuŜącej do wytwarzania energii cieplnej. 
 
II.7.4. ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 
Gmina Aleksandrów Kujawski jest zwodociągowania w  90,20 %  (BDL GUS 2010 r.) a 

brakujący 9,80%  to mieszkańcy posiadający własne płytkie studnie przydomowe. Zaopatrywanie w 
wodę mieszkańców odbywa się za pomocą układu sieci magistralnych i rozdzielczych.  
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System zaopatrzenia w wodę gminy Aleksandrów Kujawski oparty jest przede wszystkim na 4 
komunalnych ujęciach wody zlokalizowanych w miejscowościach:  

• Kuczek, 
• Ośno, 
• SłuŜewo, 
• Grabie 
• oraz z ujęcia w miejscowości Otłoczyn „Stacja” dostarczającego wodę do ok. 150 mieszkańców. 

Zgodnie z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi ujęcia posiadają zatwierdzony 
średniodobowy pobór wód podziemnych o łącznej ilości ~ 9288 m³/d. Natomiast maksymalna 
wielkość poboru wody w roku 2011 obliczana dla miesięcy letnich wyniosła 2849 m³/d co daje 
średnio 118,7 m³/ h.  

RoŜno-Parcele i Łazieniec są  miejscowościami gminnymi, które zaopatrywana są w wodę z 
ujęcia „Miejskiego”. W 2011 r. gmina zakupiła dla tych miejscowości – 65 247 m³ wody (co daje 
wielkość rzędu – 178,76 m³/d).  

Na terenie gminy wyznaczone są strefy ochrony pośredniej zewnętrznej i wewnętrznej dla ujęć  
wody „TąŜyna”  i „Miejskiego” zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną.  Strefa ochrony 
pośredniej zewnętrznej ujęć obejmuje obszar o powierzchni 10 km² we wsiach: RoŜno-Parcele, 
SłuŜewo, Rudunki oraz częściowo północno-zachodnie tereny miasta Aleksandrów Kujawski. Tereny 
ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej „TąŜyna” i „Miejskiego stanowią pas gruntów o 
szerokości 10 m., licząc od zarysu budowli i urządzeń słuŜących do poboru wody, przy studniach 
wierconych.  

Zgodnie z decyzją Wojewody Włocławskiego powyŜsze strefy utrzymuje się i nakazuje 
przestrzeganie ustanowionych w nich zakazów.  

Ujęcie „TąŜyna” zlokalizowane jest w dolinie rzeki TąŜyny i ujmuje wody zawarte w piaskach i 
Ŝwirach pradoliny Wisły. Ujęcie „TąŜyna” posiada duŜe zasoby wody, które łączne wynoszą ok. 1166 
m3/h (Qśr.d = ok. 27984 m³/d), a to znacznie przekracza perspektywiczne potrzeby mieszkańców gminy 
Aleksandrów Kujawski w zakresie zaopatrzenia w wodę. Jednak w dalszej przyszłości ujęcie 
„TąŜyna” moŜe stać się dodatkowym waŜnym źródłem zaopatrzenia w wodę dla gminy Aleksandrów 
Kujawski.  

We wschodniej części gminy, na południowy-wschód od miasta Aleksandrów Kujawski 
wyznaczony jest obszar zasobowy wód podziemnych dla ujęcia w Kuczku. Ujęcie Kuczek posiada 
ustanowione strefy ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z decyzją Oś.II.6210-4/93-
95/Kuczek z dnia 30.03.1995 r. oraz teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej „Kuczek” 
jako pas gruntu o szerokości 10 m, licząc od zarysu budowli i urządzeń słuŜących do poboru wody 

Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych prognozowany w studium przyrost liczby 
mieszkańców gminy nie spowoduje konieczności budowy nowych ujęć wody, a jedynie przebudowę 
juŜ istniejących.  

  W studium w celu ochrony istniejących ujęć wód zaleca się: 

- wykorzystywanie terenu pod studnie zgodnie z jego przeznaczeniem i celem, któremu ma słuŜyć 
oraz jego uporządkowanie.  

Nie zaleca się budowy obiektów kubaturowych z wyjątkiem słuŜących pozyskiwaniu i uzdatnianiu 
wody. Jakość wody, którą uzyskuje odbiorca z istniejących stacji uzdatniania wody musi spełniać 
warunki określone w obowiązujących przepisach, w związku z tym proces uzdatniania będzie podlegał 
ciągłej modernizacji, a jakość wody pobieranej na ujęciu nie powinna co najmniej ulegać pogorszeniu.  

Jako zasadę przyjmuje się, Ŝe rozbudowa sieci wodociągowej będzie w miarę moŜliwości 
prowadzona w liniach rozgraniczających drogi.  

Ponadto w zakresie gospodarki wodnej studium zakłada Ŝe: 
• docelowe zaopatrzenie w wodę wszystkich terenów budowlanych z gminnej sieci 

wodociągowej 
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• dla terenów przeznaczonych pod zabudowę, do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej 
dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wód. 

• po wybudowaniu gminnej sieci wodociągowej, indywidualne ujęcia wód powinny być 
wykorzystywane wyłącznie do celów gospodarczych lub likwidowane zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

Dla obszarów rozwojowych o priorytetowym znaczeniu infrastruktury technicznej (szczególnie – 
„terenów wielofunkcyjnych aktywności gospodarczej, oznaczonych symbolem AG) przyjęty w 
studium kierunek rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wymaga szczegółowego rozpatrzenia 
pod względem techniczno-ekonomicznym.  

Zgodnie z § 10 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 124, poz. 1030) zaleca się zwracanie uwagi przy instalowaniu nowych hydrantów by 
wydajność sieci wodociągowej przeciwpoŜarowej nie była mniejsza niŜ 5 dm³/s, a ciśnienie w 
hydrancie niŜ 0,1 Mpa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny. A przy dalszej rozbudowie sieci 
wodociągowej naleŜy przewidzieć budowę pierścieni sieci obwodowej dla celów przeciwpoŜarowych, 
a takŜe ich ewentualnych odgałęzień w celu zasilania hydrantów zewnętrznych (§ 9 ust. 3, 4, 5 
rozporządzenia). 

Instalowane hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych 
urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN). Zaleca się by zgodnie z § 10 ust. 6 
rozporządzenia - hydranty zewnętrzne umieszczane były wzdłuŜ dróg i ulic oraz przy ich 
skrzyŜowaniach, przy zachowaniu odległości: 

• między hydrantami — do 150 m; 
• od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m; 
• najbliŜszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m; 
• innych niŜ wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego — 

do 150 m; od ściany chronionego budynku — co najmniej 5 m. 
Odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej 

zabudowy.  
RównieŜ w celu zapewnienia moŜliwości intensywnego czerpania wody do celów 

przeciwpoŜarowych na sieciach wodociągowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niŜ DN 250 
powinny być instalowane hydranty nadziemne, spełniające następujące wymagania: 

• średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150; 
• wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze 

hydrantowym podczas poboru wody nie moŜe być mniejsza niŜ 20 dm3/s; 
• hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg 

komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej; 
• miejsce usytuowania hydrantu naleŜy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami 

wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu; 
• przy hydrancie naleŜy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających 

swobodny dostęp do hydrantu; 
• na stanowisku czerpania wody naleŜy umieścić zakaz parkowania (§10 ust.9 rozporządzenia). 

 
Lokalizację ujęć wody na terenie gminy przedstawiono na rysunku „Kierunki i polityka 

przestrzenna”. 
 
II.7.5. GOSPODARKA ŚCIEKAMI 
 

ZałoŜono, podobnie jak w przypadku zaopatrzenia w wodę, Ŝe rozwój gminy bliŜszy będzie 
prognozom demograficznym niŜ oczekiwaniom wynikającym z projektowanych i dokonanych juŜ 
zmian w przeznaczeniu terenów.  

Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski nie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Obecnie 
ścieki  z obszarów gminy kierowane są oczyszczalni ścieków w mieście Aleksandrów Kujawski, która 
obsługuje zarówno teren miasta jak i gminy. Jest to oczyszczalnia typu Bioxyblok o przepustowości  
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2 300,0 m3/d. Ścieki pochodzące tylko z taboru asenizacyjnego kierowane są na mechaniczno-
chemiczną oczyszczalnię ścieków w Ciechocinku, której przepustowość wynosi około 6 500 m3/d. 

Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski sieć kanalizacji sanitarnej posiadają tylko 3 
miejscowości: SłuŜewo, Broniszewo i RoŜno - Parcele. Na ich terenie zlokalizowanych jest równieŜ  8 
przepompowni ścieków. Siecią kanalizacji sanitarnej objętych było ok. 10,2 % mieszkańców gminy 
(dane GUS stan na dzień 31.12.2010r.). Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2010 r. wynosiła 16,1 
km.  

Dwie z trzech wymienionych wyŜej miejscowości (SłuŜewo i RoŜno-Parcele) leŜą w zasięgu 
aglomeracji Aleksandrów Kujawski. Są to miejscowości o największej liczbie mieszkańców. W 2011 
r. SłuŜew zamieszkiwało - 1145 osób, a RoŜno-Parcele – 861 osób (dane UG AK).  

Na terenie gminy, w miejscowości Przybranowo działa podczyszczalnia ścieków będąca 
własnością gminy Aleksandrów Kujawski o przepustowości około 150 m3/m-c. Obsługuje ona 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „POLO” oraz przyzakładowe osiedle domków 
jednorodzinnych. Odbiornikiem wytworzonych tam ścieków jest rzeka Mała TąŜyna.  

Zakłada się, Ŝe zasięg obsługi istniejącej oczyszczalni ścieków w mieście Aleksandrów 
Kujawski w przyszłości obejmie znaczny obszar gminy. W pierwszej kolejności rozbudowa sieci 
odbywać się powinna na terenach o gęstej zabudowie.  

Jako zasadę przyjmuje się, Ŝe nowe odcinki kanalizacji sanitarnej będą w miarę moŜliwości 
prowadzone w liniach rozgraniczających drogi.  

Na terenach o zabudowie ekstensywnej naleŜy, o ile pozwolą na to warunki gruntowo-wodne 
rozwijać lokalne sposoby oczyszczania ścieków poprzez budowę indywidualnych lub zbiorczych 
oczyszczalni przydomowych z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu.  

Ścieki przemysłowe przed odprowadzaniem do sieci winny zostać bezwzględnie 
podczyszczone do parametrów określonych w przepisach odrębnych.  
 

Lokalizacje przepompowni ścieków oraz podczyszczalni wskazano na mapie „Kierunki i polityka 
przestrzenna”. 
 
II.7.6. WODY OPADOWE I ROZTOPOWE 
 

Odprowadzenie wód deszczowych w gminie Aleksandrów Kujawski stanowi powaŜny 
problem wynikający z braku wystarczającej ilości kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie spływ 
wód opadowych następuje często bezpośrednio do środowiska gruntowo - wodnego.  

Kolektory znajdują się w dwóch miejscowościach: Kuczek -  dł. 320 mb,  SłuŜewo - dł. 300 
mb. Przez teren cmentarza komunalnego w miejscowości RoŜno przebiegają kanały deszczowe o dł. 1 
333 mb. Inne, niewielkie fragmenty kanalizacji deszczowych istnieją równieŜ na niektórych drogach o 
szczególnym znaczeniu dla regionu. 

Głównymi odbiornikami ścieków deszczowych są rzeki: TąŜyna i Mała TąŜyna oraz liczne 
rowy melioracyjne uchodzące do pozostałych cieków znajdujących się na terenie gminy. 

Problem odprowadzania wód deszczowych i roztopowych dotyczy terenów niewyposaŜonych 
w sieć kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej, a takŜe na obszarach dogęszczającej się zabudowy.  

W studium postuluje się rozwaŜenie wprowadzenia na terenach intensywnie zabudowanych 
ograniczeń w zasklepianiu powierzchni działki. Powierzchnia biologicznie czynna działki powinna 
wynosić nie mniej niŜ 70 %.  
 
II.7.7. ODPADY KOMUNALNE I PRZEMYSŁOWE 
 

Gminne składowisko odpadów komunalnych innych niŜ niebezpieczne i obojętne znajduje się 
we wsi SłuŜewo-Pole. Składowisko odpadów obsługuje duŜą część powiatu aleksandrowskiego. 

Obecna pojemność składowiska odpadów oraz moŜliwość jego bieŜącej rozbudowy 
gwarantują zabezpieczenie potrzeb gminy, na co najmniej 6 lat, czyli do roku 2017.   

Składowisko posiada: dwie kwatery o łącznej powierzchni ok. 11, 39 ha na wyselekcjonowane 
odpady organiczne oraz kwaterę balastu. Całość terenu jest ogrodzona (aby śmieci nie wywiewały) 
oraz. dozorowana całodobowo. Na jego terenie w marcu 2008 r. uruchomiono sortownię do odpadów 
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ze zbiórki selektywnej, w celu zwiększenia ilości odzyskiwanych odpadów i podniesienia standardu 
świadczonych usług.  

 Pojemność całkowita kwatery nr 1 wynosi - 188 632 m3 , a jej powierzchnia w koronie grobli to – 
14 375 m2. Według danych na dzień sporządzenia ostatniego operatu technicznego (01.02.2011r.)  
łączne wypełnienie kwatery wyniosło ok. 97,42%. Kwatera nr 1 wypiętrzona jest kilkanaście metrów 
ponad poziom terenu.  

W 2010 r. istniejący system monitoringu składowiska odpadów uzupełniono o 2 otwory 
obserwacyjne, w związku z planowanym rozpoczęciem eksploatacji kwatery nr, 2 której powierzchnia 
całkowita wynosi 90 734 m3 .  

Gospodarka odpadami w gminie prowadzona jest zgodnie z zasadami zapobiegania powstawaniu 
odpadów i minimalizacji ich ilości. Gmina Aleksandrów Kujawski realizuje systematycznie przyjętą 
uchwałą Rady Gminy aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. 

Odpady inne niŜ komunalne, w tym niebezpieczne naleŜy zagospodarowywać zgodnie z 
przepisami odrębnymi.  

W Studium nie wskazuje się nowych terenów – rezerwy pod lokalizację składowiska odpadów na 
terenach wiejskich, po zakończeniu eksploatacji obecnego.  
 

Lokalizacje składowiska odpadów wskazano na mapie „Kierunki i polityka przestrzenna”. 
 
II.7.8. TELEKOMUNIKACJA 
 

Przez obszar gminy Aleksandrów Kujawski przebiegają podziemne światłowodowe linie 
telekomunikacyjne międzymiastowe wzdłuŜ następujących dróg: 

- drogi nr 1 Cieszyn - Gdańsk 
- drogi nr  25 28C , a następnie Nr 266 (aŜ do nr 1) oraz wzdłuŜ linii kolejowej relacji Kutno-

Toruń (światłowody). 

W Studium zakłada się, Ŝe łączność bezprzewodowa zapewniona będzie na obszarze całej gminy. 
Rozwój sieci zmierzać będzie do zapewnienia mieszkańcom gminy standardów współczesnej 
teletransmisji, przy jednocześnie wzrastających warunkach ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym.  

Studium nie ogranicza moŜliwości lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z 
zakresu telekomunikacji, o ile ich rozmieszczenie nie będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi, w tym dotyczących ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. 
 
II.7. 9. RUROCIĄGI NAFTOWE 

 
Przez południowo-zachodni teren gminy Aleksandrów Kujawski przebiega tranzytem ze 

wschodu na zachód przebiega rurociąg ropy naftowej „PERN” Płock – Bydgoszcz o średnicy Ø 350 
m. WzdłuŜ rurociągu wyodrębniona jest strefa bezpieczeństwa o szerokości po 100 m. w kaŜdą stronę 
licząc od płaszcza rurociągu.  

W strefie bezpieczeństwa rurociągu zakazuje się lokalizacji budownictwa mieszkaniowego, 
natomiast lokalizacja innych obiektów moŜe nastąpić tylko po uzgodnieniach z gestorem sieci.  
 
II.8. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 

 
W Studium wyróŜnia się obszary, na których realizowane są i będą cele publiczne o znaczeniu 

lokalnym naleŜą do nich:  
• teren dróg gminnych oraz obiektów i urządzeń transportu publicznego w tym 

ogólnodostępnych parkingów,  
• tereny ujęć wody (Kuczek, Ośno, SłuŜewo, Grabie, Otłoczyn „Stacja”) i stacji uzdatniania 

wody, wraz z całą siecią wodociągową, 
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•  teren podczyszczani ścieków (Przybranowo), przepompownie (SłuŜewo, Broniszewo, RoŜno-
Parcele) wraz z całą istniejącą i projektowaną siecią kanalizacyjną,  

• stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej (obręb Zgoda), 
• tereny istniejących elektrowni wiatrowych (Ośno Drugie, Ostrowąs, Słomkowo), 

• tereny szkół,  
• tereny ośrodka zdrowia w SłuŜewie, 
• tereny przedszkoli (SłuŜewo, Stawki, Otłoczyn – punkt przedszkolny), 
• tereny ochotniczych jednostek straŜy poŜarnej (SłuŜewo, Ostrowąs, Opoczki, Odolion, 

Wołuszewo, Słomkowo),  
•  teren – Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Przybranowie, boiska (Opoki, Stawki),  
•  tereny czynnych cmentarzy (Grabie, Odolion, Ostrowąs, Otłoczyn, SłuŜewo-Goszczewo, 

RoŜno-Parcele),ogólnodostępne tereny zieleni. 
 
Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w 

szczególności: obiekty obsługi technicznej, urządzenia wodne i melioracji, drogi wewnętrzne, zieleń 
parkową, ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze, ścieŜki rowerowe moŜna realizować na kaŜdym terenie w 
sposób niekolidujący z funkcją tych terenów i przepisami odrębnymi. 
 
II.9. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 
 

Na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz zamierzeń inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad, 
przyjmuje się, Ŝe program inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wraz z 
określeniem ich lokalizacji i terminami realizacji, powinien uwzględnić następujące przedsięwzięcia: 

• Budowa autostrady A-1, 
• Przebudowa drogi krajowej nr 1, 
• Modernizacja linii kolejowej nr 18 utworzenie połączeń Euro i Intercity na trasie Bydgoszcz – 

Toruń  - Warszawa;  
• Przebudowa w klasie technicznej G (główna) drogi wojewódzkiej nr 266: Ciechocinek – 

SłuŜewo – Radziejów – Sompolno – Konin, z obwodnicą miasta Aleksandrów Kujawski i 
połączeniem do węzła autostradowego „Odolion”], 

• Przebudowa do klasy technicznej G (główna) drogi wojewódzkiej nr 250: Suchatówka – 
SłuŜewo, 

• Przebudowa linii kolejowej nr 245 (trasa Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek),  
• Modernizacja dróg wodnych (rzeka Wisła), w tym: budowa stopnia wodnego „Nieszawa” na 

Wiśle ze zbiornikiem wodnym. 
 

W Studium wyróŜnia się obszary, na których realizowane są i będą cele publiczne o znaczeniu 
ponadlokalnym. NaleŜą do nich:  

• tereny autostrady A-1 z węzłem „Odolion” i miejscem obsługi podróŜnych (MOP), 
• tereny drogi krajowej  i obszary niezbędne do jej przebudowy lub rozbudowy, 
• tereny wszystkich dróg wojewódzki i powiatowych oraz obszary niezbędne do ich budowy, 

przebudowy lub rozbudowy, 
• tereny planowanej budowy obwodnicy miasta Aleksandrów Kujawski, 
• istniejące linie wysokiego napięcia 110 kV,  
• tereny projektowanego GPZ-u „Aleksandrów Kujawski”, 
• tereny składowiska odpadów w miejscowości SłuŜewo-Pole,  
• tereny istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia i obiektów infrastruktury gazowej, 
• tereny projektowanej lokalizacji gazociągu średniego ciśnienia, 
• tereny linii kolejowej nr 18, 
• teren linii kolejowej nr 245, 
• istniejący rurociąg ropy naftowej „PERN”, 
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• naprawa i odbudowa urządzeń przeciwpowodziowych w dolinie Wisły [wały 
przeciwpowodziowe], 

• obszar rzeki Wisły (Modernizacja dróg wodnych, w tym: budowa stopnia wodnego „Nieszawa” 
na Wiśle ze zbiornikiem wodnym). 

 
II.10. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski nie wskazuje się obszarów, dla których obowiązkowe 
jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
II.10.1. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU 

NIERUCHOMOŚCI 
 

Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski nie wskazuje się obszarów do scaleń i podziałów. 
 
II.10.2. OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI 

SPRZEDAśY POWYśEJ 2000 m² 
 

Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski nie wskazuje się obszarów rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000m². 
 
II.10.3. OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
 

Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski nie wskazuje się obszarów przestrzeni publicznych. 
 

II.11. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE 
ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE 
NIEROLNICZE I NIELEŚNE 

 

W myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla całych terenów wymagających uzyskania zgody 
na zmianę gruntów leśnych na cele nieleśne oraz gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze. 

Na obszarze gminy wskazano tereny wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze i nieleśne. Stanowią je obszary połoŜone pośród zwartej zabudowy (oznaczone w 
ewidencji gruntów jako grunty rolne II i  III klasy bonitacyjnej, grunty leśne). Tereny te są 
rozproszone na obszarze całej gminy.  

Łączna powierzchnia gruntów klasy II i III wskazanych do zmiany przeznaczenia na cele 
nierolnicze, wynosi ok. 303 ha.  Stanowi to ok. 2,30% całkowitej powierzchni gminy Aleksandrów 
Kujawski. Natomiast łączna powierzchnia gruntów leśnych wskazanych do zmiany przeznaczenia na 
cele nieleśne, wynosi ok. 11,01 ha. Co stanowi 0,08 % powierzchni gminy. 

Dla wszystkich terenów budowlanych wskazanych w Studium, które leŜą na gruntach rolnych 
klasy  II i III oraz gruntach leśnych, gmina w miarę potrzeb określi kaŜdorazowo zasięg przestrzenny 
planu przy podejmowaniu uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

Przed sporządzeniem planu Wójt gminy Aleksandrów Kujawski wykona analizę, o której mowa 
przepisach odrębnych. W analizie tej naleŜy połoŜyć nacisk na:  

• rozkład przestrzenny wniosków do planu, 
• zasięg przestrzenny gruntów podlegających prawnej ochronie.  

W Studium postuluje się w pierwszej kolejności zabudowywanie gruntów niŜszych klas 
bonitacyjnych.  
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Obszary wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne 
zostały wskazane na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna”. 
 
II.12. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 

PRODUKCYJNEJ 
 

Priorytetowym kierunkiem rozwoju przestrzennego gminy na obszarach wiejskich pozostaje 
funkcja rolnicza. 

Dla ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyznacza się 
obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” 
symbolem R – tereny rolne. Są to tereny zwartych kompleksów gruntów ornych w części 
zmeliorowanych oraz łąk i pastwisk.  

Szczegółowe zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej określono w 
podrozdziale „II.3. WYTYCZNE DO PLANÓW MIEJSCOWYCH – KIERUNKI I WSKAŹNIKI 
DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UśYTKOWANIA TERENÓW II.3.6. W 
ZAKRESIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ”.  
 

Podstawowym przeznaczeniem terenów lasów są tereny lasów i zalesień. Obejmują one 
zwarte kompleksy leśne, rozproszone obszary leśne oraz grunty wskazane do wprowadzenia zalesień. 
Dla ochrony i racjonalnego wykorzystania leśnej przestrzeni produkcyjnej wyznacza się obszary leśnej 
przestrzeni produkcyjnej, oznaczone na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna” symbolem ZL – 
tereny lasów.  

Szczegółowe zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej określono w podrozdziale: 
„II.3. WYTYCZNE DO PLANÓW MIEJSCOWYCH – KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 
ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UśYTKOWANIA TERENÓW i II.3.7. W ZAKRESIE 
FUNKCJONOWANIA PRZYRODNICZEGO (W TYM LEŚNEJ PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ)”. 
 

Studium ustala równieŜ: 
� niedopuszczanie do rozpraszania zabudowy na terenach dotychczas uŜytkowanych rolniczo  

i w pierwszej kolejności przeznaczanie pod zainwestowanie nierolnicze terenów rolnych, 
połoŜonych w obszarze juŜ istniejącego zainwestowania oraz terenów o najniŜszej wartości 
dla produkcji rolnej, 

� określenie, w stosownych dokumentach sporządzonych na podstawie przepisów szczególnych, 
zasad uŜytkowania i zagospodarowania gruntów rolnych, połoŜonych w obszarach 
wraŜliwych przyrodniczo w strefach uciąŜliwego oddziaływania obiektów lub urządzeń. 

 
II.13. OBSZARY NARAśONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA 

SIĘ MAS ZIEMNYCH 
 

W studium opracowanym przez Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
wyznaczono zasięg zagroŜenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% i 10% dla rzeki 
Wisły oraz 1% dla TąŜyny tereny gminy Aleksandrów Kujawski.   

Jednocześnie na terenie gminy Aleksandrów Kujawski znajdują się tereny istniejącej zabudowy na 
obszarach szczególnego zagroŜenia  powodzią o prawdopodobieństwie powodzi p = 10% oraz p = 1%.  

Tereny istniejącej zabudowy w obszarach szczególnego zagroŜenia powodzią  to przede wszystkim 
tereny o zwartej zabudowie starej wsi Otłoczyn, zlokalizowane  wzdłuŜ  ciągu komunikacyjnego. W 
miejscowości Otłoczyn znajduje się łącznie sześć gospodarstw, a Wołuszewie jedno.  

Brak wyznaczenia przez RZGW obszarów szczególnego zagroŜenia powodzią dla innych rzek 
nie oznacza, Ŝe zagroŜenie takie nie moŜe wystąpić w innych dolinach. 
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Na wskazanych terenach obowiązują ograniczenia w ich zagospodarowaniu wynikające z 
przepisów odrębnych. Na terenach istniejącej zabudowy istnieje moŜliwość uzyskania pozwolenia na 
działania inwestycyjne na warunkach odrębnych.  

Obszary szczególnego zagroŜenia powodzią zostały przedstawione na rysunku „Kierunki i 
polityka przestrzenna”. 
 

Obszarami zagroŜonymi osuwaniem się mas ziemnych są tereny połoŜone z miejscowości 
Łazieniec, wskazane w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Do obszarów o potencjalnym zagroŜeniu osuwaniem się mas ziemnych zaliczono takŜe tereny 
powyrobiskowe, wskazane w Studium jako obszary do rekultywacji.  

Obszarami potencjalnie naraŜonymi na osuwanie się mas ziemnych są równieŜ strome zbocza 
dolin cieków.  

Na wszystkich obszarach zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych wprowadza się zakaz 
lokalizacji nowej zabudowy.  

W Studium nakazuje się uściślić w mpzp. granice obszarów szczególnego zagroŜenia powodzią 
lub osuwania się mas ziemnych oraz określić zasady zagospodarowania tych obszarów. 

 
II.14. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOśU 

KOPALINY FILAR OCHRONNY 

 
Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złoŜu 

kopaliny filar ochronny nie występują. 
 
II.15. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ 

OBOWIĄZUJĄCE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 MAJA 1999 R. O 
OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY (DZ.U. NR 
41, POZ. 412 ORAZ Z 2002 R. NR 113, POZ. 984 I NR 153, POZ. 1271) 

 
Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych nie 

występują. 
 

II.16. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB 
REKULTYWACJI 

 
Obszarami na, których Studium wprowadza obowiązek rekultywacji są wszystkie tereny po 

eksploatacji surowców.  
 
II.17. OBSZARY, NA  KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ URZADZENIA 

WYTWARZAJACE ENERGIĘ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII O MOCY 
PRZEKRACZAJACEJ 100 kW 

 
Nie wskazuje się terenów pod lokalizację nowych elektrowni wiatrowych.  

Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię elektryczną z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW mogą być zlokalizowane na terenach 
oznaczonych symbolem R/IT we wskazanych miejscowościach na terenie gminy Aleksandrów 
Kujawski, gdzie zlokalizowane są juŜ urządzenia wytwarzające energię z  odnawialnych źródeł 
energii.   

Są to miejscowości: Ośno Drugie, Ostrowąs i Słomkowo, gdzie istnieją juŜ elektrownie 
wiatrowe: 
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• Ośno Drugie – 4 elektrownie wiatrowe wzdłuŜ działki ewidencyjnej nr 72/1. Wg. wydanej decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego elektrownie wiatrowe posiadają  moc 225 kW kaŜda, 
wysokość masztu wynosi 50,0 m i średnice śmigieł ok. 30 m. Odległość od najbliŜszej zabudowy to ok. 
190 - 200 metrów; 

• Ostrowąs: 
• – 3 elektrownie wiatrowe na działce ewidencyjnej nr 185/4. Wg. wydanej decyzji elektrownie wiatrowe 

posiadają  sumaryczną moc 150 kW kaŜdy, wysokość masztu wynosi 50,0 m i średnice śmigieł ok. 23 
m. Odległość od najbliŜszej zabudowy to ok. 400 metrów; 

• -  4 elektrownie wiatrowe na działce ewidencyjnej nr 24. Wg. wydanej decyzji elektrownie wiatrowe 
posiadają  sumaryczną moc 225 kW kaŜda, wysokość masztu wynosi 35,0 m. Odległość od najbliŜszej 
zabudowy to ok. 200 metrów; 

• - 2 elektrownie wiatrowe na działce ewidencyjnej nr 11/1 i 11/2. Wg. wydanej decyzji elektrownie 
wiatrowe posiadają moc 225 kW kaŜda, wysokość masztu wynosi 35,0. Odległość od najbliŜszej 
zabudowy to ok. 200 metrów; 

• Słomkowo – 2 elektrownie wiatrowe na działce ewidencyjnej 199/4 oraz na granicy z działką 199/3. 
Wg. wydanej decyzji elektrownie wiatrowe posiadają sumaryczną moc 450 kW, wysokość masztu 
wynosi 31,5 m. Odległość od najbliŜszej zabudowy to 243 i 290 metrów. 

 

 Poza terenami ustalonymi zabrania się lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych w gminie 
Aleksandrów Kujawski. 
 
II.18. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 
 

Tereny zamknięte w gminie Aleksandrów Kujawski stanowią takŜe tereny kolejowe połoŜone 
w Białych Błotach (dz. ew. nr  78), Łazieniec (dz. ew. nr 80,84), Nowy Ciechocinek (dz. ew. nr 97/3), 
Odolion (dz. ew. nr 42), Ośno I (dw. ew. nr 150/2), Otłoczyn (dz. ew. nr 334/1, 334/2) oraz Słomkowo  
(dz. ew. nr 301)– zgodnie z decyzją nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 roku w 
sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. U. 
Min. Infr. nr 14 poz. 51 z dnia 30.12.2009 roku z późniejszymi zmianami). 

Za tereny zamknięte uznaje się tereny wojskowe zastrzeŜone ze względu na obronność i 
bezpieczeństwo państwa zgodnie z decyzją Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 
2012 r. w sprawie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. Na terenie gminy Aleksandrów 
Kujawski są to działki o numerze ewidencyjnym (zgodnie z ewidencją gruntów – Starostwo 
Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim): 

-w sołectwie Grabie: 3459/2, 3460/2, 3472, 3471, 3470, 3469/4, 3469/3, 3469/2, 3478/2, 
3478/4, 3479/1, 3480, 3479/2, 3478/3, 3483/2, 3482/3, 3483/3, 3482/4, 3481/2; 

- w sołectwie RoŜno-Parcele: 3430/4, 3429/4, 3428/2, 3427/2, 3426/2, 3425/2, 3447/1, 3448/1, 
3449/1, 3429/3, 3430/3, 3450/2, 3499/2, 3448/2, 3447/2, 3428/4; 

- w sołectwie Otłoczyn: 3298/2. 
Dla wskazanych terenów zamkniętych nie wyznaczono stref ochronnych. Na terenach 

zamkniętych obowiązują przepisy odrębne. 
Zasięg terenów zamkniętych wskazano na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna”. 

 
II.19. OBSZARY PROBLEMOWE 
 

Na terenie gminy Aleksandrów Kujawski wyznaczono obszary problemowe obejmujące tereny  
w miejscowościach Otłoczyn i Wołuszewo. Są to tereny zabudowane i tereny wskazane w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego połoŜone na obszarach szczególnego 
zagroŜenia powodzią.  

Ich lokalizacje wskazano na rysunku „Kierunki i polityka przestrzenna”. 


