
UcEwAŁA NR xLIII/282l2014
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia i0 kwietnia 2014 r.

w sprawie mi€jscowego planU zagospodarowsnia przestrzentr€go dziatki nr 193/3 w Gniewkowie przy ulicy
ZaiezierDej-

-.Na podstawie ań' 18ust.2pkt 5 ustawy zdnia 8 marca ]99or. o samorządzie gminnym CDz'U'z2ol3r' poz'
594|) oraz art' 20 Lrst' 1ustawy zdnia 27 marca 2003r. o p]anowaniu i zagóspodarowaniu pżestrzennym
(Dz.U, z2012r, poz' 6471)) w Związk]] z aI1' 4 ust.2 ustawy z25 czerwca 2010r' ozmianie ustawy o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym' ustawy o Panstwowej lnspekcji sanitamej oraz ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz' 871) uchwala się' co następuje:

Rozdzial l.
Przepisy ogólne

s 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustalenjami studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gniewkowo uchwalonego uchwałą nj XIX/] 24l20l2 Rady Miejskiej w Gniiwtowie z dnia
30 fiaja 2012|'' uchwa]a się miejsco1vy p]ąn zagospodarowania przestrzennego dziaiki nr 193/3 w Gniewkowie
p|zy a||cy Zajęziernej '

s 2. Integrallrą część uchwały stanowj:
1) rysunek planu w skali l |1000 jako załączn;k nr 1 do uchwały,
2) lista ni€uwzględnionych uwag oraz rozstrzygnięcie o sposobje lozpatrzenia uwag do plojektu planu, jako

załącznik nr 2 do uchv',ały,

]) |ozstrzygnjęcie o sposobie realizacjj zapisanych w planie inwesrycji z zakesu infiastruktury tecbnicznej, które
należądo zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako zalącznik ru 3 do uchwały'

s 3. Uchwała ustanawia obo'viązujące na terenach objętych planęm przepisy pra]va mjejscowego dotyczące
prze'LaczęĄia i sposobu zagospodarowania poszczegóLnych telenów oraz okeśla koniec;nę dla osiągnięcia
zamierzonych celów - nakazy' zakazy i wanrŃi.

s-4. PEepisy plawne niniejszej uch\łab niemogą b}ć stosowane w)biórczo oraz w oderwaniu od ustaleń
rysunku stanowiącego załącznik do uchwary'

s5.w realizacji miejscowego planu' opfócz ustaleń przępisów zawartych rv niniejszęj uchwale, ma.ją
zastosowanie przepisy szczególne w.az z aktanri wykonawcrymi i odrębnymi'

s 6. Kazdy teren wydzie1ony liniami rozgraniczającymi tereny o różnyn przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania określony jest symbole ' wktórym litery oznaczaj]ą ptzżznaczenie poszczegól;ych t€renów
według oznaczeń legendy rysunku planu.

s 7. Na rysunku planu obowiązu.ją

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające teleny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczaina linia rabudowy,

4) synbole identyfikujące tereny o różrym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
Rozdzial2,

ogólne ustaIenia pIaDu

$ 8.Ijsta]enia ogólne obowiązujądla wszystkich telenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia
szczegółowe nie stanowią inaczej.

s 9. Pżeznaczenie telenówI

t) zm. Dz. U . z 2013 r. poz. 645 i
ż) zn, Dz' U' z 2012 t' poz- 95 l i

1318,22014 t. poz.379
1445,22013 t. poz.21,4A5 i  1238, z2AI4 L por.379
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l) w granjcach planu wyfnacza się te|eny:

a) objektów produkcyjnych, sktadów i magazynów z dopuszczeniem usług' o symbolu Pru,
b) drogi publicznej dojazdowej, o symbotu - KD-D,

2) obowi@uję zakaz lokalizacj i funkcj i i obiektów n ięzwią"zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i j ego
obsługą z \jq,łączenięm inwestycji celu publicznego f zakesu łączności public;nej, zgorJnych z przepiśńi
ooręDnymr'

s 10. zasady ochrony i ksńałtowanja ładu przestrzennęgo: wymagane s}.tuowanie nowych budynków zgodnie
z liniami zabudowy, określonymi na rysuŃu plarru'

s 11. zasady ochrony środowiska' przy.ody ikajobrazu kulturowego: obowiąfuje zagospodarowanie te|enu
prowadzącę do utrąlmania iochrony wartości pżyrodnicą7ch i różnorodności folm kajobrazowych. wtym
zachowanie istniejących folm uksŹałtowania terenu.

$ 12. fasady ochrony dziedzictwa kulfurowego i zab)tków olau dóbr kultuly współczesnej| w przypadku
natraienia podczas .obót ziemnych lub budow1anych na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie; iż j;st on
zabytkjem naleł zastosować się do przepisów o och|onie zab}tków i opiece nad zabytkami'

s 13. wynagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychI wymagana szczególna dbałość
o\]ysokąjakość estetyczną e]ementó'v 'vyposaienia przestrzęni publicmych' m'in' obieklów małej architektury'
oświetlenia, w zakesie \ł,ykonania nawierzchni, itp.

6 14. Palanretry i wskaźniki ksŹahowania zabudowy oraz zagospodarowania telenów| obowiązuje ]okalizacja
zabudowy zgodnie' z zasadami ok|eślonymi w usta1eniach szczegółowych.

-{i 15. Glanice isposoby zagospodarowania telenów ]ub obiektów pod]egających ochronie' uslalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym telenów górniczych, a także naraŹonych na niebezpieczeńshło powodfi
oraz zagrożonych osuwanięm się mas ziemnych: na tęrenie objętym planem nie występują tereny podlegające
ochronte.

$ 16. sfczegó.lowe zasady i warunki scalania i podział! nieruchonrości: nię usta]a się'

s 17. szcfególne warunki zagospodarowania tęrenów o|az ograniczenia wich ułtkowaniu, wtym zakaz
zabudowy: wedlug ustaleń szczegóło\łych'

s 18. zasady modemizacjj, rozbudowy i budowy systęmów komunikacji i in|rastruktury technicaei:
l)teren w liniach rozgraniczających drogi przeznaczony jest do ruchu ipostoju pojazdów, ruchu pieszycb,

lokalizacji ścieżek low€ro\łf7ch i urządzeli in|raslruktury technicznej,
2) obowivuje zakaz lokalizacji fabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikac Jl,
3) szczegółoive rozwiązania geometrii ulic i skzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy posrojowe)

należy opracowaó w projektach budowlanych inwestycji,
4) obowiązuje wydzie1enie na lerenie działki budo\'vlanej minimum 1miejsca

powieżchni usługowej oraz minimum l miejsca parkingowego na 3oo m1
nawierzchnię parkingu należy \łykonać zmateliałów uniemożliwiających
ropopochodnych do gruntu,

5) dopuszcza się budowę iprzebudowę istniejącej sięci infrastruktury technicznęj
pżepisami odrębnymi,

6) zasady obsługi w zakesie zaopatrzenia w wodę - zaopatzęnie w wodę z gminnej sieci wodociągowej zgodnie
z oborviązującymi przepisami oÓębnymi'

7) uasady obsługi wzakesie kana]izacji sanitarnej| odprowadzenie ścieków pŹemysłowych do zbjorczej siecj
kanalizacji sanitarnej zgodnie z obolviązującymi przepisami odrębnymi,

8) odpJowadfanie vr'ód opadowych do gruntu, w przypadku dróg, palkingów oraz innych powierzchni
zanreczyszcfonych dopuszcfa Się, do czasu zrea]izowania kanalizacji deszczowej, odpro]vadzfu1ie Wód
opaoow) cI do grJnn| po uprledni|. podc4 !7c,,ęn'ul

9) zasady obsługi w zakesie zaopatrzenia w gaz. obs,Iuga zabudo'vy z przewidywanej lozdzielczej sieci gazowej'

parkingowego na 100 m,
powierzchni produkcyjnej,
wnikanie zanieczyszczeń

zgodnie z obowiąf ującymi
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]0) zasady obsługi w zakręsie zaopatrzenia w ęnelgię cieplną. dopuszcza się wykoŹystanie urządzeń zasilanych
gazem! energią elektryczną lub innych paliw' wtym pochoduących ze ódet enę|gi| odnawial;ej'
z zachowaniem no|matywnych wa.tości emisji spa|in do atmosfęry, okjeślonych w przepisach odrębnych
i szczególnych'

ll) zasady obsługi w zakesie zaopatrzenja w energię elektryczną ustala się waliantowe zasilanie dla nowych
inwesrycji w granicach terenu oznaczonego symbolem pru;

a) w przypadku zagospoda.owania terenu pżef jednego inwestora zasilanie z abonencki€j stacji
transformatolowej zlokalizowanej w granicach opracowania planu; zasilanie stacji abonencką ]iniąkablową
średniego napięcia pop|zez odgałęzienie z linii ..Michałorvo'' lub z Iinii wyprowadzonej bezpośrednio z cPż
WN/SN w cniewkowie,

b)w przypadku zagospodarowanja telenu przez kilku inwestoróW o z\acznyn1 zapotrzebowaniu mocy
przyłączeniorvej na działkę' zasilanie z abonenckich slacji translormatorowych zasilanych abonenckiń
kablami SN z projektowanych złączy kablo.\łych SN lub wyplowadzonymi bezpośrednio zGPz wN/sN
zgodnie z przepisami odrębnymi; stacje abonenckie lokalizować na teręnach przyłączaoych podmiotów,

c) w przypadku podziału tęręnu na działki budowlanę i zagospodarowanie ich przez kilku inwestorów
o niewie]kim zapotrzebowaniu mocy p|zyłączeniowej na działkę' zasilanie z projektowanych linii
kablowych nn (w B/m abonenckich) wyprowadzonych z projektowanej stacji transform'torowej własności
przedsiębjorstwa ęnergetycznego; stac.ję zlokalizo\'vać na geodezyjnie wydzielonej działce' w granicach
opracowania p]anu' z dostępem do drogi publicznej.

12) zasady obsługi w zak|esie telękomunikacji: podłączenie do telęfonii stacjonarnej poplzez kana]izację
teletechniczną zgodnie z obowiązującymi pżepisami odrębnymi,

13) zasady obsłt]gi wzakesie odpadów komunalnych| gromadzenie odpadów w zamykanych, przenośnych
pojęmnikach - \łrywóz odpadów z pojemników zgodnie z przepisami odrębnymi'

s 19. Sposoby i terminy o.mczasowego fagospodarcwanią urządzania i lrłtkowania tęrenórv:
1) zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych

f organizacją piacu budowy,

2) do czasu realizacji ustalęń p]anu dopusfcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiąfujących zasadach'

. 5 20. Tercny rekreacyjno.wypoczynkowe olaz tereny służące organifacji jmprcz masowych: nie przewirluje
s lę.

! 21. wysokości stawek procentowych służących naliczęniu opłaty z t}tułu wzrostu wańości nieruchomościI
l) naterenach przeznaczonych do rea]izacji ce]ów pubIicznycb _ o %;
2) na terenach pżez:raczonych do realizacji celów niepublicznych 3o%.

Ustalenia suczegółowe. 
""."l;"":"J.ł;;dn.o*nnia 

obowiązujące na
poszczególnych terenach objęfych planem

. s 22' Teręn oznacfony symbo]em Pru przeznacza się na cel obieldów produkcyjnych, skłaclólv i magazynów
z dopuszczeniem usług; obowiązująnastępujące ustalenia|
1) dopuszcza się realizację budyntów produkcyjnych, składowych, magafyno\\'ych oraz usługo\łych'
2) wysokość rea]izowanej zabudowy maksymalnie 20m, z \jvyłączeniem masfów telekomunikacvinvch.
3) dachy budynków' o nachyleniu od 1'5.do 45"'
4) dopuszcza się realizację uffądzeń technologicznych ^viązanych f podstawowym wykolzystaniem telenu,
5) dopuszcza się btdowę budynków biurowo - socjalnych do cŹęrcch kondygnacji naziemnych iwysokości

maksymalnie 20m.

ó) maksyma|na wysokość ścian oporo\łf/ch i zasieków skladowisk ]2 m,
7) uciąz]iwość pro'vaduonej działalności niemoż€ \łykaczać poza granice |erenu z \}ryłącfeniem inwestycji celupublicznego z fakresu łączności pubIicznej, zgodnych z przepisam-i odrębnymi,
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8) na g|anicy z terenami sąsiednimi, z wyłączeniem terenów dróg, należy zlokalizować pas zięlęni izoiacyjnej
o szerokości minimum 4m,

9) minimum 25% powierzchi dziatki nalezy pofostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń ozdobna
i irolacyjna),

l0) powierzchnia zabudowy do 75% powierzchni działki bttdowlanej.

s 23' Teręn omaczony symbolem KD-D p eL1acza sję na cel drogi publicmej dojazdowej; obowią.ują
następujące uslaleniaI

]) dopusfcza się lokaIizację obiektów budowlanych i u|ządzeń technicznych zwią"zanych z plowadzeniem,
Zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także u.ządz eń Z'rlązanych z pot|zębami fażądzania ruchem'

2) dopuszcza się lokaiizację urządzeń infrastruktury tec1micznej niezwiaianych z podstawowąfunkcjądrogi,

3) obowiązuję zakaz |oka|izacjl budynków' budowii i u|ządzeń zwłączeniem urządzei1 inf.astfuktury
technicznej, niezwiąfanycb z podstawowym przeznaczeniem terenu'

4) param€tly i wskaź1iki kształtowąnia zagospodalowania terenu:

a)szerokośó w liniach |ozgranicfających zgodnie Z rysuŃiem planu'

b) szerokośójezdni minimum lom,

c) dopuszcza się realizację sieci i urfądzeń infiastruktury tec1micznej zwivanych z obsługą techniczną dlogi_
odwodnienia, oświetlęnia ilp', zgodnie f obowivującyni przepisami odrębnymi.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

s 24. wykonanię uchwajy powieża się Burmistrzowi Gnielvkowa'

s 25. Uchlł,ała podlega publikacji na stronie intemetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym województwa
Kujawsko Pomorskiego.

''' { 26.-Uchwała wchodzi wżycie po uplywie ]0dni od daty jej ogłoszenia w Dzierniku Urzędowym
wojewódŹwa Kuja\ł,sko _ Pomorskiego'

Idr 8B7IlB9A'?707 4712-81F2 9B0AE6A3CICB



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/282/2014

Rady Miejskiej w Gnie\ł'kowie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

; "  . ' - ; l  ' \ " E J S C O W Y  
P L A N  Z A G O S P O D ^ R O W A N I A  P R Z E S T R Z E \ N E G O
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SKALI ,  1  :  1000
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iśczłowski
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ZałącznikNr 2 do Uchwaly Nr XLIII/282l20l4

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

LISTA NIEIJWZGLĘDNIoNYCII I^VAG oRĄz RoZSTRZYGNIDCII o sPosoBIE RoZPATRZENIA
IJWAG Do PRoJEKTU MIEJsCowEGo PLANU ZAGosPoDARowANLĄ PRZI]s.r.RZl]NNEGo

DZIAŁKI NR 193/3 w GNIEwKowIE PRZY ULICY ZAJEZIERNEJ

. Na podstawie aft.17 pkt 14oftL zafi.2o ust.l ustawy zdnia 27 ..rjarca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Qz.U.z201ft' poz, 641zpóźn. zm.) pżedkłada się Radzie Mięjskiej
W Gnielvkowie listę nieuwzględnionych uwag umieszczonych w poniŹszym wykazie'

Lp. Treść uWa* Usialenia proiektu pt6.r:r
d|a nierac}omości, &iórej

óotycry xwaga

Uzasa6łieniR
Itie.rwzg}ędniełia

swagi

zgfuszający
uwagę z daą
wplyw! awagi

Brak ursurvzg|ędriołych urvag do pIojek*u przedEriotox'egopl iD B

PRfEWODN
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załącfnjk Nr 3 do Uchwaly Nr XLIII/28212014

Rady Mi€jskiej w Gniewkowie

z dnia 30 kwiehia 2014 r.

o sposoBrE REALrz^"t, 
"^X?ffi*It0ilt"1,"^1*ru r.o*rr.r"r z zAKREsu

INFRĄSTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRI NALEżĄ Do ZADAŃ wŁAsNYcII GMINY oRĄz
ZASADACH ICH FD{ANSOWANIA

DOTYCZY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DZIAŁKI NR 193/3 w GNIEwKowIE PRZY ULICY ZAJEZIERNEJ

.* Na. podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2j fiarca 2003r. o planowaniu izagospooarowanru przestrzennym
(Dz'U.'z2a|2t, poz' 647 zpóźn' zm.) Rada Miejska wGniewkowje określa' następuj ący sposób realizacji
i zasady finansowanj a inwesq/cj i z zakesu infrastrukluly techniczrej ' kóre zgodnie f ustawą z dni; 8 marca l 990;'
o samorządzie gminnym (tekst jednoIiti' Dz.,J' z2aBr poz' 594 z późn. zm'.) naleią do zadań własnych gminyj służą zaspokaj aniu zbiororvych potrfeb mieszKancow.

1' Inwestycje zfakresu infrastruktury t€chnicznej przeYidziane do realizacji na podstawie pl'nu
stanowią:

a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym, urządzeniami infrastruktury technicznej' oświ€tleniem,
ścież}ami. rowero\'vymi, zi€lenią towarzyszącą i o.lpowie.Inim zabezpieczeniem' technicznym
zmniejszającym uciążliwość komunikacyjna wstosunku do innych funkcji w rozrrmieniu przepisriw
ochrony ślodo\Yiska; modernizacja istniejących fjazdów oraz budowa nowycń potączeń komunikacyinych
zterenu objętęgo p]anęm miejscowym, prace związane z utrzymani€m i rrrodernizacją parkingó*' ."uitu"ju
małej architektury Związanej z funkcjądrogową

b) urządzenia elektroenergetyczDe; budowa linii kab]owych nn isn dla obsługi projektowanych inlvestycji,
n.ode.ni l"Lja o Jdo'Ą J . ldcj i ' rJncio..1. l loro\Ąe. '

c) sieci i urządzeDia wodno - kana|jzlcyjoe oraz gazowe; utrą/manje istnie.jących i p|ojektowanych sieci wodno- Kan€||zac}Jnych oraz gazovych wraz z budo.lvą in|rasfuktury technicznej niezbędnej do wykonaniaprojektowanych podlączy w przypadku realizacji projektowanych inwesĘ,cji budowlanycn'
d) sieć t€|ekonunikacyjnN; podłaszenie projektowanych obiektów budowlanych do istniejącej liniitelękomunikacyjnej'

2. sposób realizacji inwestycji|

a) |ea]izacja inwestycji z zakesu infrastruktury technicznej, które należą do zadań rvłasnych gminy' zapjsanych
:,I1:]::":l 

p|anie fagospodarowanir p.festzennego działki nr ]9]/3 w Gniewkowie prz] licy. zajezierie1'
oooywac s]ę będz'e fgodnje z zalażenjemi okeśIonymi w sfudium uwarunkowań i kierunków
f agospodarowanla pŹestrzęnnego gminy Gniewkowo.

b) realizacja inwesrycji zzakesu infrastruktury lechnicznej pEebiegać bę{:lfie zgodnie z obowiązującyrni
przepisamj i normami, w tym m' in' ustawą zdnia zi styczn:a iool r.' Praw; zamÓwień publicznych
(Dz. U, z 2013|. poz' 90.1 z późn. zn.), ustawą f dnia 7 lipca 1994r' Prawo budow]ane ( Dz' U. 2013| ' poz'
1409), ustawą zdnia 2l marca 1985r' o drogach pub]icznych (Dz'U'z2o13r. paz' 260zpóźn' zm'), ustawązdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (bz.i'z2o13r. poz' iz3z;' Inwestycje w zat<resie
!:T]łT: l!ł:lryl:.]] 

pa|iw ienergii elektrycznej ręalizowane będą w sposób ;keslony w ań' 7 ustalvy
1:l..:.':: 

*.::1]i 
Jn:7r Prawo ene|getycme (Dz, U z2012r. poz. 1059 zpóżn' zm')' Sposób realizacj"i

]i:' 
esry:| \ły|1|kai będzje z w}Lorzystania moŻliwych do zastosowania rozwiązai techniczno--r€cnno|ogrcznyc]l gwiranfu]4c}ch w}soką jakość wykonania inwesrycji. Dopuszcza 5ię etapolvą realifacjęinwestycji.

L Zasady finansowanial
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a) Realizacja inwestycji drogowych, palkingów o|az z zabesl ziel€ni urządzonej pub]icmej będfie finansowana
pźez budŻet gminy zdopuszcfeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami zgodnie
z obowiązującymi przepisami, m. in' ustawQz dnia 2ó listopada ]998 r' o finansach publicznych (D z.IJ ' z1oB|,
poz. 885 z późn' zm,) otaz zustawązdnia 16 $udnia 2o05I' o finanso\ł,aniu infras;ruktury transpońu ]ądowego
(Dz' U . z 2005 |. N| 26,7 poz' 225I z późn' zrn ').

b) Rnansowanie inwestycji infiasfuktura]nych związanych zzaopatrzęniem terenu objętego planem w enefgię
e]ektrycmą będfie realizowana ze środkó\ł finansowych przedsiębioIstwa enelg;o,cznego posiadającego
\{ymagan4 koncesję oraz na podstawie umów z zaintelesowanymi odbiorcami energii;a waruŃacL ot<resionyitr
przez gestoró]ł sieci.

c)Inwes1].cje f zakesu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podslawle art' 15ust
l ustawy z dnia 7 czerwca 20a7 o zbiorowym zaopatrzeniu w wotlę i zbiorowyrr odprowadzeniu ścieków
(Dz.U.z20a6|' Nr 123 poz' 858 zpóźn' m) ze środków budżetu gminy źdopuszczeniem porozumień(lnansou) ch za$drych r inn) mi pod'niotami.

PRfEWOD

q aż '  i . l ,  !  ł | :  hozłou,sh i
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UZASADNIENIE

' |\4iejscow plan zagospodarowania pŻestzennego został op|acowany na podstawie
uchwały nr V||I/59/2007 Rady Miejskiej W Gniewkowie z dnia 26 kwietnia 2ob7 r. w sprawieprzystąpienia do spotządzenia miejscowego planu fagospodarowania pŻestŻennego działki nr
193/3 w Gniewkowie, Dry ul. Zalezie.nej.
' .' Wymieniona Uchwała |ozpoczęła tryb fo|rnalno-prawny sporządzenia p|anu miejscowego

ok|eślonyW ustawie z dnia 27 marca 2oa3|' o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym @z. U' z 2012 | poz. 647, z póżn. zm.)'
Po uzyskaniu przewidzianych ustawą uzgodnjeń i opinii p|ojeK planu był przedrniotem

wyłożenia- do pub|icznego wglądu' w trakcie któ|ego zorganizowano dyskusję pub|iczną nadtozwiąaniami pŻyjętymi w p|anie'
Usta|enia planu są zgodne z po|ityką pŻestrzenną grniny okreśIoną W stud|um

y-Y9'|.'Tl.9y9! i kjerunkóW zagospoda|owania pŻestĘennego gńiny'GÓiewkowo (uchwała nryJn12412012 Rady |\,4iejskiejw Gniewkowie z dnia 3o maja 2ó12r' W sprawie uchwa|enia studiumuwarunkowań ikjerunkóW zagospodarowania przest|zennego gminy Gniewkowo)'
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2OO3r. o planowaniu i zagospooarowantu

p|zestrzennym p|an miejscowy uchwala rada gminy' po stwie|dzeniu jego zgodności zustaleniami studium' rozstrzygając jedńocześnie o śposobie rozpatzenia uwag óo prójeKu ptanu
oraz sposobie realizacji zapisanych W p|anie' inwestycji z zakresu infrastruKury technicznej' którena|eżą do zad€ń własnych gmjny' orcz zasadacr| ich finansowania, zgodńie z przeplsaml oljnansach pub|icznych. częśc tel.stowa p|anu stanowi treść uchwaty, część graficzną o|az
\łymagane rozst|zygnięcia stanowią załącznik do uchwały'

- Niniejsza uchwała zawje.ająca projekt miejscowego p|anu zagospodarowaniapŻestzennego stanowi wypełnienje uchwały nr v||]I59/2ao7 i zamyka tryb forma|no.prawny
obowiązujący pzy sporządzeni{r p|anu.

- W tej sytuacjj wywołanie uchwały jest uzasadnione' |nicjatorem w}.,vołania uchwały jest
EUrmtsilz (,ntewKowa

PRZEi,v".j

ęL8r

,\a (

sporządziła: |\4agda|ena Kłosowska
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