
UcHwAŁA NR XLIIV283/2014
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w spr8wie miejscowego planu zagospodarow.nia przestrzennego działek trr 85, 87' 88' 89/1' 89|2' 110' II1'
112/1,11212, 11213,ll3,114/1,11412,115,116,lI1/3,1I114,137 \| Zajezierzu, gmina Gniewkowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkl 5 ustawy z dnia 8 ma|ca 1990 r' o samoEądzie gminnym (Dz. U. z 20l3r' poz.
594r)) oraz art.20 ust. i ustawy zdnia 27 rnarca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
pL U' z2012 r. poz' 64,72)) \,/ związk|r z ań- 4 ust' 2 ustawy z 25 czf'twca 20l0t, o tnianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspękcji sanitamej oraz ustawy o ocfuonle zabytków
i opiece nad zabytkani (Dz' U' Nr 130 poz' 871) uchwala się' co następuje|

Rozdział 1.
Przepisy ogóIne

s 1. Po stwięrdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kięrunków zagospodaro]r'r'ania
przestrzennego gminy Gniewkowo uchwalonego uchwałą nr XIx/124l2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia
30 maja 2012I., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania pżestrzennego działek nr 85, 87, 88' 89/1, 8g/2,
110,111,112/1,11212,11213,113,114/1,11412,1L5,116,11'713,11'714,13'7wZajeziet^r.gminaGniewkowo.

s 2. IntegraIną część uchwały stanowi:

1) rysunek planu w skali 1:1000jako załącznik nr l do uchwały,

2) lista nieuwzględnionych uwag oraz rozstrzygnięcie o sposobie .ozpatrzenia u\-vag do projektu planu, jako
załącznik nr 2 do uchwały'

3) rozst.zygnięcie o sposobie lealizacji zapisanych w planie inwesĘ,cji z zal(resu infrastruktury tęchnicznej, które
należĄ do zadan wlasnych gminy omz zasadach ich frnansowania, jako załączik ff ] do uchwały'

s 3. Uchwala ustanawia obowiązujące na telenach objętych planem przepisy pra\'ra miejscowego dotyczące
pźeznaczenia isposobu zagospodalowania poszczególnych terenów oraz okreśIa konieczne dla osiągnięcia
uamieżonych celów - nakafy, zakazy i waluŃi'

s 'l. Przepisy pra\Ą'ne niniejszęj uchwały nie mogą byó stosowane wybiórczo oraz w odenvaniu od ustalęń
rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.

s5.w realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawaltych w niniejszej uchwale' mają
zastosowanie prfepisy szczęgólnę wraz z aktami wykonawcą/mi i odrębnymi.

$ 6. KaŹdy teren lvydzielony liniani rozgraniczającymi tereny o różnym przefnaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania okeślony jest symbolem, w IĆórym |jtery oziaczają p|zęz|,aczenie posfcfególnych terenów
według oznaczeń 1ęgęndy rysunku planu'

$ 7. Na rysunku planu obowiązują

1) granica obszaru objętego p1anem'

2) Iinie rozgraniczające tefeny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodalowania,
3) nieprzekracalna linia zabudorł,y'

4) nieprzekaczalna linia zabudo\ły od istniejącej sieci elektroenergetycznej,

5) stref.a ochrony konserwatorskięj ,,B',,
6) strefa ocltony archeologicznej ,,w'',
7) symbo1e identyfikuj4ce teleny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania'

|)zm. Dz' U' z 2013 r '  poz'  ó45 i
z) zIJ.. Dz. U . 22012 r . poz. 951 i

1318,r2014 r. poz.379
1445,22013 r. po2.21,405 i 1238,22014 L paz.3j9

Id: 49682DCC-96.19-4DD0,80F8-A5DC3D9Do799. pooDEanv



Rozdrial2.
ogóln€ ustalenia planu

s 8. Ustalenia ogólnę obowiąztłą dla wsrystkich telenów w granicach obszaru objętego planem' o ile ustalenia
szczegółowe nie stanowią inaczej '

I) w granicach planu \łyznacza się:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzimej, o symbolu MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, o symbolu
MNru,

c) leren rolnj. o ęymbo'u - R.

d) teren zabudo\łf usłlgowej, o symbolu- U,

e) teren sportu i rękeacji' o symbolu- Us,

t) tereny dróg publicznych lokalnych, o symbolu - KD-L'

g) tefeny dróg publicznych dojazdo\łych, o symbolu_KD-D'

h) tereny &óg wewnęt.znych, o symboltr I(Dw,

i) teren ciągu pieszojezdnego' o symbo1u Kx'

2) obowiązuje zakaz loka1izacji funkcji i obięktów nje związanych z podstawowym przeznaczeniem telenu ijego
obsługą z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zabesu ,Iącmoścj pub]icznej, zgodnych z przepisami
ofuębnymi'

s 10. zasady och|ony i ksztahowania ładu pźestrzennego:

l) wynagane sytuowanie no\łych budynków zgodnie z liniami zabudolvy, określonymi na rysunku planu,

2)w granicach nowo wydzielonej dziatki budowlanej terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
obowiąfuje zabudowa wyłącznie jednym budynkięm miesfkalnym,

3) utrrymuje się istniejące zainwestowanie zrealizowane zgodnie z obo\łiąfującymi przepisami, dopuszczasię ich
pfzebudowę, rozbudowę, nadbudowę iremonly na warunkach dotyczących nowej zabudowy, w zakresie
parametrów technicaych budyŃu,

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków f zachowaniem
kontynuacji dotychczasowej wysokości budynków z tolerancj ą wysokości do + 1 5%,

5) dopuszcza się pfzebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budyŃów z zachowanięm
kontynuacji dotychczasowych linii rabudowy,

6) dla przebudowy' rozbudor''1', nadbudorły i remontów istniejących budyrrków dopuszcza się realizację połaci
dachowych uwzględniając dotychczasową kolorystykę, pokrycie dachu oraz kąt nachylenia połaci dachowych
z tolerancj4do ł100,

7) dla pżebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów istnięjących budynków dopuszcfa się ręalizację
in\łestycji uwzględniając dorychczasowe funkcje'

8) ogodzenie działęk aż'towę - za]ęca Się Źrywopłoty.

s 11. Zasady ochrony ś|odowiska, przylody i kajoblazu kulturowego|

1) obowiązuję zagospodŹrowanie terenu prowadzące do utżymania i ochrony wartości przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazo\'vych, \'v tym:

a) zachowanie istniejących folm ukfattowania terenu,

b) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych'

s 12. zasady oclrrony dziędzictwa kulfurolvego i zabyików oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w części terenu objętego planem' zgodn;e z rysunkiem planu, obowiązuje strefa ochrony konserwatorskiej ''B'';
obowiązuj ą następuj ącę ustaleniaI
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a) zachowanie zasadniczych proporcjilłfsokościowych zabudowy kształtujących sylwetę zespołu wiejskiego,

b) dostosowanie nowej, wprowadzanej w obszarze zabudo\ły do historycznej kompozycji w zaklesie sytuacji,
skali, b|yiy wraz f nawiązaniem form współczesnych do lokalnych tradycji architęktonicznych,

c) zachowanie zabudowy historycznej (iej konserwacja i rewaloryzacja),

d) usu\łanie obiektów dysharmon jzujących.

2) w części terenu objętego pIanem, zgodnie f rysuŃiem planu, obowiąfuje strcfa ochrony archeologicaej ',w'';
wszelką dzialalnośó inwestycyjną na obsuaźe strefy należy prowadzić zgodnie f przepisami o ocfuonie
zabytków i opiece nad zabytkami'

3)w pżypadku natrafi€nia podczas robót ziemnych lub budo\łlanych na obiekt' co do którego istnieje
przypuszczenie' iż jest on zabytkiem' naleł zastosować się do pEepisów o ocbjonie zabytkó\ł i opiece nad
zabytkami.

s 13. wymagania wfnikające z potrzeb ksztallowania pżesfzenj pubIicznych: \łymagana szczególna dbałość
o wysokąjakośÓ ęstetyczną elementów wyposaŹenia pżestrzeni pub]icfnych, m'in' obiektów małej alchitektury,
oświetlenia, w zakesie wykonania nawierzchni, itp.

s 14. Parametry i wskaźniki ksŹał1owanla zabudowy ońz zagospodarowania terenów: obowiq"zuje lokalizacja
zabudo\ły owysokięj jakośc; architektonicz]o-estetycmej zgodnie z zasadami okeślonymi w ustalęniach
szczegóło\łTch'

s 15. Granice i sposoby zagospodarowania |ercnów Iub obiektóW podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w rym terenów górniczych, a tŃże na|a]ionych na niebezpieczeństwo powodzi
oruz zagtażoiych osuwaniem się mas ziemnych: na terenie objętym planem nie występują tereny podlegające

$ 16. szczegóło\'r'e zasady i warunki scalania i podziafu njeruchomości: nie ustala się'

$ 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz og.aniczenia wich użytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy: według ustaleń szczegółowJch.

s 18. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy systemów konunikacji i infrastuktury technicznejI

l) lereny w liniach rozgraniczających dróg przemaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchll pieszych,
lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) obowiązuje zakaz lokalifacji fabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji,

3) obowiązuje wYdzielenie na terenie działki budowlanej miejsc parkingowych w minimalnej ilości 2 miejsc
palkingowych na 100mr powierzchni uą'tkowęj uslug oraz minimum 1miejsca parkingowego na budynek
mieszkalny jednorodzinny o|az 1 miejsca parkingowego na 100m, powierzchni uŻytkowej budyŃów spoltu
i rekreacji,

4) szczegółowę rozwiązania geom€trii ulic i skzyżowań (iezdnie, chodniki, ścieżki rowerovr'e, pasy postojowe)
naleł opracować \ł plojektach budolvlanych inwestycji,

5) dopuszcza się budowę iprfebudowę istnięjącej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obolviązującymi
pżepisami odrębnymi,

ó) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenie w wodę z gmimej sieci wodociągorłej zgodnie
z obowiązującymi przepi5ami odrębnymi,

7) zasady obsługi w zaklesie kana1izacji sanitarnęj:

a) odplowadfenie ścieków sanitarnych do zbjorcfej sjeci kanalizacji zgodnie zobowiązującymi przepisami
odrębnymi'

b) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanaiizacji sanitarnej dopuszcza się odplowadzenia ścieków do szczeĘch
zbiomików ok]esowo opróżnianych; należy dokumęntować ilość \ływożonych ścieków,

8) odprowadzanie wód opadowych do gruntu, w przypadku dróg, parkingów oraz innych powierzcbd
zajiecz:lszczonych dopuszcza się, do czasu zrea]izowania kanalizacji deszczowej, odplowadzanie wód
ooadosich do grunLL po up-lednim podc,,)s,,c,,en:u.

9) zasady obslugi w zakJesie zaopatrzenia w gaz. obsługa zabudowy z przewidywanej rozdzielczej sieci gazowej,
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10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną. dopuszcza się wykorzystanie urządze^ z^si|aiych
gazem, energją elektryczną lub irrnych pa]iw' wtym pochodzących ze ź]ródeł energii odna\łialnej,
z zachowaniem normatywnych wańości emisji spalin do atmosfery. okeślonych w przepisach odrębnych
i szczególnych'

11) Zasady obs]ugi w zakresie zaopatrzenia \ł energię elektryczną|

a) zasilanie projęktowanych obiektów zdwóch stacji |rans|ormatorowych: istniejącej ,'Zajezierze 3'', po jęj
przebudowie na stację o większym gabarycie i z projektowanej stacji t.ansformatorowęj słupowęj,

b) lokalizacja stacji projektowanej w liniach rozgEniczających drogi K'.D3 lub drogi KD.D4; dla zasilania
stacji wybudować kablowąlinię śIednięgo napięcia pop.zez odgałęzienię z linii napowietrmej'

c) dla zasilania projektowanych obiektów, z istniejącej i projektowanęj stacji naleŹy wypro'(adzić linie
kablowe niskiego napięcia prowadząc je poptzęz zŁącza kab1owo.pomiarowe, zabudowan€ wlinii
ogrodlęnid dzidlek. 7 dostępem do drogi.

d) projektowane linie kablolve średniego i niskiego napięcia nalezy układaó w istniejących i projektowanych
drogach publicznych oraz terenach ogólnodostępnych; dopuszcza się .ealizację uzbrojenia
eleldroenergetycznego w niepublicmych drogach wewnętrznych pod wa.runkiem wyprzedzającego
uregulowania spraw formalno-prawnych pź€z właścicięla lub właścicieli dlogi wewnętrznej z gestorem
sieci dla ułoienia 1inii kablowych oraz zapewnienia słuibom eksploatującym i konseńvującym doslępu do
tych sieci na zasadach okeślonych w przepisach odrębnych,

€)w przypadku nie uregulowania spraw lonrra]no-prawnych na ułożenie sieci kablowej niskiego napięcia
i zabudowę złączy kab]owo-pomiarowych w drogach wevmętrznych, altematywnie złącza dla odbiolców
obsługi\'r'anych z drogi wewnętrznej należy zabudować w liniach rozg.aniczających drogi publicznej,
zktórych naleŹry wyp|o\ładzió zalicz1ikowe 1inie niskjego napięcia do poszczególnych projektowanych
budynków'

1) utrzymuje się przebiegi napowietrnych linii średniego i niskiego napięcia przebiegających w granicach
opracowania planu; dopuszcza się ich pEętożęnię lub skablowanię na wniosęk zainteresowanych stron
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

g) nalęŻy zagwafantować gestolowi sieci dostęp do lin;i i urządzeń e]ektroenergetycznych w cęlu ich obshgi,
konserwacji, modernizacii i usuwania awarii.

l2) zasady obsługi wzakesie telekomunikacji: podłączęnię do te]efonii stacjonamej poprzez kanalizację
teletechniczną zgodnje z obowiązującymi p.zepjsami od|ębnym;

l3)zasady obsługi w zakesie odpadów komunalnych| glonMdzenie odpadów w famykanych, przenośnych
pojemnikach - wywóz odpadów z pojemników w sposób zor8anizowany zgodnię z przepisami odlębnymi.

s 19. sposoby i telminy rymczasowego zagospodarowania, u|ządzĄnja i użrytkowania terenówI

1) zabrania się wznoszenia tymczasolych obiektów budowlanych z $ył4czeniem obiektów związanych
z olganizacj ą p]acu budowy,

2) do cfasu rea]izacji ustaleń planu dopuszcza się u4rtkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.

s 20. Tereny rekreacyjno.wypoczynkowe oraz teręny slużącę organizacji impreu masowych: nie przewiduje
się'

s 21. Wysokości stawęk procentowych służących naljczeniu op'łaty z tyfułu \łzrostu wańości nie|uchomości:
l) na teręnach pffeznaczonych do realizacji ce]ów publicznych _ 0 %;
2) na terenach przeznaczonych do realizacji ce]ów niepub]icznych - 30%.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące

na poŚfczegó|nych terenach objętych planem

s 22. Tereny oznaczone symbolamj lMN - 6MN p|zemacza się na cel zabudowy mieszkaniowei
jednorodlinnejl obo\^ ia,,Lja następt|jąLe u.|alęnIa:

l) wysokośó zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9'om'
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2) dop.^/c.,a sie oodDi\ r ir/enie bud) r\o$,
3) dachy budynków mieszka]nych o nachylenju od 3o"do 5o".
o)::l:-.'':11 sĘ budowę wolnostojących g€rał o archit€kturze nawiąfującej do budynku mieszkalnego,z ewentltalnym wydzieleniem oomie

*"l.yi"'i" i""no,7ióil;;'#;;:T:: 
gospodąrczych' wysokość budynłów maksymalnie 5m, iąt

5) dopuszcza się.ealizację infrastukfuly tec|nicznej związanej z podstawową fu.kcją terenu,
6) minimum 60% powierfchni działki nalęzy pozostawjć w |onnie biologicznie czynnej (zielęń ułtko],va lubozdobna),

7) powierrchnia zabudowy do 40% powierzchni dzialki budorvlanej.

. " 
s.]-.:1:':" oznaczony symbolem 'Tf-.|::::,"-l się na 

'cel zabudo\ĄT mieszkaniow€j jędnorodfinnejf dopusfczeniem fabudo1ł} usługowej; o bowiąalją następujące uslalęnia|
1) lvysokość fabudo.\łf mieszkaniowej do trfech kondygnacji nrziemnych oraz maksymalnie l2,0m,
2) dachy budyŃów mieszkalnych o nachy]eniu od 20"do 50",
3) dopuszcza się ręalizację budyŃó.\ł, usługowych'
4) ĘTsokość zabudowy usłt]gowej do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9'0m.
5) dachy budyŃów usługowych o nachyleniu od l,5.do 45",
o) 

li1usz1zi 
się budolvę wolnostojących garaży o alchitekfurze nawiąztljącej do budyŃu mieszkalnego,

ffifiiJ:l.]T#',Yffl"#ł:"#"j:?{:t:: gospodarczych, *ysot<ose óuay*ow matsyma1nie sm, i4i
7) doFszcfa sĘ \łyd^zielenie funkcji usłYle] 

:óldyŃach mieszkaniowych tak by stref.a uciążIi\łości usługnie \"''pły\"',ała na funkcję mieszkaniową z \Ą'yłączeniem inwestycji ceiu p"tii"ł"g" z faKlesu iącznoŚcipublicfnej' zgodnych z przepisami odrębnyml.
'' 

lHi"#T:* 
funkcjl usłtrgowqi \! projektowanym budynku nie może przefuaczać 3a%o powielzchni

9).::^'trlj:1l 
|.lT11:::"j działalności nię moż'. wykftczać pozagranice działkr 'nienoże n€gatywniewpływ-ać. naśrodowisko, w lyT n1clun:. 

::d{ poa"i"'ne i pó*i".'ińo'" 7fr,ią...n'.' mwestycji celupubllcznego z zakesu łączności publicfnej' zgodnych z przepisami od.ębnymi.
10) dopuszcza się realizację infrastrukfury technicznej związanej z podstawową lunkcją1cręnu'
11) minimum 50% powierzchni działki na]

ozdobna), 
lezy pozostawić w formie biologicznie czynnej (zieleń urytkowa lub

]2) powieżchnia zabudowy do 5o% powierzchni działki budow]anej,
13) obowią7uje fakaz realizacii inwestvc

"aa"i"!'-Jj ;'* jffid','_[#,":"glr7"".fi i-"..i i1ff 
',:;"-tt*t*.**11kfl:,1i:;

zgodnych z pżepisam] odrębnymi.

s 24. Teren oznaczony symbo]em 8R przeznacza się na cel |olny: uprawy polowę i hodow]ane.

".,"Łi,';.'"."" 

oznaczony symbolem 9IJ przemaczA się na ce] zabudowy usłu8orvej; obowiązlrją następujące

]) wysokość zabudowy usługo]vej do trzech kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie
2) dachy o nachyleniu od t,5"do 50",

12,0m,

., 
j.".#:'fi:',o podpiwnicfenie budynków z uwzględnieniem okr.esowego wysokiego poziomu wód

4)::]1111]:ść 
|ro]vaqz9nej działalności nie może wykJacuać poza granice działki Inlemoże negatywnie\'r'plywać na ś.odowisko, w tym na grunt' wody poaźiemne i piwierziI'ni"*"l*yią.*"i"' inwesb/cji celupuDlIcznego z zakresu łączności publicznęj' zgodnych z przepisami odrębnymi.

5) dopt|szcza się |ęalizację infrastruktury technicfnej związanej z podstawową funkcją te|ęn u,

Id;.l96B2Dcc96494DD0.8orn.łsoooooornr-oopoony



6) dopuszcza się wydzielenie parkingu samochodów osobo}rych irealizację obiektów malą architektury izieleni
3^'j^*l.1.' il*].?.h";ę 

parkilgu należy wykonać z materiałów uniemożliwiających wnikanie substancjiropopocjrodnlch do gruntu,

7)minimun l0% powierzclrni działki nąleży pozostawić w |ormie biologicznie czynnej (zieleń uzytkowa 1ubozdobna),

8) powieżchnia zabudowy do 90% powierzchni działki budowlanej,
9) obowiązuje zakaf realizacii inwestv, 
:;*ll*łaxffi ,""ff,T[:'"'#-ŁT:i"ff[fi" ffi i:::JJ:-łr::"'i#;i:il'",#r''f:;

u.,o,$"1,u;.'"."" 
oznaczony symbolem 10vs $zeznacza się na cel spoltu i rekreacji; obowiązują następujące

I ) \ł,ysokość fabudowy do dwóch kondygnacj i naz i€mnych oraz maksymaInie ] o.0m.
2) dachy o nachyieniu od 3()odo 50o,
3) dopuszczasię realizacje obiektów małej architektury włącznię z Vządzęniami i inf.aslruKlurą sponową
4)uclązliwość 

|ro],vaqzgnej dzialalności 
'nie 

moŹe ,^rykraczać poza granice działki inie może negarywniewplywaĆ na środowisko, w tym na srunt' wody poaziemne i pdwlerziń.i.ow"'!.',[ią","ni"' jnwes1ycji celupublicznego z zakresu łączności pubilczne]' zgoonych z pżepisami od|ębnymi,
,, 

!."J",ięn'.Ę 
podpiwniczenie budynków z uwzg]ędnieniem okeso\'''ego wysokiego pozjomu wód

6) doprrszcfa się realizację infrastnrkfury technicznej związanęj z podstawową funkcjąterenu'
7) dopuszcza się wydzielenie pa.kinn.] samochodór',, osobowyń oraz lealizację obiektów rna.lej archjtektuyi zieleni ofdobnei, nawierzchnie 

-oarkingu 
n'eł wykonać f materiałów ;niemoŹli\'r'iających wnikaniesubstancji ropopochodnych do $untu.

8) minimum 30% powie.zchni działki nal
ozdobna), 

eiy pozostalvić w formję biologicznie czynnej (zieleń urytko\ła lub

9) powięrzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki budo'vlanej,
l0) obowiązuje zakaz rcalizacii 'n.".'i.-:o'.1':| z?'wsz: z|1.lc'?ąco i mogących potencjalnie znacząco
il#:'i:rĘ;:d:"J:n*o'-*ytq"'*i". in1vesl,cji celu pulri")""go ..,;ń"." łączności publicfnej,

"k"$,,łl"jT,utx:1ffiu;il,"""'ffi'"P-"" ""-L2, 
KD-]J i KD.L4 przeznacza się na cel drogi plrbliczrej

l) dopuszcza się loka|izację obiektów budor"r'Ianych 
'i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem,zabezpieczeniem i obsługą ruchu. ą także Ll|ządze h związanych z potrzebami zażądzanla ruchen,

2) dopuszczasię lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawo\ł.ąfu.kcjądrogi,
3) obowiązuje zakaz lokalizacii budvnków, budowli 

'i \tządzeń z l1yłączeniem urządzeń iniiastruktWytechnicaej, niezwiązanych z poclstawowym przeznaczeniem terenu.
4) parametry i Wskaźniki kszta]towania zagospooa.owanla telenu|

a) szerokość w liniach rozgraniczaj ących jak na rysurku planu,
b) dopusfc/d 5ie reaJi , ,ac 'e , jec; i  L lr , , .d.,ei  infra"l:]: i1? 

]:" ' iY.qj 
^{ iąf3r}.h z ob)l lga technicZną orcg; -od'Ąodnienia. ośwję' lenia i lo ' .  zgoclnie z uoo*r":uJąL)nI przepIsamiodrębnymi'

$ 28. Tereny omaczone symbolami KD.D1 - KD-Ds przeznacza się na cel drogi publicaeJ dojafdowej|
l)dopuszcza się lokalizację obiektów budow]anych 

.iurządzen technicz,tych związanych z prcwadzeniem,zabezpieczeniem i obsłrrgą nrchu. a takŻe urząoz e|1 ̂ ylązanych z potrzebami zarządzania ruchem'
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastrukfuly lechnicznej niezwiązanych z podsrawową f'unkcją drogi,

jd' 4ooB2D(.| oÓ4a 4DD0.8pr6 !łpłĘo-frfiĘĘffi||]



3) obowi4zuje zakaf |okalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeni em urządzeń infrastrukturyteclrnicznej, nief wiązanych z podstawowym przefnaczeniem terenu'
4) paranetry i vr'skaznjki ksŹahowania zagospooarowanla |erenu I

a) szerokość w Iiniach |ozgraniczających m inimum 1 0m . j ak na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację drogi w ukladziejednoprzestrze.nym'
c) dopuszcza się realizację sieci i uŹądzeń infrastruktury technicznqj związanych z obsługą techniczną drogi -odwodnienią oświetlenia itp', Zgodnie z obowiq?"lą.y.i p-"pl.J'l 

"i.ęl.'lńis 29. Ter€ny oznaczone symbolarniKDw1 i t<Dw2 przęznacza się na cel drogi \.,ewnę!rzneJ:
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją drogi,
2) parametry j wskaźniki ksŹałtowania zagospooarowanla telenuI

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 8m.jak na rysunku planu'
b) dopuszcza się realjzację drogi w układfiejednoprzestrzennym'

o dopuszcza się realifację sieci i urządzeń infrastrukjur} tecinicznqj zwiąfanych z obsługą techniczną drogiodwod]ienif. os\^ ie.Ienia :Io'. /godrie 7 obowi]/uj"c) m: ptzeoisdm. odrębn} mi'
$ 30. Teren oaaczony symbolęm I.Dw3 przeznacfa się na cel dlogi wewnętrznęj:

]) dopuszcfa się lokalizację urządzęń infrastrukfury technicznej nięzlviązanych z podstawową ttnkcją d.ogi,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zagospooarowanla telenu|

a) sze.okośó w Iiniach |ozgraniczającychjak na rysunku p1anu,
b) dopuszcza się realifację drogi ]v układziejednopżesfzennym!
c')dopuszcza się realizację sieci i urfądzeń infrastruk|ury technicznej związanych f obsługą techniczną drogi _odwodnienja' oślłietlenia itp., zgodnie Z obowiązu]ącymi przepisaml oaięorryńi' 

.

$ 31. Teleny oznaczone symbolami KDw4 i KDw5 pżęznacza się na cel drogi wewnętrznejI
1) dopuszcza się loka]izację urządfeń infrastrukfury technicznej njęzwiązanych z podstawową ful*cją drogi,
2) parametry i wskaźniki ksz|ałtowania fagospodalowania tęrenu I

a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 8m jak na rysunku planu,
b) dopuszczasię lealjzację drogi w układzię jednoprzestrzennym,
c) dopuszcza się realizację sieci i urządzęń in|rastfukfl]ry teclrnicznej zwiąfanych z obsługą technicznądrogiodwodnienią oświetlenia itp., zgodnje z obowiąfują"i*i p,'"pi.ńi o;;;';i;i:
s 32. Teren oznaczony symbolem Kx przeznacza Się na cel ciągu pjeszojezdnegoI

]) dopusfcza się lokalizację urządzeń infrastruktury rechnicfnej niezwiąfanych z podstawowąlirnkcjądrogi,
2) parametry i wskaźniki ksztattowania zagospodaro1łania terenu:

a) sze.okość w liniach rozgraniczających fgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza sĘ realizację sieci i urządzęn infrastrukfury technicznej dot}czącęj odwodnień, oświet]eń itp.,zgodnie Z obolł ;ąf u jący-ni p.zepisami Ll . l Ięon; ml ' '
c) dopuszcza się realizację obiektów małej architektuł,'

Rozdzi.ł 4.
P.zepisy końcowe

$ 33. wykonanie uchwary powierza się Burm]strzowi Gniewkowa'

s 34. Uchwała podlega publikacii na stronie intemetow€j gminy oraz w Dzienniku Urzędowym WojewódfwaKujawsko - Porrorskiego.
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s35. Uchwala wchodzi wicię Do
Województwa Kujawslio . Pomoiskiegó'

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowymupływie 30 dni od daty jej

Id:49óB2Dcc'9649'4DDo.8ors'łso$o-Dó-99'Pooonun'
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załącznik Nr 1 do Uchwały Nt xLII]/283/2o14

Rady Miejskiej w cni;wkowie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

PRZEWO fĄcY Ir-. \r 1

mgr Ja z Kozłowski
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Załącznik Nr 2 do Uchwaly Nr XLIi{/283/20 l4
Rady Miejskiej w cniewkowie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

LISTA Nrf,UWZGLĘDNIoNYCE IIIVAG oRĄz RoZSTMYGNIĘCIE o sPosoBtE RoZPATRZENIAI'wAc Do PRoJEKTU MIEJscowEGo PLANU ZAGosPoDARowANLĄ PkZtrS IRZENT,{EGoTRINU DZIAŁEK NR 85' 8?, 88, 89Ą, 89Ą 1] 0, 1|l,112/1-]l|2/3,113, ttątt, iln,ls, n6 fi1/3,117/4,
I37 W ZAJEZIERZU, GMINA GNIEWKOWO

Na podstawie ad' 17 pkt 14 oraz ań. 20 ust' ] ustawy z dnia 27 marca 2oo3l' o planowanlu i zagospodaro\'vfu1iuprzęstrfennym (Dz.U.z201ft' poz. 647 zpóźn' zrn.) przedkłada się Radzie Miejskiej wc;iewkowie listęnleuwzg]ędnionych uwag umieszczonych w ponlzszyrn wyKazle'

' ił'-i:-1/V (j I

T.eść r.wag Ustalerlia p.oiektu ptant
d]a 1ie.uehomości, &lórej

do:yczy owaga

Uzasadniełie
11ieliwzg!ę d|}ienia

aJ1.!,/agt

zgłaszaiąEy
Uwagę z {aĘ
wp,y.!r,/u l.waga

Brak niel;lzględnioascL lxag do projektu pĘedmiotorr,ego p:a&v

Id: 496B2DCC-9649-4DDO-80!B-A5DCjD9DO799. puop$auy
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI1I/283/2014
Rady Mięjskiej w Gniewkowie

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

o sposoBrE REALrzo"r 
"S?."ffffiI(]#""^TrE rNwEsrycn z zAKREsuINFRĄSTRUKTURY TECHNICZNEJ' KTÓRE NALEżĄ Do ZADAŃ wiiśirvcrr curNv oruzzAsADAcIł IcH }.INANSoWANLĄ

,")l "'"!i\T]. :-,::' '.:.:1"Y 
,,dnia 2- r,arca 2o0J-' oplanoudniu iZago.puuaro\-\M|u pżes|rzenr.)'nIU7'v.7 fU).t ' ao7' 64l / aóżn' zm.' Rada \-4ieiska $ Gn:e$kouie okJe.|a- naslepującj sposób lea|izacjii zasady finansowania inwestycji z zakesu in|rastruktuy tec]rnicznej, któ." 'goan" ' *iu."ą 

" 
onia 8 marca 199or'

::amorządzie gminnym (tekst jednolił, DZ.IJ.z20|3,r poz' so4ipozn. ń1 ia|eżą do zadań \"r'lasnych gminyi służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mięszkańców'
1' Inwestycie zzskresu infrastruktury t€chnicznel prze.lvidziane do realizacji na podstawie planustanowrą:

a) drogi pub|icztr€ wraz z uzbroieoiem Dodziemnym, urfąilzeni'mi infrastruktury technicznej' oświetteniemlścieżkami, rolYerorł}mi, iie|enią. towarzysząc{ i odpoYiednim zabefpieczenrem technicznymzmniejszającym uciążliwość komunikacyjna' w sioiunku do innych funkcji w lozumieniu przepisóYochrony środowiskg; modernizacja istniejących fjazdów oraz budowa nowycń połączeń tornunlku"yjnyct,z terenu obJętego planern miejscowym, prace zwi@ane z utrzymanięm i mojerniźacją parkingó*,,"iti,i"ia
małej archjtektury związanej Z funkcjądrogową

b) urządzenia elekt}oenergeĘczne; budowa linii kab|owych nn isn dla obsługi proJektowanych inwestycjj,modemizacja ibudowa stacji transfomatc,r o weJ,
c) sieci i urządzenia wodno _ kanalizacyjne orAz gazo}Ye; utrzymanie istniejących i proJektowanych sieci wodno- kanalizacyjnych oraz gazowych wraz.. z budową- inlrastruktury tecńi."ne; 

'niezoęane1 
do wykonaniaprojektowanych podłączy w p|zypadku realizacji projiktowanych inwestycji tuaoi"tanv"n,

d) sieć telekomunikacyjtra; pod'lĄcfenie projektowanych obiektów budowlanych do istniejącej ]iniitelekomunikacyjnqj.

2' sposób r€alizacji inwestycji:
a) rea'izacja inwestycji zzakresu inflastruktury technicznej, które nalężą do zadań w'asnych gminy, zapisanych

:. T:j.:9lł* plan ie fagospodarowanb 
|.."-.j|?"ni!qo działek nr 8i, 87, 88, 89/1, Eg|2, 110, | 11, 11211,112/2' 11213, 113, 114/1' |l4l2' t 15. t 16, ] 1713, ttil+, tzl * za]"iiei,. frini,cn,"**o'o, odbywać siębędfie zgodnie z z'łożenjami okreśjonymi w sfudium uwarń'kowun' 

.i 
l.i"'uło' zagospodaro\'r'aniapżestrzennego gminy cniewkowo'

b) rcalizacja inwesb'cji z zak|esu infrastruklury teclnicznej przebięgaó będzie zgodnie fobowiązującymiprzepisami inormami' wł,m m. in. ustawą zdnia zi stycznia iooł ł' F,u*-J. ,u'orvi",i publicmych(Dz'U'z2013|' pof,90,7zpó^. zm'), ustawą zdnia 71ipca 1994r. Prawo budo\łlane (Dz'U.2o13t' poz.]409), us|awą zdnia 2] marca 1985r. o drogach publicznyclr.(oz.'u zzol1r. po, )o0 z późn' zn'), usta\'r'ąf dnia 
' 
27 kwietnia 

. 200l Prawo ochrony 
'środowiska (iz. U'' z2o13r. p";. i;;;' lnwestycje w zakresieprz €s) tanja idystrlbucji paljw ienerpi i elektrycznej.real izowan" będą;;po;ób ókesrony wart.7 ustawyzdnia 10kwietnia 19'7r. Prawo enłgeryc'.ó (D;.U' ' zzo12 t '. poZ.nlsłi pł,.. ,-). sposób real izacji

]::j.']ł^.ll -ylo" Ędz]e z r,rykoĘstania moŹliwych do 
. 

zastosowaiia rozwlązan technicfno.
i:ill:i;:.'"' 

gware|tlłących wysoką jakośó wykonania inrveslycji. Dopuszcza się etapową realizację

:. Zur"ay fio"oro*uniu,
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a) Realizacja 
.inwestycji dro€owych. parkingów oraz zzakJesu zje|eni uządfonej publicznej będzie fiDanso\łana

!|T: ::j1:i 
gmjny fdopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami zgodniez obowlązuJącymj przepisami' m. in' ustawąz dnia 26 listopada 1998 I' o finansach publicznych (Dz'U' z]z013t'poz. 885 z.pózn. fm') olaz z ustawą z dnia 16 grudnia 2003r' o finansowaniu inaastl.uktury nanspomr ląctowego(Dz. U ' z 2005 r. Nt 261 poz. 225| z późn. zm.j'

o, 
|,11::1*': 

jnwestj,cji infrastrlrktwalny'ch zwiąllaf,ych zzaopatrzenje|n tercnu objęĘo planem w ene€ięeleKryczną beŁie rcalizowana ze :rodków finansowych przedsiębiorshła.n..g"ty.."go posiaaając{owymaganą koncesję oraz na podstawie umów f zainteresowanymi odb;rcami energji"na waunkach okeślonychprzeZgestoróvt sieci.

c) Inwestycje z zak'esu budotvy sieci \łodociągowej ikanalizacji finansowane będą na podsta\'r'ie alt. 15ust1 ustawy z dnia 1 czetw.a 2Oo1 o ńiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowynr odprowaclzeniu ścieków
@f.U'z2006r'Nr I23 poz' 858 zpóź:n. zm.) ze'środków b.dżń ńin' ,'dopu.'"zen'". po.o^mi",i
fi nansowych zawartych zlnnymi podmiotamr.

PRZEWoąryl'fĄĆY R^ir./
łngr .Ia z Kozłowski
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UZASADNIENIE

' ' l/,|iejscorvy plan zagospodarowania p|zestŻennego został opracowany na podstawieuchwały 'nf x|Ń151|2008 Rady |Miejskiej W Gniewkowijz dnia 27 iutego )ob8 r' w sprawieprzystącienia do. spo|ządzenia miejscowego planu zagospodarowanń prz"stz"nn"go wzaFAefu qfi. Gniewkowo.
' ,' Wymienjona uchwała rozpoczęła^tryb forma|no.pEwny spoŹądzenia p|anu mlejscowegookreś|ony w ustawie z dnia 27 marca 2bo3r' o planowaniu i zajosioo"i.o"unii ii.""rrzunny. 1oz' U. z2012 | poz' 647' z póżn. zm.)'
' . Ęo ,,].y"k1liu ptzewidzjanych ustawą uzgodnień i opjnii projeK p|anu był pęedmiotemwyłożenia' do. pub|icznego wglądu' w trakcie którego zorganizowano disiułę pub|iczną nad.ozwiązaniami przyjętvmi w planie.

Ustalenia. p|anu są zgodne z połtyką przestrzenną gminy okreŚIoną w stud|umuwarunkowań | kierunkÓw zaoosDodarowania pzestzennego 
' 
gńiny 

, 
oni"*l.o*o (uchwała nrXlx|124t2a12. Rady N'|iej9kiej w Gńiewkowie z dnla 30 maja zólzr] w sbrawie uchwa|enja studiumuwarunkowań i kjerunkow zagospodarowania pzeskzennego q-inv ć;i;*ko";;'

.-- - .. Zgodnie z ań' 20 ' ust' l uslawy z d1ia 27 marca 2oó3| ' a plónowaniu i zagospooarowan|uprzeslĘennym p|an miejscowy uchwala ,rada gminy' po siwierdzeniu jego zgodności zustaleniami studium' rozstzygając jednocześnie o sposobie rczpat|zenia u'ag óo proj"xtu pl"nuoraz sposobie lealizacji zapisanych w planje' inwestycji z zakresu infrastrukturi technicznej' które
::|= 1" :"'q9ń własny^ch gminy. oraz zasadach i;h finansowania' zgodńie z przepisami or'nansach pub|icznych. częśc tekstowa planu stanowi keść uchwały,-częśŻ g|aticzną a|azWy|t]agane rozst|zygnięcia stanowia zającznik do uchwały'
^-^ ̂ ..!'ll:j'." u9!*ała zawie|ająca p|olekt miejscowegó p|anu zagospodarowania pzestzinnego stanowi' wypełnienie uchwafy nr X|X/151/2o08 izańyka tryb fórmaIno.prawny obowiązującypzy spo|ządzeniu planu.

W tej sytuacjj Wwołanie uchwałv jest uzasadnione' lnicjatorem wywołania uchwały jestBufmisttz Oniewkowe

Djtt!woLl\

sporządziła: Magda|ena KłoSowska

C\ li ra

Kozłous,bi
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