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UCHWAŁA NR xx134/2012

RĄDY MIEJSKIEJ w GNIEwKowIE

z dn\a2'7 czerwca2]Iz r.

rv sprawio miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlł dzialki nr 77015 znajdującej
się.tY granicach :rdministracyjnych miasta Gnicwkowa

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 5 usta\łT z dnia 8 malca 1990 r. o samolzĘdfie gminnym (Dz' U' z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz.558, Nr 113, por. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806 z2AU r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 22004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
l203,Nr167poz .  I '15922005r .Nr7 '12 .poz .1441,Nr175,po2.145 '7 ,z2A06r .Nr17,poz .  128,Nr i81 ,
poz. 1337; 22007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. I2IB; z 2008 r. Nr i 80, poz. 11 11,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z2OIOr. Nr 28, poz. t42,Nt f8 poz. 146,
Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011r. Nr i 17 poz. 679, Nr 13 4 poz.771,Nr 2I poz. 113,Ni149poz.
887, Nr 217 poz. 128I, z20lf t. poz.567) oraz ań. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 'll'l otaz 22001t. Nr 6, poz. 41, Nr 141. poz.
1492 otar 22005 r. Nr 113, po2.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 7635;
22007 r.Nt 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, p oz. \2Zj,Nr ZOI, por.lZ37,Nt 220, poz.
1413,  z  2010r .  Nr  24 .  poz .  124,Nr75 poz .474,Nr  106,po2.675,Nr  1 t9 ,poz .804,Nr  149,p02.996,Nr
155, poz. 1043, Nr 130, po2.817,22017 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901) Rada Miejska uchwala, co
następuje:

Rozdziat 1.
Przcpisy ogóIne

$ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwaruŃowań i kielunków
zagospodfuowann pżęshzennego gminy Gniewkowo uchwalonęgo uchwałą nr xlxl124l20l2. Rad),
Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2012r', uchwala się miejscorły plan zagospodarowania
przestrzennego działki fu 77015 znajdującej się w glanicach administlacyjnych miasta Gniewkowa'

2. Tntegralną czę(cią uchwa}y st.lnowią

a) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do uohrvały,
b) Jista nieuwzględnionych u1vag olaz rozstżygnięcie o sposobie lozpatrzęnia uwag do projęktu pianu.

jako załącznik rr 2 do uchwĄ,

c) rozstrzygnięcię o sposobie rcalizac.ji zapjsanych 1vP]anie inwesĘcji z zakresu i[frastruktury
tecbnicznej, które należą tlo zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania' iako zalacznik nr
3 do uchrvab.

. $ 2. 1. Uchwała ustanau,ia obo1viąZującę na tęręnach objętych planem przepisy prawa miejscowego
dotyczące pżeznacfęlia i sposobu zagospodalowania poszczególnych tercnów omz określa konieczne
dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki.

2'. Ptzępky prawne łiniejszej uchwa\ nie mogą być stosowanę wybiórczo oraz w o(lęIwaniu od
ustaleń rysunku stanort.iącego załącznik do uchwały.

$ 3. w rcalizacji miejscowego planu, oprócz ustalęń pŹepisów Zawartych w niniejszej uchrvale, mają
zaslosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi'

s'4. Każdy telen wyduielony liniami rozgrar,iczającynri teleny o lóŻnym ptzeznacze iu lub rózrych
zasadach zagospodarowarria, okeślony jęst symbolenr, w którym liiery. o'1nacza]ą pŻeftaczenrc
poszczegóhych terenów wedfug oznaczeń legendy rysuŃu planu'
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$ 5. Na rysunku planu obowiązują

1 ) granica administacyjna miasta,

2) granica obszaru objętego planem,

3) linie rozgraniczające teleny o różnym pŹeznaczęniu lub Ióżnych zasadach zagospodarowania,

4) niepzekaczalne linie zabudovy,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od istniejącej sieci elektroenelgetycznej,

6) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub róźnych zasadach zagospodarowania.

Rozdział 2.
ogólne uslalenia planu

s 6. BIak tręści

1. Ustalenia ogólne obowięują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem' o ile
ustalenia szczegóIowe nie sLanowia inaczej'

2. PŹeznaczenie tęręnów:

1) w granicach planu wyznacza się tereny:'

a) zabudo\ry mięszkaniowej jednorodzinnej' o symbolu MN'

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzimej i zabudowy ushrgowej, o symbolu - MNfu,

c) leśne' o symbolu ZL,

d) dróg publicznych, o symbolu_ KD,

e) dróg wewnętraych, o symbolu KDW,

2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów niezwiązanych z podstaworłym przeznaczeniem
1erenu ijego obsługą z nył4czeniem inwestycji celu publicznego z zakesu łączności publicznej,
zgodnych z przepisami odrębnyrni.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzemego:

l) wymaganę sytuowanie nowych budynków zgodnie z liniami zabudowy, okeślonymi na rysunku
pląnu, w sposób umoŹliwiający zharmonizowanie obiektów z otaczającym kajobrazem,

2) w granicach nowo wydzielonej działki budow1anej telenu budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego obowiązuje zabudowa wyłącznie jednym budynłiem mieszkalrrym,

3) ogrodzenie działek ażurowe - falęca się żywopłoty'

4' Zasady ocbrony środowiska, przyrody i kraj obrazu kulturowego :

1) obowiązuje zagospodarowanie terenu pfowadzącę do utrzymania i ocfuony wartości przyrodniczych
i lóżnolodności folm klajobrazo\\,ych, w tym zachowanie istniejących folm uksftahowania telenu.
5. Zasady ocbrony dziedzictwa kulturowego i zabytkórv oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku

nalralrenia podczas robót zięnrnych lub budowlanych na obiekt, co do którego istnieje p uypu,ż",'ii", iz
jest on zabytkiem nalęży zastosować się do przepisów Ustawy o ocfuonie Zabytkó1v i opięce nad
zaĘtkami.

-- 6' Wymagania w}'nkającę z pot.zeb kształtowania przestrzęni publicznych: \ymagana szczególna
dbałość o wysok4 jakośó estetyczną elementów *Tposaienia p.zestzeni publicznych, m.in. obieltów
maĘ architekfury, oświętlenią w zakesię q]ykonania nawierzchni, ię'
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7. Palametry i wskazniki kształtowania zabudow;' oraz zagospodarowania terenów: obowiązuie
lokalizacja zabudoły o rtysokiej jakości architektoniczno.estętycznej zgodnie z zasadami okeślonymi
w usta1eniach sf częgóło\łych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania tęrenów 1ub obiektów podlegających oohronie, ustalonych na
podstawie od.ębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także nafażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zaglożonych osuwaniem się mas ziemnych: na tęręnie objętym planem nie występują
tereny podlegające ocblonie'

9' Szczegółowe zasady i warur <i scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się'

10. szczególne warunki zagospodarowania tęlenów oraz ograniczenia Wich uzytkowaniu' wtym
zakM zabBdow| nię dovcz:y.

1 1 ' Zasady modęmizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacj i i infrastrŃtury technicznej :

1) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są clo rrrchu i postoju pojazdów, rrrchu
pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury tecbr,fcznc:],

2) obawiąznję zakazlokalizacji zabudowy niezwiązanej zlttzyfianiem i obsfugąkomunikacji,

3) obowiązuje wydzielenie dwóch miejsc par1dngowych na każdej działce budowlanej,

4) szczegółowę rozwięanla geometrii uijc i skryzowań (ezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy
] postojowę) nalezy opracować w projek1ach brrdowlanych inwestycji.

5) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastrukfury technicmęj na waruŃach
gestorów sieci w uzgodnieniu z zarzątlcą dlogi,

6) zasady obsługi w zakesie zaopatzenia w wodę - zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wotlociągowej
na warun]rach okrę(lon)ch przez gestora sicci.

7) zasady obsłrrgi w fakresie kanalizacji sanitarnej:

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na lvaruŃach gęstora
sieci,

b) do czasu rea1izacji zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ściekÓw do
indywidrralrrych przydomowych lub kontenerortych oczyszczalni ścieków,

8) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzimej oraz mieszkaniowej jeclnorodzinnej
i zabudorł'y usfugowej odprowadzanie wód opadowych do grunfu po uprzednim podczyszczeniu,

9) zasady obsługi w zakesię zaopafuzenia w gaz - obsługa zabtdowy z przewidywanej rozdzielczej sieci
gazowej średniego ciśnienia gazu Zięnnęgo lub za pomocą indywiduahych fbiorników na gaz
płynny'

10) zasady obstugi w zaklesie faopatrzenia w energię cieplrrą - dopuszcza się wykoŹystanie ulządzeń
zasilanych gazem, energią elekĘczną lub innych paliw, wtynr pochodzących ze zródeł enirgii
odnawialrrej, z zachowanien normatywnycb Wańości emisji spalin do atmosfery, określonych
w przępisach odrębnych i szczególnych,

l1) zasady obsługi w zakesie zaopatrzeńa w energię elektryczną
a) zasila.rie obiektów z istniejącęj na teręnie stacji transfomatorowęj

pŁebudo\^ ie na stację o więksą ch gabaĄ Iach.

b) dopuszcza się dyslokację stacji w linie rozgraniczające drogi KD5,
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c) zę stacji bansformatorowej nalezy wyplowadzić nowe linie kablowę nn 0,4 kV, którc prowadzić po
tęręlach ogólnodostępnych i djóg publicmych, a następnie pŻęIotęm pźez złącfa l@blowo -
pomiarowe zabudowane wlinii ogrodzenia, skąd zalicznikowo zasilić poszczególne obiękty'
Doplszcza się możliwość realizacji uzbrojenia elektloenelgetycznego w drogach 1vewnęfufnych
KDW pod warunkiem rtyprzedzającego uregulowania spraw formalno - prawnych przez
właściciela lub właścicieli drogi węwnętrznęj z gestolem sieci _ na warunkach odrębnych.
W przypadku braku uzyskania odpowiednich zgód naleŻy ptzewidzieć alternatywny sposób
zasilatia poptzez zabudowę żączy kablowo - pomiarowych na teręnach ogólnodostępnych (z
dostępem do drogi publicznej), z których należy vyprowadzió zalicznikowo instalacje nn dla
zasilania poszczególnych projektowanych obiektów ziokalizowanyoh przy drogach wewnętrznych,

d) zakłada się utzymanie przębiegu napowietrznej linii średniego napięcia, przebiegająoej
v potudniowej części terenrr; ewęnfualna przebudorva lub skablowanie moie być wykonane na
warulkąch gestora sieci,

e) od istniejących linii napowietrznych SN obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
w odległości 5m od osi linii; na1e4' zagwalantować gestolowi sięci dostęp do linii wcelu jej
obsfugi. Ionserwacji. arłarii i modernizacji.

12) fasady obsługi w zakesie lelekomunikacii:

a) podłączenie do telefonii stacjonarnej popŹęz kanalizację teletechniczną na rłarunkach określonych
przez rvybranego gestora sieci,

13) zasady obsfugi w zakesie odpadów komunalnych:

a) gromadzenie odpadów komunalnych w zamykanych, przenośnyclr pojemnikach - wyrt.óz odpaclów
z pojemników w sposób zorganizowany zgodnie z przepisami odrębnymi.

b) pozostałe odpady przekazywać do miejsc odzysku lub rrnieszkodiiwiania odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami cldrębnymi i szcuególnymi.

12. Sposoby i terminy tymczasolvego fagospodarowania, urządzania i użytkowania telenów:
1) zabrania się \łfnoszenia tymczaso1Ą'ych obiektów budowlanych z rtyłączeniem

z organizacj ą placu budowy,
obiektów związanych

2) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanię teIenów na dotychczas obowiązujących
zasadach,

3) ustalenia dotyczące obszarów ręhabilitacji istniejącej zabudort,y i infrastnrl-fury tecbnicaęj, a także
obszarów wymagających pŹekształceń lub Iękultyv''acji _ nie dotycfy.

13. Tereny rekeacyjno-rtypoczynłorve olaz teręly służące organizacji imprez rrrasowych: nie
przewiduje się.

14. wysokości stawek plocento\lych służących naliczeniu opłaty f tytułu wzlosfu \'r'ańości
nięruchomości:

1) ną telenach pŹefnączonych do realizacji celów publicmych 0 oń;

f) natęrenachpfteznaczonych do realizacji celów niepublicznych 30%.

Rozdzial3.
Zasady zagospodarowania obowiązujące na poszczególnych terenach objętych planenI

. .S7.le1en. oznaczcny symbolem lMN ptzęznacfa się na cel zabudowy mieszkaniowejjednorodzionej; obowiązująnastępujące ustalenia:
1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9'0m,
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2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

3) dachy o nachyleniu 15o do 50o,

4) dopuszcza się budowę wo]no stojących galaży o a.chitęlĆulze lawiązlt1ącej do bLrdynku
mieszkalnego, z ewentualnym rtydzieleniem pomieszczeń gospodarczych' wysokość budyŃów
maksymalnie 5m,

5) dopuszcza się realizację inaashlktury technicznej związanej z podstawowym wykoŹystaniem
terenu,

6) dopuszaza się podział tęrenu na dżałki budowlane z Zastzeżeniem, że każda z wydzielonych dzialek
budowlatrych nię może byó nrniejsza niż 0,35 ha,

,7) dopL|szcza się obsługę komunikacyjną projęktowanych dzia!ęk pop ef drogę wewnętrzną
o szerokości minimum 10m,

8) minimum 60% powięrzcbni działki biologicznie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna),
9) powierzchnia zabudowy do 40% porłierzchni działki budowlanej .

$ 8. Tereny oznaczone symbolami 2MN _ 6MN ptzeznacza się na cel zabudorty mieszkaniolvej
jednorodzinnej; obowiązująnastfl)ującę ustalenia:

l.) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m,
2) dopuszcza się podpiwniczenie budyŃów,

3) dachy o nachyleniu 150 do 50o,

4) dopuszcza się budowę wolno stojących gamży o architekturze nawiązującej do budynku
mięszka]nego, z ewenfualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych, wysokość budyŃów
maksymalnie 5m,

5) dopuszcza się lea1izację inftastrukfury tęchnicznej zrłiązanej z podstawową funkcią terenu'
6) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane z zastrzeŹenięm, że każda z wydzielonych clziałek

budowlanych nie może być rnnięj sza niż 0' l 0 ha,

7) minimum 60% powięrzcbni dziaŁ<i biologicmie czynna (zieleń użytkowa lub ozdobna),
8) powierzchnia zabudowy do 40% powięrzchni działki budowlanej .

s 9' Telen oznaczony symbolem 7MN p|zeznacza się na cel zabudovy mieszkaniowej
jednorodzinnej; obowiązująnastępujące rrstalenia:

1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m'
2) dopuszcza się podpiwniczenie budyŃów,

3) dachy o nachylęniu 15o do 50o,

4) dopusfcza się budowę \Ą.olno stojących galaży o architekturze nawięującej do budynku
miesfkalnego, z ęwentualnym wydzieleniem pomieszcfeń gospodarczych, wyiokóso budynkow
maksymalnie 5m,

5) dopuszcza się realizację infrastruktury tecbrricznej zwią7rrnej z podsta1vową funkcją terenu,
6) dopuszcza się podział tęrentr ną działki budowlane zzast|zeżerięfi), ie każda z wydzielonych

dfiałek budowlanych llie może być mniej sza niż o,10 ha,
7) minimum 60% powierzchd działki biologicznie czynrra (zieleń uzytkowa lub ozdobna).
8) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działld budowlanej.
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$ 10. Teren oznaczar|y symbolem 8MNfu ptzeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy usługowej; obowiązująnastępujące ustalęnia|

1) wysokość zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksyma]nie
9.0m.

2) dopuszcza się podpiwniczęnię budynków,

3) dachy o nachyleniu l50 do 50o,

4) dopuszcza się budowę \łolno stojących garaży o alchitekturze nawiązującej do budynku
mieszkalnego, z ęwęntlralnym vydzieleniem pomieszczeń gospodarozych' wysokość budynłów
maksymalnie 5m,

5) dopuszcza się vydzielenie fru <cji uslugowej w budyŃach mieszkaniowyoh tak by strefa
uciążliwości usług nie wp\wala na funtcję mieszkaniową z wy'lączeniem inrvestycji celu pŃlicznego
z zakesu łączności publicznej. zgodnyclr z przepisami odrębnymi'

6) powierzchrria fuŃcji usługowej w projektowanym budyrrku nie może przeknczaó 30oń,

7) dopuszcza się realizację zabudovy usługowej,

8) wysokość zabudovy usługowej do dwóch kondygnacji naziemnych, maksymalnie 7'0m,

9) obowiązuje zŃaz rea|izacji inwęstycji, dla klóryoh w1'1naganc jęst lub może być \\Tmaganę
sporządzenie raportu o oddział}.waniu przedsięwzięcia na śIodowisko z wyłączeniem inwestycji celu
publicznego z zakresu łącalości publicznej' zgodnych z przepisami odrębnymi,

10) uciążliwość prowadzonej działalności nie możę wykaczać poza granice działki inie możę
negatywnie wpływaó na śIodowisko, vr' tym na grunt, wody podziemne i powierzchniowe, powietzne
olaz stan akustyczny z wyłączenien inwestJ.cji cęllr publicznego z zakesri łączności publicznęj,
zgodnych z przepisami odrębnymi.

1 1) dopuszcza się realizacj ę infrastrLrktury technicznej związanej z podstawową funkcj ą torenu,

1.2) dopuszlza się podział terenu na działki budowlane z zastftezęĄię|l1, że l@żda u \łYdzielonych
clziałek budowlanych nie może być mnięjsza niż 0,i 0 ha,

13) minimum 60 oń powierzchni działki biologicznie czynna (zięlęń uŻytkowa lub ofdobna),

1 4) powierzchrria zabudovy do 40% powierzcbni działki budorvlanej .

$ 11' Tereny oznaczone symbolami 9ZL i I1ZL przezlacza sięrta cel terenów 1eśnyclt.

s 12' Telen oznaczony syrnbolem KD1 przeznacza się na celfuogi publicznej:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów buclowlanych i ruządzeń tecbnicznych związanych
z prcwadzeniemj zabezpieczeniem i obsfugą ruchu, a takżę uządzeń związanych z potrzebami
zarządzania ruchem,

2) dopuszcza się lokalizację Wządzęń infrastruktury technicaej niezwięanych z podstawową
flmtcją drogi,

3) obowią7uje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z uyłączeniem urządzeń
inflastrukfury techniczrej' niezwiązanych z podstawo\łym przeznaczęniem terenu,

4) palamęĘ i wskaźniki kształtowania zagospodalowania telenu:

a) szerckość w iiniach rozgraniczających j ak na rysunłu planu,

b) doprrszcza się realizację drogi w uldadzie j ednoprzestrzennym,
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c) dopuszcza się realizację sięci i urzĄdfęń infrastnrktury technicznej zwięanych z obsfugą
techniczną drogi ' odwodnienia, oświetlęnia Ę., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniu
z gęstorami sieci.

$ 13' Tereny oznaczone symbolami KD2 - KD 6 ptzezlacza się la cel drogi pub1icznej :
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych zwięarrych

z prowadzeniem, zabezpieczerllem i obsługą rrrchu, atakże :lirządzęi\ zwięaaych z potrzebami
zavądzaLja t\chem,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastrukfury techr cznej niezwiązanych z podstawową
funkcj ą drogi,

3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z vyłączeniem urządzeń
infrastruktu-ry tecbnicznej' niezwiązanych z podstawowym pżeznaczeniem tęrcnu,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodaiowania telenu:
a) szerokość W liniach rozgraniczających jak na rysrrnJ<u planu,

b) dopuszcza się realizację drogi w układzie jednoprzestrzęnnym,

:i] c) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastnrktury technicznej zwiq,zanych z obsługą
techniczną drogi _ odwodnienia, oświetlenia itp., na warunkach zarządcy drogi w porozumieniuńz gestorami sieci.

$ 14. Te.ęny oznaczone symbolami KD7 i KDs pueznaęza się na cel drogi publicznej; poszężenie
drogi istniejącej:

l) dopuszoza się lokalizację obiektów
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą
zalządzania ruchęm,

2) dopuszcza się lokalizację uzqdzeń
funkcją drogi'

budowlanych iużądzeń tecbnicznych związanych
ruchu, a talde urządzeń związanych z potrzebami

inliastruktuy technicznej niezwiqzanych z podstalvową

. 3) obowi{zuje zakaz |okalizacji budyŃów, budowli i rrrzqdzeń z rłyłączeniem urządzeń
inaastruktuy tęchnic ttej, niezwięany ch z podstawowym pŹeznaczęniem telenu,

4) parametry i wskazniki ksztahowania zasospodalowania teręnu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających j ak na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację drogi w układzie jednoprzestzennym,

c) .dopuszcza się realizację sieci i urządzeń inflastruktury technicznej związanych z obsługą
tecbniczną drogi . odwodnienia' oświetlenia ię., na warurkach zarządcy drogi w porozumienii
z gestorami sięci.

$ 15. Teren oanaczony symbo1em I(DW przeznacfa się na cęl dlogi wę1vnętżnęj:

. l) gołusz:za się lokalizację ulfądzeń infrastnrkfury tecbnicznej niezwiązanych z podstawową
funłcją dlogi,

2) paĘmety i wskaźniki kształtowania zagospodarowania tęrenu:
a) szelokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu,
b) dopuszcza się rcalizację drogi w Ń,ladzie jędnopŹestrzennym,

c) .dopuszcza się realizację sieci i urz1dzeń inf.ast.uktury technicznęj zl,viązanych z obsługą
technica4 &ogi _ odwodnienia' oświetlęnia itp., na warunłach zarządcy drogi *po,o"u.i",'!u
z gestorami sieci.

1d: JXAWC-HFKPW-WCPXX-Y(XGH-LVGHe. pooprsany



Rozdział 4.
Przepisy końcowe

$ 16. Wykonanie uchwaĘ powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

s 17. Uchwała podlega publikacji na stronie intemetowej gminy oraz w Dzienniku
wojęwództwa Kujawsko _ Pomorskiego.

s 18. Uchwała wchodzi w źrycle po upływie j0 dni od daty jej ogloszenia w Dzięoniku
wojewódŹwa Kujawsko _ Pomorskiego'

Przewodniczący Rady

mgr Ja

Użędowym

UŹędow}.rn
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