
UCIIWAŁA I\łR xxlv/ 152 /2012
RADY MIEJSKIEJ W GNIXWKOWIE

z d|'ia3I paż,dzięrnika 2012 |'

w sprawie miejscowego planu fagospodarowania przestrzennego terenu w r€jonie ulicy Inowrocłtrwskiej
w Gniewkowie.

Na podsiawie ań. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy f dnia 8 marca l990r. o samolządzię gmiDoym (Dz' U' z 2001 r' Nr
142, poz. 1591, zf002t. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
z2003 r. Nr 80, poz.7I'7,Nt 1,6f, poz. 1568,22004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 16'7 poz. 1759
z 2005 r. Nr 172, poz.l44l, Nr 175, poz. 145'7,220061. Nr 17, poz. 128, Nr l8l, poz. 133'7:,2200"1 r.Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 1'73, poz. 1218i 22008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z2jl lt. Nr LI'7
poz. 679, Nr I34 paz',777'Nr 2I paz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 2l7 poz. I28I,z20I2 r. poz.567) oraz ań. 20 ust.
1 ustawy z dnia f'7 marca 2003r, o planowarriu i zagospodarowaniu przestrz€nnym (Dz' U. z201f r' poz' 647),
w zwi@ku z ań. 4ust. 2 usta\ły z25 lzęrwca 2010 r. o zmiade usta*Y o plano\"''aniu i zagospodarowaniu
plzęstfennym, ustawy o Państwowęj Inspękcji sanitarnej oraf ustawy o ochronie zabytków i opięce l1ad
zabytkami @z. U. Nf 130 poz' 871) Rada Miejska uchwala co następuje:

Rozdział 1'
PrzepiŚy ogólD€

$1'l Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami sfudium u\"r'arunkowń ikięrunków zagospodarcwania
pżęstrzennęgo gniny Gniewkowo uchwalonego uchwał4 nr XDV124120] 2 Rady Miejskiej w Gnie\łkowie z dnia
30 naja 2012r', uchwala się miejscouy plalr zagospodarowania prestlzęDnego terenu wĄonie rrlicy
Tnowroc,lawskiej w Gniewkowie.

2' Integralną część uchwały stanowi|

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

b) lista nieuwzględnionych uwag olaz roustrzygnięcie o sposoble rozpatrzenia uwag do projekfu planu, jako
załącznik nr 2 do uchwały,

c) rozskzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji f zakresu infrastruktury tęchnicznej,
które nalężą do zadań własnych gmily olaz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uch.!vab/.

s 2. l. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące
przęznaczęnia i sposobu zagospodalowania poszczególnych tęręnów olaz określa konieczne dla osiągnięcia
zańierzonych cęlów - nakazy, zakazy iwarunki'

2. Przepisy pnwne niniejszej ucbwały nie mogą byó stosowane wybiórczo omz w odervr'aniu od ustaleń
IysunlQ stanowiącego za'lącznił do uchwĄ.

$3'W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaień przepisów zawańych w niniejszęj uchwale, mają
zastosowanie przępisy szczególne wlaz Z aktami wykonawczymi i odrębnymi'

s 4. Każdy tęren Bydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o fóżnym pfieznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania oltreślony jest symbolem, 'v którym litery oznacza)ą przeznaczenie poszczególnych terenów
wedfug oznaczeń legendy rysunku planu.

s 5. Na rysunku planu oborr'r'iązują

l' gral ca obszaru objętego planem,

2' linie rozgraniczające teręlry o róŹn}'nr przeznacfeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3, nieprzekraczalne linie zabudowy,

4' nieprzekraczalne linie zabudo\Ą,y od istniej4cej sięci ęlęldroenergetycznej,

5. syrnbole identyfikujące tereny o lóżnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
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Rozdział 2.

$ 6. l ' Ustalorria ogó'ne obowi@ują. dl:'Jffi.':":::Tu* g.uni"u"h obsfaru objętego p]anem, o il(ustalęnia szczegółowe nie stanowią inaczeJ '
2' Przeznaczenie tercnów:

l) w granicach planu wyznacfa się tefęny:
a) zabudo\ły mięszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu . MN'
b) zabudo\łry mieszkaniowej jednorodfiDnej z dopuszczeniem fabudo\ły usługoweJ, o symbolu - MNru.
c) dróg publicznych, o symbolu _KD'

d) inflastruktury tęchnicznej - elektroenelgetyKą o symbolu. E,

. ..? :,Ę*i*'j" 
zakaz 

.|oka|izacjj funkcji i obiektów niezwiązanych Z podsta\'rowym p.zeznaczeniem telenu
:i::;"l1|*o " -'n*eniem inwostycji colu publicznego z zakre'iiią"^.["ip"ill""i'".i' ;*;"*h;il;;#;

:' żusady o"h,ooy i ksaałto\'r'ania ładu przestrz€nnego;
l,' \'Tmagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z liniami zabudowy, określonymi na rysrrnku planu,
2) w granicach nowo wydzięlonei działki budowlanej tefe]1u budownictwa mięszkaniowego jednorodzinnęgoobowiązuje zabudowa wyłącznie jednym budynki"* ń"'"ri"]"y., 

--'.

3) ogrodzel1ie dfiałek azurowe - zaleca srę zywoptoty.
4' zasady ochrony śIodowiska' przyrody i krajobrazu kultuło\ł/ogo:

. ,'l) obowiązuje zagospodalowanię terenB prowadzące do utrzymania i ochrri różnorodnośoi ńrm kiajot,-o'y"t', .' ty. ,ńo**ie i.tni"1ący"r,"io.ń *i##l"'x#fi:: 
przilrodniczych

5' Zasady ochrony dziedzlctwa L:ulturowego 
,i z^bytków oraz dóbr kultury lvspółczes[ej: w przypadku

::ll11::]1 
p:d*^.oból 7ifmnych tub budowlanych * 

"ui.t', "" 
a"i.o*""iujzab}tkiem na]efy zastosować się do przepisów 

" 
;;h.;;; ;;;;&#;;;;;;""",;#ff#3'"szczenie, iŹ jost otr

" ń'[J,Ti#':-&:'łfr-ff"jJ"l.*"lj:1*:::t 
przestrzeni.publicznych: wymagana szczególna dbatośó

oświetlenią w zakesii ód;#;;;;i"J"i"''fiffta 
przestrzeni publicznych, m'in. obieków małei-"l,'it"tt'-y'

7' Parametry i wskazniki kształtowalria zabudo*} oTaz zagospodarowania tereno]v: obo\,/iąuuje loka]izacja
f :su,"",ffffi",:l;Jó1;fiiX,*t'i,.t oni""no-estetycznej, zsod;ie; ru.uau.i-or.."srony.ni na rysunku ptaru oraz

. "1. ' ' '9.- ':. '  
isposoby zagospodaroL\ania tercnó$ lUb obieklów podleqaiac\

11dsr1wie 
odrebnrń p.ź"pi'o1"..* ry* terenó* gomicąń. a;k; .'"i;;;i:,hT".i.^ochronie. 

usta]onych na
olaz za$ożonych osuwałiem się mas ziemnych:"na l#il;'ięń;#;;J'ilĘ111t?::łi:,ffi.$';

9' Szczegółowe zasady i warunki scalania i podfiału nieruchomości: nie ustala sie'
'  

|0' szczęgóIne warunki zagosPodarorvania ferenó\Ą oraz ograniczenia Wich uŻ},1l 'o$aIiu' wgm za|azzaouoosy: 7godn je z usta|eniami szczegć,lou1mI.
1 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo\ły systemów komunikacji i iffIastlukfury technicznoj:

' ' 1] bfry w |iniach rozgranjczających
loKailzacJl ścieżek rowe.o*y"rl l u'ząa;"'i l#.xttłlfi3t"J'fi":ł"l: 

ruchu i postoju pojazdów, .uchu pieszych,
2) obovriązuje zakaz lokalifacji zabudow} Diezwiązanqj z utrzymaniem i obslugą komunlkacji,

^- -,r l .:9:]ir".;: "pqzietenie 
na rerenie drialki budowlanej miejsc posrojoq.ych vposloJowych na l00mr powierzchni usfuq

!lfl;.^nn,. o**,n* nale4 wytonat z inoaleę/i"ilr Jilffr" r"jl$J""ffiiJ#'l#rui|"mi{lł,
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4) szczegó|owe rozwięania geometrii ulic i skrfyżowań (iezdnie, chodniki, ściężki rowerowe' pasy postojowe)
należy opraco\'rać w projektach budowlalych inwestycji,

5) dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej na warunkach zarzĄdcy

6) zasady obsfugi w zakresie zaopatrzenia *. wodę - zaopatrzenie w wodę z gminnęj sięci wodociągowej na
warunkach określonych przęz gestora sieci,

7) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie ścieków sanitamych do gnrinnej sieci
Lanalizacj i .anhamej na warunkach gestora sieci.

8) w przypadku parkingów ikomunikacji dopuszcza się, do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej'
odprowadzanie wód opadolłych do gruntu po uprzednim podczyszczeniu,

9) zasady obsługi w zakresię zaopatrzenia wgaz - obsfuga zabudo\ły z przewidywanej rozdzie]czej sieci
gazowej średniego ciśnienia gazu ziemrrego lub za pomocą indy.widualrrych zbiomików na gaz pĘnny,

l0) zasady obsłrrgi w zakesie zaopatrzęnia węnergię cieplną - dopuszcza się wykożystanie urządzeń
zasilanych gazem, enelgią elektrycfną lub innych paliw, w tym pochodzących ze żródeł energii odnawialnej,
z zachow.rnien normarywnych wańości emisji spalin do atmosfery' okeś]onych w przepisach odfębnych
i szczególnych'

1l) zasady obsługiw fakręsię zaopatrzenia w energię elektrycaią

a) fasilanie istniejących i projektowanych obiektów z dwóch stacji transformatoroi\'ych: ,'Inowrocławska',,
zlokalizowanęj na terenie oplacowania i ze stacji ,,Działkowców'''

b) docelowo likwidacja słupowej stacji tansfolmato.owej ,Jnowrocławska',; w zam;ao wyfnacza się dzia.lkę
o wymiarach 7x6 metrów pod lokalizację projektowarrej stacji wolno stojącej (kontenefowej) na terelrie
ofraczon)m $mbolem r.

c) z projektowanej stacji wyprowadzić linie kablowe niskiego napięcia na istnlęjĄcą sieć zasilaną dotychcfas ze
stacji ''Ino$Tocławsk'' idla zasilania projektowanych obiektów, dla zasilania projektowanęj stacji nalęży
rtybudować kablową linię średniego napięcia poprzez odgałęzienie z linii napowietrznej .,Fabryka Mebli,'
przebięgającej pŹez teren opracowania; odga.lęzienię \łykonać przy skrzyżowaniu linii z drogą KD2; docelowo
likwidacja napowietrznego odcinkatej linii przebiegającej przez istniejące i projektowane działki,

d) zakłada się utrzymanie przębiegu dwóch napowietrznych linii średniego napięcia, przebiegających
w południowej części terenu; ewentualna przębudowa lub skablowanie może byó wykonane na \"r'anrnkach gestola

ę) w p.zypadku przebudowy linii na linie kablowe ogranicfenia odlęg.lości zabudo$T okfeślone na rysunku
pIanu slaną'ię nlea(ruahe,

1) do czasu przebudo\ły lub skablowania linii oaleł zagwarantowaó gestofowi sieci dostęp do linii w celu ich
obsługi, konselwacji, awarii i modęrnizacji,

l2) zasady obsługi w zakręsie tęlekomunikacji:

a) podłączenie do telefonii stacjommej poprzęz kanalizacje toletechniczną na waru kach okeślonych pżez
wybranego gestora sieoi,

l3) zasady obsługiw zakesie odpadów komunalnych:

a) gronadzenie odpadów komunalnych w zamykanych' przenośnych pojemnikach - w}.!vóz odpadów
z pojemnikóv.w sposób zorganizowany zgodnie z przepisami odrębnymi'

b) pozostałe odpady przekazać do mięjsc odzysku lub urrięszkodliwiarria odpadów zgodnie z obowią ującymi
przepisami odręblrynri i szczególlymi'

12' sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, ufządzanla i uŹytkowania teIenó\v:
l) zabrania się wznoszenia tymczasowych obi€któw budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych

z olganifacją placu budowy,

2) do czasu fealifacji ustateń planu dopuszcza się użytkowanie tercnów na dotychczas obowiązujących
zasadach.
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13. Tereny rckręacyjno.wypoczrynkowe oraz tereny służące organizacji imprez masowyci: nte pzewiduje się.]4. wysokości stawek prccento\^,ych sfużących mliczeniu opłaty z b,tułu wzrosu wartości nie.uchomości|l) na te|ęnach przeznaczonych do realizacji ce]ó\'/ publioznych.0 %l
2) na terenach przeznaczonych do rcalizacjicęlów niepublicznych _ 3o%'

Ustalenia szczegóIowe - fasĄdy zr 
Rozdział3.

gosPodarowa[iajbowiązujące Da posfczególnych terenach objętych

j"*s"];#i[:j 
""i:ii".:""l"'::ilo":'oT. ]^f i 2MN/U !żęznacfa się na

1)wysokośózabudowy-,"."-";*;:-""J.,i:":.:;;'i:lj*::''x*lkJ::",;'."-*"
2) dachy o nachyleDiu 20o do 50o,

,"j:,'f'""ffiff'fi[1"lJjiJ"#]:'"x"x:.l,i::i"iffi1ń.;i,Ji':,,T1...##,#ffi,,,f"budynku mieszkarneg0,
-'^ 

4) dopuszczasię vydzielenie funkcji usfugowej w budynkach mieszkaniowvch

ł:ilff;iJ:'ffi?i#j["fri'.*"-ł,ń". ń;".tńi;;l"oJiii).i"ijl'jlor,.**"""offiil;;*f
5) powierzchnia funkcji usfugowej w plojektowanym budynku nie mo że pIzektaczać 3o%Ó,

:d::":*.#$:J''i::t"JH :i i:Jli.':{*ił"i::[::ilłi ::,xl*,"uTll*: m:; ffi :l :ł;Z Ę lączen iem inrt e'g cj i celu pub Iicznego z zalweśu lqcznośc i o " 
uii"ń...!""ll,ln .ł przepisami odrebn5 m i,7) dopuszcza się ręa]izację budynków usfugo$'ych,

8) wysokośó zabudowy usfugowej maksymainie 9.0m.
s) dopu.Zcza się ręal ifację infra'Lrukl
l 0) mi[imum 50 % powierzclini dzjałĘ 

icznej związanej z podstawową fmkcją terenu,

t I ) powieĘchrria zabud"-,'*".o"|i|jl]lffi t",ffi:ffi ;T|];::,"";J-T'
. 12) z uwagi ła sąsiedzhvo budvnkó\,l

zuluao*ę ao ffio!t,nid'"l.;;;;;**,.zkalnych 
z drogą krajową nr 15, nalezy oostosować projekowaną

' ' .:*iT'ffi,"""'xf 
rea|izac1i nowych zjazdów z pĄekowalrych dzjałek budorvla[ych na drogę kĘową nr

']4) po zrealjzowaniu projektowanęi

ru;*l,:#iłil"'.iliJff;:jJ* ffi.j;;--.1lT?:t':':"i"jr;łj"j:i":[?ł"fi,f:l"j',i:";.""":
' .J5) dopuszcza się podział teręnu naDuoowanych nle może o,un1n,"'j.'u n,, o,|i'f;ui 

budowlane zzastrzeżęDiem, że kazda z wydzielonyoh dzia.łek

. 16) obowiąuuje zakaz zmian] pirame
zjazdów z ]nd1rvióuańfo n'fr'il,ffi,...o* 

'"chnicznych istniejących zjazdów, oraz zakaz zmjany charakteru
17) obowj@Lrje rakaz realizacji inwest

;:."#"",xT'i*$[#iTlsi#,..;ffi j''Tff"'^'#:,,l"j"fi ł1 ?.:,]il.i,.^.;3";'11;;;;
"'"*ŁTfi:Hffi;::T..J:T,::'". 

3MN przeznacza się nu cel zabudowy miesz*anlowej jednorodzinoei:
l )  Ęsokosć zabLrdowy do d\aoch ].ondv9n"Ći; 

" ' , i^-.. '^L ^-^
2) dopuszcza się podpiwn,"'"'," o'o,'lil.lj, 

aziomnych oraz maksynralnie 9,0m.

3) dachy o nachyteniu 3Oo do 50o.
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4) dopuszcza się budowę wo]no stojących garazy o architekturzę nawiązqjącej do budynku mieszkalnęgo,
z ęweDtualnym \ydfięlelriem pomieszczeń gospodarcrych, wysokość budyŃów maksymalDie 5m,

5) dopuszcza się realizację infrastruktury techniczrrej związanej z podstawową funkcją terenu,

6) minimum 60% powierzchni dfiałki biologicznię czynna (zieleń uż}tkowa lub ozdobna)'
' 7) powierzchnia zabudowy i utwardzęnia terenu malGymalnie 40% porvierzcluli działki,

8) dopuszcza się podział terenu na działki budowlanę z zasttzeżęniem, że kazda z wydzielonych działek
budorvlanych nie może być mniejsza niż 0,l ha,

s 9. Tefeny ozoaczone syntbolami 4MN ' 7MN przeznacza się na cel zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinrej; obowiąftljąnastępujące ustalenia|

l) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych oraz maksymalnie 9,0m,

2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

3) dachy o nachyleniu 30'do 500,

4) dopuszcza się budowę wolno stojącyclr garaży o architekturzę nawiązującej do budynku mieszkalnego,
z ewentualnym wydfięleniem pomieszczeń gospodarcuych, wysokośó budynków maksymalnie 5m'

5) dopuszcza się rcalizację infrastruktury tęcfulicznej związanej z podstawową funkcj4 terenu,

6) dopuszcza się podział terenu na dfiałki budowlane z zast&eżęllięm, że każda z wydzielonych działek
budo.wlanych nie może być mniejsza niż 0.1 ha'

7) minimum 60% powieŻchni działki biologicfnie czynna (zieIeń uzlkowa lub ozdobna),

8) powierzchnia zabudowy i utwardzenia tęręnu maksymalnie 40% powierzchni działki.

$ l0.Teren oznaczony symbolem E p|zez\acza się na cel zabudowy infrastruktury technicznej
elęktroęnefgetyka'

s 11. Teren ofdaczony symbolem KDl pzęznacza się na cel drogi publicznej:

1) dopusfcfa się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzenięm,
fabezpięczenięm i obsfugą ruchu, a także urządzeń zw.lązanych z pottzębami zarządzania ruchem,

2) dopuszcfa się lokalizację ulządzeń infrastruktury technicznej niefwiązanych z podstawową funkcj4drogi,

3) dopusfcfa się skanalizowanie rortu melioracyjrrego,

4) obowiąfuj9 zakaz lokaliz^cji budynkólv, budowli intfądzeń zwyła)zeniem urzĄdzeń infras|ruktury
technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczenięm tefenu, '

5) parametry i wskaźniki lGztałtowania zagospodarowania telenu:

a) szerokośó w liniach rczgraniczającychjak na rysunku planu'

b) dopu.,,c,,a s:ę budowę je1dni.

c) dopuszcza się Iealifację sieci i urządzeń infrastruktury technicmej zwi4zanych z obsługą teclmiczną dlogi.
odwodnieda, oświetlenia itp., na \ł'a|uŃach farządcy dfogi \',' pofozumieniu z gestommi sieci.

$ 12. Teren ofnaczony symbolem KD2 przęfnacza się na cel drogi publicznej:

l) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządfeń tęchnicznych związanych z prowadzeniem,
zabęzpięczel1iem i obsługą ruchu, a także urzĄdzęń zwjązanych z potfzebami zarządzania ruchęm,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktuly tęchnicznej niezwiqzanych z podstawow4 funkcjądrogi,
3) obowiązuje zakaz |akal:ŻacJi budynków, budow]i iurządzei zwyłącze,liem urządzeń infrastruktury

technicalęj, niefwi4zanych z podstawo['ym przeznaczenięm terenu,
4) obowiązuje zakaz realizacji zjazdu na fuogę kĄowąnr l5 Toruń _ Inowrocłarv,
5) parametfy i wskazniki kształtowania zagospodarowania teręnuI
a) szerokośó w liniach rozgraniczających minimum 12m _jak na rysunku planrr,
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b) dopuszcza się budowęjezdni,

' o)dopuszofa się realizację sieci i urządzeli inflastrukfuly technicmej zwiąfanych z obsfugą techn iczną drogi -odwodnieDia, oświetlenią jtp., na warul*ach zalządcy drogi w porozumiJn;u zi"sio.a-l sl""i.
s 13. Tercny oznaczone syrnbolami KD3 _ KDll przeznacza się na cel dróg publicznych:

' 
l) dopuszcfa' się 'okalizację obiektów budowianJch i urządzeń technicznych zwrązanyctl z plowadzenięm,zabezpieczeniem i obsfugą ruchu, a takżę urząd zeit zwięanych z potrz"tu.i 'uiląa"*,u ."nen,.
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkc.jąd.ogi,
3) obowiąfuje zakaz 'okalizacii budynków, budowli i nrządzeń z.wyłącze.'le' ulządzeń infrastrukturytechnicaej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,
4) parametry i wskazniki ksfałtowania zagospodarcwania terenu:
a) szerokośó w liniach rozgraniczających minimum lom _jak na rysunku planu,
b) dopuszcza się reauzację drogi w układzię jednopżestrzennym'

c) dopuszczą się budowęjezdl1i,

d) dopuszcza się 'ealizację sieci i trrządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsłlgą techn iczną drogi.odwodnięr a, oświetlenja itp', na warunkach zarządcy drogi w porozumiJniu 
".g"...i*o.n' 

.,"",.
{i 14. Teren oznaczony symbolem KDl2 przeznacfa się na cel dróg publicznych;

.^ '.'-'.l.:!:::"^. 
. ''u ]oka|ifację objektów budowlanych i urządzeń teohnicznych związanych zprowadzeniem,zaoezpIeczelliem i obsfugą ruchu, a także vządzeń związanych z potrzebu zatźEkaniu ."h"',

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastrukh,lry technicznej niezwi4zanych z podstawową funkcją drogi,
3) obowiązuje zakaz |oka|izacij budynków, budowli iurzĄdz1l\ zvły|ącf'ęt,iem urządzeń infiastrultlrytochnicznej, nięzwi€anych z podstawowym przeznaczeDiem terenu'
4) paramętry i wskaźniki ksztaltolvania zagospodalowanla telenu:
a,) szerokość w |iniach rozgraniczaj ących j ak na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizację drogi w układzie jednopEestrzęnnym,
c) dopuszcfa się budowę jezdni,

d) dopuszcza się realizację sieci i ulząrjzeli jnfrastrukfuly tęchnicz.ej Związanych zobslugq techniczną drogi_odwodnienia, oświetlenia itp,' na wanrnkach farządcy drcgi w polozumiJniu 
"!"..iotln, 

o""'.
$ I5. 1erel l ozIlaczon; s) mbo|em l<D lJ przeznacza . ię na ceI drogi publitznej:
]) dopllszcza się lokalizację obiektów buclowlanych i urządzeń tęchnicznych związanych z prowarlzeniem,zabezpieczenięm i obstugą ruchu, a także ufz4dz 

"a 
,*ię""y"n,|pit,,ća,^1. łuĘi,u,,u,,"n"^.

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń ilflastruktury technicznej niez\'/i4zanych z pooslawową funkcjądrogi,
3) obovr'iąluje zdkaz |okalizacji budynków, burlowli i utządześ zwyłączęr,iem urządzeń infrasfuukturytechniczlej, łiezwiąfanych z podstawowym pfzeznaczentem terenu.
4) paramętry i wskazniki ksfałtowania zagospooarowanla tereuu:
a) sferokość w liniach rozgraniczających minimum l2m -jak na rysunku planu.
b) dopuszcfa się budowęjezdni'

c) dopusfcza się realizacię sieci i urzadzeń in{rastrukfury tech'icznej zwiąfanych zoDsfugą tec}niczną drcgi_odwodnienia, oświet]ęnia itp', na warunkaih zarządcy drogi w porofumiJniu 
"-g",io*,,,, 

.'""'.
Rozdział 4.

Pżepisy końcow€
s 16. wykonanie uchwały powierza się BurmistŹowi Gniewkowa-

-"fiłj'ji:i:,ii'1ega 
publikaoji na Sfuonie internotowej gminy oraz w Dzionniku Urzędowym Województwa
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$ l8.Uchwała wchodzi w żyoie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszeoia w Dzięnniku U
województwa Kujawsko _ Pomorskiego '

t ,

.  
.  

.  
l  " .
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Uzasadn ien ie
Miejscowy.plan zagospodafowania przeskzennego został opracowany na podstawie uchwały n. XI/1412007 Rady
Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie plrystąlienia do iporządzonia miejscowego planu
zagospodaro\rrania przestrzęnnego w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie' Wymieniona uchwała
rozpoczęła tryb formalno-prawny sporządzenia planu miejscowego określony w ustawie z dnia 27 rnarca 2003r'
o planowaniu i zagospodarowaniu pŻestrzennym (Dz' U. NI 80, poz' 717, z późn' zm.). Po uzyskaniu
|:.::]d']::y:h."*:ąuzgodnjeń i opjn;i projekt planu był przedmiotem dwukrotnego wyłożinia do publicznego
wg|ą0uj w tratcle ktÓrego zorganizowano dyskusje publiczne nad rozrviązaniami pŹyjętymi w planie' Nalezypodkreślić, że s 7 pkt 14 niniejszego planu mięjscowego dotyczący zakazu obsłLrgi kómrrnikacyjne1 zdrc1i
krajowej nr 15' po aealizowaniu projektowanej sieci dróg gminnych' dla tercnó;działek pIiógających'do dróg
gminnych posiadających istoiejący zjazd na drogę kajowąm 15 jest wynikiem stanov,,isk; G;neiaiĄ oyrekcji"
Dróg-Knjot\ych i Autosfuad w Bydgoszczy zawartym w postanowieniu z dnia 15 kwiętnla 20l l r' znak|
GDDKiA-O/BY-P5/439P/015/201 1' Ustalenia planu sązgodne z poliq'ką plzęstrzenią gminy określonąw studium
uw2runkowań i.kierunków zagospodarowania pżę'strzennęgo gminy Gniewkowo (uchwała nr XIX/I24lio l2 Rady
Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2012r)'-W/w p]an mĘsc;lvy został spor)ądzony na podstarvie pżępisów
obowiązujących przed dniem 21 pazdzierrrika 20l0r. Nastąpilo io zgoinie z ań. 4 u;. 2 ustawy z dlljafł czei'wca
]9]9:'': 11li". lu"- 

o pIanowaniU i,fagospoc|alowaniu pżęstrzennym, uslawy o PanstwoweJ lnspekcji
banLtarnę.J oraz ustawy o ochronie zab}tków i opiece nad zabytkami, w myśl którego do nriejscowych plallów
zagospooarowaua pfzestrzennego ofaz studiów uwarunko\'''ań i kięrunków zagospodafowan ia przestrzennęgo
gmln, w stosunku do których podjęto uchwałę o prfystą}ieniu do sporzĄdzeniilul zmiany planu lub sfudiuń,
a postępowanie nie zostało Zakoliczone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dorychczasowę'
Zgodnie f ań. 20 !tst' l usta\'vy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

"ngo'póau.o*un'u 
p,'osirzennym plan

miejscolvy uchwala rada gminy, po stwierdzeniujęgo zg;dności z ustaleiińi studium, rozstrzygaJącjednocześnie
:-:l-"::: l:t|",.":"i" 

uw.ag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie, in*esty".ji z 
"ut "su]nImstruKtury te.chnIczneJ. którę naIeżą do Zadań własnych gliiny, oraz zasadach ich finansowania, źgódniez przepisami o filransańpublicznych. Częśc tekstowa plauu stariowi treśc uchwaly, częŚc graficzną oraz

:::ę::".."::"9:]:cia 
.tanowią lalączniki do uchwab '-N iniejczd uch" ala za* ierajaca pro.jekt rn.ejscorn egoplanu fagospooarowan'a przęstrzennęgo stanowi \łypełnienie uchwały ]1tx]/74/200,7 1zamykatryb formalnoiprawny obowiązujący pŹy sporządzęniu planu. W te.j sytuacji wywoł;nie uchwałyjest uzasadnione' Inicjatoremwywołania uchwały iest Burmistrz cniewkowa.

PRZE

Ttlgr I
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XxIv/ l52l2012

Rady Miejskiej w Griewkowie

z dnia 31 pazdziernika 2012 r.

Rysun€k planu ry skali 1:1000

t.*
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Załącznik Nr 2 do Uchwary Nr xx]v/ l52 /2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnja31 paż,dzjern|ka 2'01f r'

LISTA NIEIIWZGLĘDNIONYCI1UWAG oRAz ROZSTRZYGNIĘCIE o sPosoBIE RoZPATRZENI]ł
UWAG DO PROJEICU MIEJSCOWEGO PLAI{U ZAGOSPODAROWAMA PRZESTRZENNEGO

TERxlru w RIJoNIE ULICY INovl.RocŁAwsKIEJ w GNIEwKowIE

Na podstawię art. 17 pkt 14 orM a|t.20 ust' l ustawy z dnja 27 marca 2003r' o planowaniu
i.zagospodarowaniu przestrzenn).m (Dz. U. f 2olf |. poz. 647) p|zadkłada się Radzie Miejskiej w dniewkowie
listę nieuwzględnionych uwag umieszczonych w poniższym wykazie'

Uz6adnienie nieuwzględnie!ia uwagi

dzlalki tE 47311'1

gmilnej KD8,

MNru-tero!

KD.teren dróg

7a ( dr obd utsi \orn rn. ka")J-e I drogi Vrjoue i Jo yc4 pr ojck rowdej
/do*do\ry 'Jedno!.c 'n ie| ld)  ob e| '  budova| ) 's  qm pl lypdoLu b|oynęk
m'esr]  a ny f r .a l : /o{Jny pod, l ,wie pm$onro.n(go poroqtenia nr brdose.
po |ad.J . r . )  j (dno.7esn|e p ld\o 'no(ne po/o*|enL n" obs jge | 'or||r ikd!] jną
z drogi kajowe.j ff 15 zachomje wszystkie pralva rawa Le w poeoremu na

PaniMa.ia
Kowalek-
Gau.a

2012t.

zgody na

KD6 "plawie

Sobielaj

drogl w 1en sposób
by z każdej dziaiki

ico-teren orog

wana droga KD6 vyznacfona jest w ten sposób, by zapewnić obsługę
sąsiednich z j.dnoczesnym zapewnieniem obsługj komunikacyjnej

bu_'eiac(j lnii sd?odr. ,/.peqren:e ob trsi \o aLnhd-,jrel .nft".,iitu;e
Iec"1 . ją bę' ją( i .e|em pubI iczn)n s Uzd()m cahj .po|ecao.c '  'o  ' Jnqi jes '
oÓo":aJ iem l  prcfk ioqm u urbanisrycrnym '  Poolre.|enia lou r iez w)m.; .
]dk l '  z(d logaKD6fap.oj ." lowda Iosro|eF|(do i . |n i ( ją.ej  st . i  tseo;e] '

s/erokos.' / lin.a!h rolBfcr:./dJa.)ch t0m | 4jm_je reren uridj\j
sobt 'a j  q po|-d| iosej  cz(  . i  ok '  0 ]  m. a s pó no.  e.  c f  eśc'  oko o 5 '2

Helena
i Maciej
sobienj,

l0 si9rpień
Z0tZt.

Przebicg islniejących ]inii sN przez terenPesiwa sobiemj nie odbięra moz]wiości
v)ryc^nia dr ia lk i  budo$ tdei  O!raniczenia r)  n i (aj . rce z prreb;et  j  t in :
e|ś]<1oend8ś' l).' m||||e cq q ge '|i; o€anu .pot/adajce8o pLn miejs.o*f
o ewentu]are odszkodowalie za zmnie.jszeniJ moziiwosci Użytkowa;ia w];sno8o
tereru' lub wnioseko zmianępżebieg! istniejącoj linii nalezy kierować do 

.

k$ cstora pŹedm Iotowrj 9 ec i elehołvgeryc;neJ '

Helena
iMaoi € j
sobieą'

|0 s i € rp]eń

droganri KD7 a KD2
w Etuacji gdy działka

dów (l000n,) '''"

CzęŚć terenu Pańsiwa Sotie|aj pomiędzy drogami KD2 a KD7 posiada

i!],.T"\lii ł: |]00n ' |7) doiychudso;) Lh /apisach proje(ru planU l cd.ąpewno(Ę |slnEe moiiwo;. 9Yr) cfe||i" dzic| 'i bLdos |d1(. o pow:ł,chni
m||||rU,.] l000 n,' Red iza.]a u9llei mli\(ow),.n planÓw u agoipoaarouan 

"
.Ófże! 

?ennęo $ ) nacz 'Jacyc| e| (n) /abLJos y m ie"zkan ios ej jednol od, j rniw afe ' |ę Z l'on'<rfnorci' U}qc/an;d ploie\tos1n)ch dlÓg dojazdo '] l n
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''oddawania źemi pod
drogi i nie posiadania

w syluacji Państwa sobieraj na]e4l podkeślić , że projektowany układ dmgov}
zdefniowany jest istŃejącą siecią gaz ową pżebie8ającą wzdłuż dfiałki Panstwa
sobieraj' Podkeslić naleŹy również, że drogę KDó za!|oje]dowano w len sposób'
bywsposób minima]ny odbiegałaod zasady wydzie]ania óg z działek
są.siednic! w sposÓb proporcjo.alny (po równo z kMdej działki) , jednocześnie
pLojekt p]a!u dopuszcza 9fdzielede działaek budowiuych na pż€dmioto$rym

f50omrr

MN-leren
Ustalenie Proje]<tu planu dotyczące nininalnej powicrzchni działk !a poziomie
1000mf n]e uniemozliwia Paiśwu Sobjemj wytyczelie dzia}ek budowalnych.

zakazr] obsłlrgi
komunikacyjne.j d.ogi
kajo,'yej tu 15

iw{"lef€n

MNru-teren

KD.teIen drÓg

Zakaz obslusi konuirocyjnej r drogi kajowej doryczy pro.jektowanej rabudowy
. Jednocześnie kazdJ obiekt budow]aly , w rym przypadku budynek nieszkalny '
zxealizowany na podstawie pmwomoclego pozow1elia na budo*ę' posiadajĄcy
jędnocześtrie lrawomocne pofwolenia na obs]ugę komLuikacyjnąz dJogi ka.jow€j
ff 15 zacnoMje wszystkie prawa zawane w ponoleniu na budowę'

PRZEWO

mgr Jl
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XxlV/ l52l2o12

):::Ti1j;1'";;;;il-j"
- Ro.zslRzYGNĘcIE o SPosoBIE REALIZACJI ZAPISANYCII w PLANrE INwEsTYcJIz ZAI(REsU INFRAsTRUKTI'.RY TE-cENrczNor, rrónr Ń'rińż4 ńóz,r.o,tN wł,,tslwcHGMIl,ry oRAZ zAsADacH Ictt rnqansowŃr,ł

DOTYCZY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN'I{EGO TERENUWREJoNIE ULICY INo\łRocŁAwsKIEJ w GNIEwKowIEp*i,j'i"r *;"ni, T!I.}:T #:}ijii;1*iii.:"-r.rruff fi '",i::"#Hftj..trłfł
"*-"."ąd,";;;;;;"ffi;.ff::".ff..1'..:".l.;"1:l''!.o1",ńilo::,""i'":TŁ'*':.#*"",:?:':;

ł.]{E:ffffi*:;"'i';:lTJJY'?,''","jJiT?,,rT''ł;;::","*: fiii:Hi.lfut1.dHj]T#Ii:"JJfi,ście.żkami, rowerowymi, zielenią towarzyszącą i 
"óp"*i"aii-.""Ęiec;l"#':.*1ę*64*$*:l3$*..'ą.ą..ffi |niIiTf*##-l:#JT":J.l'"#,,;:!"jffi

ilL"J1"'y'}J"#'ffi i::f'j;l1tgi'*'|icznych, 
prace nięane , ut.łńunie-'i-orternizĄą terenu

brraowa' oswietterł ai"s",ń;h .;ffi":J':i'1"H:''jitrł^'::J,"ol#;n ,;"rur-5ffię:
?J:'*l;"ł';.""uu""*"ry**;oo,il",lj tinii taoto'"y"t' 

"" it"- 
jr" 

"s.ł.[ip.;"t'o-""y"i i"*"..b,"ii'
c) sieci i urządzenia wodno kanalizacvil

;.:;J;.j",ffl.,:,,., ;ffi.i*#"Ęi'łfi.:'ffifffi"JiiT.?ftTilx,r"".,:,'';r*:ifl'J:ux#:ł';,.#*lJ',";j'"ii:"łi:. J,'ń3:i#.,."jii1:iŁ?"n ':i1:t'#"iil".,il}ffd::',,Ł]i:,.:];'1*

ł:1,^"::i1 ..'*?":l ' ,*,i|i,,i'o*u.u"o .:*:1".,^|,:i:!:'ć!,; do zadan własnych gmi",,'iili.l*!]jn
::1':T#Ł" j'}fi ."1';,.J"TTr,Tf "ff ffi 

.j;;.,ffll.-u"ł.;l""xu**'.*::*'*':
zagospodarowanra przestrzenuego 

. *,ri.r-'_.'' uniewkowob) realizacja Jnwestycji z zakresu irfres

i5''':}llll#łłifl łLitnfułj'i#'ffi ffi lł}T*l;;la!Jtfl,il#iś#.,=T,f:*i"ł",:ł;,;l];fl}"-T''i"1i:fi *q:.fi ;**:li.'*:x#[91:;"#l#i?:ełl;'-'..",1l,il,}"]il,li"l.ji 
ł;]:'il:fif')''1"'a 

.d,vrybucji p.li* i""*gi;.;Ił'
1,j- "'|9ij il.silil .;ilłi#:i,"Ilfr llljd:jir,ŁnŁTjl#*##:**ł'ł
||o}ę';n 

'""nn'"".'o _ technologicznych gwar"''t*l,a:r"1. 
"r*ti.;ń"sJ ń"ri.""i" ','.',ry".;i o"p.'.^"" iię

3.  -

Łł::t**;*';$1;ffi#{r$#}ł*,i'ii.tr}"'ff ';Txri"łl,j;TT",,*:,. #:
ffi;[T ;"#"i':'":H].]:-.iT.:1ń:"i:';..#'';'*ł,,.:'"",*i::T:"'#*nl*jr:**i
*.t:lr'uxśnl':*:$*:l'#x',l',::*h,zaoiłłoe,i'^,:,11i "',--'"T',ł*;"Jj;iów finanso\q/ch pfzedsiębiorshva enelgeryczDego posladającego
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wymaganą kotrcesje or^z na podstawie umów z zaintereso}łanymi odbiorcami enelgii na \'r'aruŃaoh
okfeś|oDycb przęf gęslorów sieci'
l ^.estycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust
1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001.. o zbiorovym zaopatrzeniu.Vr' vr'odę i zbiolouym odprowadzeniu ścieków (Dz.
u. z2006r' NI l23. poz. 858 zpóżl' zm.) ze środkóv budżefu gminy z dopuszczeniem porozumień
fmansowlch zawartlch 1 innymi podmiotami.
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