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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 i 20 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), 
Rada Gminy Niechanowo uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usEugami w NIECHANOWIE 
｠ dziaEka nr 70/103, obręb Niechanowo I, zwany 
dalej ｧplanemｦ, po stwierdzeniu zgodno[ci planu z 
ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Niechano-
wo, uchwalonego uchwaEą nr VI/32/99 Rady Gminy 
Niechanowo z dnia 29 czerwca 1999 r.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ 

- zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu - zaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych - zaEącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone zo-
staEy na rysunku planu

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest:

1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu obję-
tego planem, przy jednoczesnej ochronie interesów 
publicznych i lokalnych,

2) wyznaczenie zasad podziaEu terenów,
3) okre[lenie warunków zabudowy i zagospodaro-

wania terenu,
4) ustalenie zasad obsEugi komunikacyjnej,
5) ustalenie zasad obsEugi infrastrukturą technicz-

ną.

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usEugami, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN/U;

3) teren stanowiący strefę ochronną od napo-
wietrznej linii energetycznej SN 15kV oznaczony na 
rysunku planu symbolem EE;

4) teren drogi publicznej, oznaczonej w planie 
symbolem KD;

5) teren drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie 
symbolem KDW.

§4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) symbole oznaczające przeznaczenie terenów,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych sposobach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalane linie zabudowy,
4) klasyfikacja ulic oraz ich szeroko[ć w liniach 

rozgraniczających.

§5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
UchwaEę Rady Gminy Niechanowo;

2) ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawię z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z pópniejszymi zmianami);

3) przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nalery 
przez to rozumieć inne pródEa prawa;

4) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć 
graficzną planu stanowiącą zaEącznik nr 1 do niniej-
szej uchwaEy;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć obsza-
ru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią rozgra-
niczającą, o okre[lonym przeznaczeniu, oznaczony 
na rysunku planu symbolem;

6) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni zabudowy budynków;

7) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ defi-
nicja wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

8) froncie dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z której 
odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na dziaEkę;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć, re zakazuje się lokalizować obiekty 
poza obszarem wyznaczonym tą linią, przed nie-
przekraczalną linią zabudowy mogą być sytuowane: 
schody zewnętrzne, ryzality, balkony, tarasy, wyku-
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sze oraz wnęki o gEęboko[ci nie przekraczającej 1,2 
m od lica [ciany budynku;

10) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię okre[lającą odlegEo[ć, podaną w me-
trach bierących na rysunku planu, w jakiej muszą 
się znajdować lica [cian budynków od linii rozgrani-
czającej terenu; przed obowiązującą linią zabudowy 
mogą być sytuowane: schody zewnętrzne, ryzality, 
balkony, tarasy, wykusze oraz wnęki o gEęboko[ci 
nie przekraczającej 1,2 m od lica [ciany budynku;

11) przeznaczeniu podstawowym, funkcji pod-
stawowej terenu ｠ nalery przez to rozumieć takie 
przeznaczenie, które powinno przewarać na danym 
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

12) przeznaczeniu dopuszczalnym, funkcji do-
puszczalnej ｠ nalery przez to rozumieć rodzaje prze-
znaczenia inne nir podstawowe, które uzupeEniają 
lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

13) miejscu postojowym ｠ rozumie się przez to te-
ren przeznaczony do postawienia samochodu, przy 
czym jako miejsce postojowe morna zaliczyć miej-
sce w gararu oraz na podjepdzie do budynku;

14) dachu sko[ny ｠ nalery przez to rozumieć dach 
o dwóch lub więcej pEaszczyznach spadku, nachylo-
ny pod kątem od 35° do 45° dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz pod kątem od 20{ do 
45{ dla zabudowy gospodarczo - gararowej;

15) wysoko[ci zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć budynku, którą się mierzy od po-
ziomu terenu przy gEównym wej[ciu do budynku do 
najwyrszego punktu górnej krawędzi elewacji fron-
towej lub do najwyrej poEoronej kalenicy;

16) elementach maEej architektury definicja wg 
ustawy Prawo Budowlane;

17) dziaEce budowlanej definicja wg ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

18) pasie drogowym ｠ zgodnie z ustawą o dro-
gach publicznych;

19) szyldach ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów go-
spodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania 
dziaEalno[ci;

20) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć miejsce 
lub element, umieszczony na obiekcie budowlanym, 
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i 
elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 
0,3 m² nie jest reklamą wbudowaną.

21) nieuciąrliwa zabudowa usEugowa ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekty, w których prowadzona 
jest dziaEalno[ć nie powodująca przekroczenia do-
puszczalnych standardów jako[ci [rodowiska poza 
granicami tych obiektów i dziaEki, na której są zlo-
kalizowane.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§6. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MN, dla któ-
rego ustala się:

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1MN, 2MN, 3MN

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne ｠ w budynku 
mieszkalnym dopuszcza się usEugi nieuciąrliwe 
dla przeznaczenia podstawowego takie jak: porad-
nictwo prawne, medyczne, krawiectwo itp. o po-
wierzchni urytkowej nie przekraczającej 30% po-
wierzchni caEkowitej budynku mieszkalnego;

3) sytuowanie projektowanych budynków zgod-
nie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami 
zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

4) od istniejącej napowietrznej linii energetycznej 
SN 15 kV nalery zachować strefy ochronne zgodnie 
z rysunkiem planu;

5) max powierzchnię zabudowy ｠ do 30% po-
wierzchni dziaEki;

6) powierzchnie biologicznie czynną ｠ min. 60% 
powierzchni dziaEki;

7) maksymalną wysoko[ć ogrodzenia - 150 cm, 
zakazuje się realizacji ogrodzeG peEnych oraz z pre-
fabrykowanych elementów betonowych;

8) ilo[ć kondygnacji ｠ 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze urytkowe;

9) dach sko[ny dwu lub wielospadowy o kącie 
nachylenia poEaci dachowych 35 - 45°;

10) dach pokryty dachówką ceramiczną lub ma-
teriaEem dachówkopodobnym; [ciany w kolorach 
pastelowych z gamy: biel, ber, piaskowy, róEty, 
oliwkowy z dopuszczeniem cegEy licowanej klinkie-
rowej, kamienia naturalnego;

11) maksymalną wysoko[ć budynku od poziomu 
terenu przy gEównym wej[ciu do budynku do kaleni-
cy dachu - 8,5 m;

12) do celów grzewczych nalery stosować paliwa 
charakteryzujące się najnirszymi wskapnikami emi-
syjnymi, takie jak: paliwa gazowe, pEynne lub inne 
odnawialne pródEa energii z zakazem stosowania pa-
liw wysokoemisyjnych;

13) rozwiązywanie ewentualnych kolizji z istnie-
jącą na terenie wnioskowanej dziaEki infrastrukturą 
techniczną zgodnie z przepisami szczegóEowymi, w 
uzgodnieniu z dysponentem sieci;

14) obsEuga komunikacyjna - przed wystąpieniem 
z wnioskiem o pozwolenie na budowę nalery uzy-
skać zgodę na zjazd z drogi publicznej do planowa-
nej inwestycji od wEa[ciwego zarządcy drogi lub 
wEa[ciciela terenu;

15) dla terenu MN1 wprowadza się zakaz bezpo-
[redniego zjazdu z dziaEki na drogę oznaczoną sym-
bolem KD1, dla terenów MN1, MN2, MN3 wpro-
wadza się bezpo[redni zjazd z dziaEek na drogę 
oznaczoną symbolem KDW;

16) odpady z kardej posesji nalery gromadzić w 
pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji, 
a następnie wywozić do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania zgodnie z przepisami odrębnymi i gmin-
nym planem gospodarki odpadami;
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17) obowiązek zapewnienia dostatecznej ilo[ci 
miejsc parkingowych w granicach wEasnej dziaEki 
budowlanej zgodnie z normatywem parkingowym 
zawartym w §11;

18) dopuszcza się realizację zabudowy gospodar-
czo ｠ gararowej wbudowanej w budynki mieszkal-
ne, wolnostojącej lub zblokowanej z sąsiadem sy-
tuowanej w granicy dziaEki o powierzchni do 50 m2 
przy speEnieniu n/w wymagaG;

a) wysoko[ć zabudowy: 1 kondygnacja nadziem-
na, maksymalna wysoko[ć [cian pionowych (od po-
ziomu terenu do okapu dachu) ｠ 350 cm;

b) dach sko[ny dwu lub wielospadowy o nachyle-
niu poEaci dachowych 20 ｠ 45°;

c) pokrycie dachu: dachówka lub pokrycie da-
chówko podobne w tym samym kolorze co na bu-
dynku mieszkalnym;

d) architekturę oraz kolorystykę elewacji dostoso-
wać nalery do budynku mieszkalnego;

19) w zakresie ochrony przed haEasem tereny MN 
kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

20) zasady i warunki podziaEu terenu na dziaEki 
budowlane:

a) zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza się morliwo[ć zmiany ukEadu granic 

i powierzchni dziaEek, które na rysunku planu mają 
charakter orientacyjny, pod warunkiem, re:

- powierzchnia dziaEki nie będzie mniejsza nir 650 
m²,

- szeroko[ć dziaEki od strony ulicy nie będzie mniej-
sza nir 20,00 m,

- scalenie względnie podziaE nie more naruszać 
praw osób trzecich.

§7. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usEugami, oznaczony na rysunku 
planu symbolem MN/U, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne ｠ nieuciąrliwa za-
budowa usEugowa będąca uzupeEnieniem zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej jako samodzielnej 
funkcji;

3) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów 
nie związanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu i jego obsEugą, w tym produkcyjnych i prze-
mysEowych, magazynowo-skEadowych (np. handlu 
hurtowego), hodowli zwierząt, a takre innych funk-
cji powodujących przekroczenie standardów jako[ci 
[rodowiska okre[lonych w przepisach odrębnych 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuE 
prawny;

4) sytuowanie projektowanych budynków zgod-
nie z pokazanymi na rysunku planu nieprzekraczal-
nymi i obowiązującymi liniami zabudowy;

5) max. powierzchnia zabudowy do 50% caEkowi-
tej powierzchni dziaEki;

6) wymagany udziaE powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej ｠ min. 
50%,

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usEuga-
mi ｠ min. 35%,

7) ilo[ć kondygnacji ｠ 2 kondygnacje nadziemne 
w tym poddasze urytkowe dla budynków mieszkal-
nych;

8) maksymalną wysoko[ć budynku mieszkalnego 
od poziomu terenu przy gEównym wej[ciu do budyn-
ku do kalenicy dachu - 8,5 m;

9) dach sko[ny dwu lub wielospadowy o kącie 
nachylenia poEaci dachowych 35 - 45°;

10) dach pokryty dachówką ceramiczną lub ma-
teriaEem dachówkopodobnym; [ciany w kolorach 
pastelowych z gamy: biel, ber, piaskowy, róEty, 
oliwkowy z dopuszczeniem cegEy licowanej klinkie-
rowej, kamienia naturalnego;

11) dopuszcza się realizację zabudowy gospodar-
czo ｠ gararowej wbudowanej w budynki mieszkal-
ne, wolnostojącej lub zblokowanej z sąsiadem sy-
tuowanej w granicy dziaEki o powierzchni do 50 m² 
przy speEnieniu n/w wymagaG;

a) wysoko[ć zabudowy: 1 kondygnacja nadziem-
na, maksymalna wysoko[ć [cian pionowych (od po-
ziomu terenu do okapu dachu) ｠ 350 cm,

b) dach sko[ny dwu lub wielospadowy o nachyle-
niu poEaci dachowych 20 ｠ 45°,

c) pokrycie dachu: dachówka lub pokrycie da-
chówko podobne w tym samym kolorze co na bu-
dynku mieszkalnym,

d) architekturę oraz kolorystykę elewacji dostoso-
wać nalery do budynku mieszkalnego;

12) zabudowa usEugowa jednokondygnacyjna 
wolnostojąca lub usytuowana w budynkach miesz-
kalnych;

13) w przypadku wolnostojącej zabudowy usEu-
gowej wysoko[ć zabudowy do 5,0 m od poziomu 
terenu do kalenicy dachu;

14) architekturę, kolorystykę elewacji i pokrycia 
dachu zabudowy usEugowej dostosować nalery do 
budynku mieszkalnego;

15) maksymalną wysoko[ć ogrodzenia - 150 cm, 
zakazuje się realizacji ogrodzeG peEnych oraz z pre-
fabrykowanych elementów betonowych;

16) do celów grzewczych nalery stosować paliwa 
charakteryzujące się najnirszymi wskapnikami emi-
syjnymi, takie jak: paliwa gazowe, pEynne lub inne 
odnawialne pródEa energii z zakazem stosowania pa-
liw wysokoemisyjnych;

17) rozwiązywanie ewentualnych kolizji z istnie-
jącą na terenie wnioskowanej dziaEki infrastrukturą 
techniczną zgodnie z przepisami szczegóEowymi, w 
uzgodnieniu z dysponentem sieci;

18) obsEuga komunikacyjna - przed wystąpieniem 
z wnioskiem o pozwolenie na budowę nalery uzy-
skać zgodę na zjazd z drogi publicznej do planowa-
nej inwestycji od wEa[ciwego zarządcy drogi lub 
wEa[ciciela terenu;

19) wprowadza się zakaz bezpo[redniego zjazdu z 
dziaEki na drogę oznaczoną symbolem KD1, dopusz-
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cza się bezpo[redni zjazd z dziaEki na drogę oznaczo-
ną symbolem KD bądp ter KDW;

20) odpady z kardej posesji nalery gromadzić w 
pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji, 
a następnie wywozić do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania zgodnie z przepisami odrębnymi i gmin-
nym planem gospodarki odpadami;

21) obowiązek zapewnienia dostatecznej ilo[ci 
miejsc parkingowych w granicach wEasnej dziaEki 
budowlanej zgodnie z normatywem parkingowym 
zawartym w §11;

22) w zakresie ochrony przed haEasem tereny 
MN/U kwalifikowane są jako tereny mieszkaniowo-
usEugowe zgodnie z przepisami odrębnymi;

§8. Dla terenu strefy ochronnej od napowietrznej 
linii energetycznej 15 kV oznaczonej symbolem EE 
ustala się:

1) ustala się strefę ochroną istniejącej napowietrz-
nej sieci energetycznej SN 15 kV wolną od jakiejkol-
wiek zabudowy kubaturowej w odlegEo[ci po 7,5 m 
od skrajnego przewodu energetycznego zgodnie z 
rysunkiem planu;

2) dopuszcza się lokalizację podziemnych urzą-
dzeG infrastruktury technicznej.

§9. Dla terenu drogi publicznej KD ustala się:
1) szeroko[ć drogi 10,0 m w liniach rozgraniczają-

cych zgodnie z rysunkiem planu;
2) docelowe wyposarenie w system kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej; w przypadku nawierzchni 
nieutwardzonej lub arurowej nalery zabezpieczyć 
[rodowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanie-
czyszczeG;

3) geometria ulic oraz trójkąty widoczno[ci zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca1999 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 
r. Nr 43, poz. 430).

4) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających drogę.

§10. Wyznacza się tereny komunikacji wewnętrz-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW, 
dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ obsEuga komuni-
kacyjna - droga wewnętrzna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: prowadzenie sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) szeroko[ć drogi 8,0 m w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z rysunkiem planu;

4) drogi wewnętrzne peEnią funkcje dróg poraro-
wych;

5) zakaz lokalizowania wolno stojących stacji ba-
zowych telefonii komórkowych;

6) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów bu-
dowlanych i urządzeG, nie związanych lub kolidują-
cych z planowaną funkcją terenu;

7) geometria ulic oraz trójkąty widoczno[ci, zgod-

nie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca1999 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 
r. Nr 43, poz. 430);

8) odlegEo[ć zabudowy od linii rozgraniczającej 
drogę wewnętrzną ｠ min. 5 m;

§11. 1. Na obszarze objętym planem nalery za-
pewnić odpowiednią ilo[ć miejsc postojowych:

a) na terenie zabudowy mieszkaniowej oznaczonej 
symbolem 1MN, 2MN, 3MN co najmniej 2 miejsca 
postojowe na jeden budynek mieszkalny wliczając 
miejsce postojowe w gararu;

b) Dla funkcji usEugowej dopuszczonej w obsza-
rze oznaczonym 1MN, 2MN, 3MN, nalery zapewnić 
odpowiednia ilo[ć miejsc postojowych zgodnie ze 
wskapnikiem: co najmniej 1 miejsce postojowe na 
40 m² powierzchni urytkowej usEug;

c) na terenie zabudowy mieszkaniowej z usEugami 
oznaczonej symbolem MN/U

- 1 miejsce postojowe na 30 m² powierzchni uryt-
kowej dla funkcji usEugowej;

- 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych;

§12. Zasady zaopatrzenia i obsEugi terenu w za-
kresie infrastruktury technicznej:

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wo-

dociągowych,
2) budowę sieci wodociągowych oraz lokalizację 

hydrantów przeciwporarowych w liniach rozgrani-
czających planowanych dróg.

2. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala się:
1) odprowadzanie [cieków bytowych do gminnej 

sieci kanalizacji sanitarnej, w powiązaniu z siecią 
istniejącą,

2) odprowadzanie [cieków przemysEowych z te-
renów usEugowych do gminnej sieci kanalizacji sa-
nitarnej, w powiązaniu z siecią istniejącą, po wcze-
[niejszym podczyszczeniu tych [cieków poprzez 
separtory,

3) budowę kanaEów o [rednicach stosownie do 
potrzeb.

3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych ustala się:

1) docelowo odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych do gminnej sieci kanalizacji deszczo-
wej, przy czym podEączenie obiektów do gminnej 
sieci kanalizacji deszczowej na warunkach poda-
nych przez gestora sieci,

2) do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji 
deszczowej wody opadowe i roztopowe z terenów 
zabudowy mieszkaniowej nalery zagospodarować 
w granicach wEasnej dziaEki nie naruszając interesu 
osób trzecich.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) zaopatrzenie w gaz docelowo z projektowanej 

sieci, na warunkach okre[lonych przez zakEad ga-
zowniczy,
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2) budowę nowych sieci gazowych w liniach roz-
graniczających planowanych dróg.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną w powiąza-
niu z siecią istniejącą.

6. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) budowę i rozbudowę telekomunikacyjnej sieci 

kablowej w liniach rozgraniczających ulic,
2) lokalizację węzEów telekomunikacyjnych i sza-

fek kablowych w liniach rozgraniczających ulic oraz 
wewnątrz terenów ze swobodnym dostępem z dróg 
publicznych,

7. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 
stanowić będą projekty branrowe.

§13. Ustala się:
1) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego:
a) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu nie-

przekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu oraz zachowaniu strefy 
ochronnej od napowietrznej linii energetycznej 15 
kV,

b) projektowane budynki gospodarczo ｠ gararowe 
winny być zharmonizowane z zabudową mieszkal-
ną,

c) zakazuje się sytuowanie wszelkich obiektów i 
urządzeG tymczasowych, które nie są [ci[le zwią-
zane z planowanym przeznaczeniem terenu, za wy-
jątkiem obiektów budowlanych lokalizowanych na 
czas budowy;

2) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

a) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, dla któ-
rych wymagana jest decyzja o [rodowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaEywać na [rodo-
wisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

b) odpady z kardej posesji nalery gromadzić w po-
jemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji, a 
następnie wywozić do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnym 
planem gospodarki odpadami,

c) do celów grzewczych nalery stosować paliwa 
charakteryzujące się najnirszymi wskapnikami emi-
syjnymi, takie jak: paliwa gazowe, pEynne lub inne 
odnawialne pródEa energii z zakazem stosowania pa-
liw wysokoemisyjnych,

d) zasady ksztaEtowania klimatu akustycznego ｠ 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami 
prawnymi,

e) wody opadowe i roztopowe nalery zagospoda-
rować w granicach wEasnej dziaEki odprowadzając 
na tereny biologicznie czynne,

f) w razie natrafienia w czasie prac ziemnych na 
istniejące urządzenia melioracyjne, nalery je chronić 
względnie odbudować zgodnie z warunkami okre-
[lonymi przez ich dysponenta,

g) zagospodarowanie zielenią terenów wolnych 
od utwardzenia,

h) powstające w trakcie realizacji inwestycji - 
masy ziemne ｠ nalery wykorzystać do niwelacji te-
renu, utwardzenia nawierzchni dróg zgodnie z prze-
pisami szczególnymi;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
rowego, podczas prac ziemnych przy realizacji in-
westycji, ustala się obowiązek prowadzenia badaG 
archeologicznych. Pozwolenie na badania archeolo-
giczne inwestor winien uzyskać przed otrzymaniem 
pozwolenia na budowę.

4) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych:

a) szyldy i reklamy:
- zamieszczanie wyEącznie na ogrodzeniach i [cia-

nach budynków pierwszej kondygnacji,
- powierzchnia nie większa nir 1,5 m² ,
- zamieszczane na ogrodzeniach nie mogą być 

wyrsze nir te ogrodzenia, a zamieszczane na [cia-
nach budynków nie mogą wykraczać poza dolną 
krawędp okien drugiej kondygnacji,

b) zakazuje się wykonywania peEnych monolitycz-
nych ogrodzeG betonowych od strony frontowej 
dziaEki stycznych do dróg,

c) organizację ruchu i rozwiązania umorliwiające 
sprawne i nie kolizyjne poruszanie się wszystkich 
uczestników ruchu,

d) ksztaEtowanie przestrzeni z zachowaniem 
widoczno[ci oraz zastosowanie trwaEych i este-
tycznych elementów urządzenia ulic, w pasach 
drogowych wyklucza się lokalizację urządzeG rekla-
mowych wolnostojących.

5) zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci objętych planem:

a) wydzielanie dziaEek gruntu przy zachowaniu 
bezpo[redniego dostępu do komunikacji,

b) plan nie uruchamia procedury scalania i podzia-
Eu nieruchomo[ci.

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych:

nie okre[la się;
7) szczegóEowe warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

a) zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii 
komórkowej.

8) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów:

nie okre[la się.

§14. Ustala się stawkę procentową, sEurącą na-
liczeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci 
nieruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
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wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysoko[ci 20%.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§15. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Niechanowo.

§16. 1. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Niechanowo

(-) ZdzisEaw Sikora
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Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy 
Niechanowo rozstrzyga co następuje:

§1. Podczas wyEorenia projektu planu do publicz-
nego wglądu w terminie od 19 kwietnia 2010 r. do 
10 maja 2010 r. nie wniesiono uwag.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy 
Niechanowo rozstrzyga co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usEugami w NIECHANOWIE ｠ dziaE-
ka nr 70/103, obręb Niechanowo I oraz na pod-
stawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie 
gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz 
na podstawie przepisów odrębnych

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego gminy Niechanowo.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Nie-
chanowo.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie. Fi-
nansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1. Wydatki z budretu gminy
2. WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3. UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XXXII/233/2010

Rady Gminy Niechanowo
z dnia 23 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY NIECHANOWO
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z 

USDUGAMI W NIECHANOWIE ｠ DZIADKA NR 70/103, OBRĘB NIECHANOWO I

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXII/233/2010

Rady Gminy Niechanowo
z dnia 23 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY NIECHANOWO
O SPOSOBIE REALIZACJI, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ 

DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

JEDNORODZINNEJ I TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USDUGAMI W NIE-
CHANOWIE ｠ DZIADKA NR 70/103, OBRĘB NIECHANOWO I 


