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UCHWAŁA Nr XXXVII/176/2010 
 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA 

 z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka 
(czCWci wsi Cierpice, teren Baxpolu). 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póan. zm.) oraz 
art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.) uchwala 
siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielka Nieszawka uchwalonego 
uchwał> nr XIV/82/00 Rady żminy Wielka Nieszawka 
z dnia 28 lutego 2000 r., uchwala siC zmianC 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wielka Nieszawka (czCWci wsi Cierpice, teren 
Baxpolu). 

 
§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar okreWlony 

granicami na zał>czniku nr 1 do uchwały. 
 
§ 3. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 

1) zał>cznik nr 1 stanowi>cy rysunek zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wykonany na mapie do celów 
projektowych w skali 1Ś1000, którego integraln> 
czCWci> jest wyrys ze Studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy; 

2) zał>cznik nr 2 stanowi>cy rozstrzygniCcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu; 

3) zał>cznik nr 3 stanowi>cy rozstrzygniCcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 

 
§ 4. Na ustalenia zmiany planu miejscowego 

składaj> siCŚ 
1) ustalenia tekstowe, w skład których wchodz>Ś 

a) ustalenia ogólne, 
b) ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu, 
c) ustalenia koMcoweś 

2) rysunek zmiany planu stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 

§ 5. Definicje ucytych pojCć w ustaleniach zmiany 
planu s> nastCpuj>ceŚ 
1) uchwała – niniejsza uchwałaś 

2) karta terenu – szczegółowe ustalenia tekstowe dla 
jednego lub kilku terenów ujCte w formie 
tabelarycznej; 

3) teren – czCWć obszaru objCtego zmian> planu, 
wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami 
rozgraniczaj>cymi o jednakowym przeznaczeniu 
oznaczony numerem porz>dkowym i symbolemś 

4) przepisy odrCbne – przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

5) kondygnacja – kondygnacja nadziemna; 
6) powierzchnia zabudowy – okreWla maksymaln> 

dopuszczaln> wielkoWć powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działkiś 

7) proponowane podziały wewnCtrzne – propozycja 
podziału terenu na działki, z któr> moce być zgodny 
projekt podziału nieruchomoWciś przy innym 
podziale zachować parametry działki okreWlone  
w poszczególnych kartach terenuś 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, poza które 
nie mog> wykraczać Wciany budynków, a wykusze, 
schody, podjazdy i balkony nie mog> być wysuniCte 
poza t> liniC wiCcej nic 0,5 m, (w przypadku 
nadbudowy istniej>cych budynków dopuszcza siC 
odstCpstwo od wyznaczonej na rysunku zmiany 
planu linii zabudowy po wczeWniejszym uzyskaniu 
zgody właWciwego zarz>dcy drogi)ś 

9) stan istniej>cy – stan na rok 2009; 
 10) wielkoformatowy noWnik reklamowy – noWnik 

reklamowy, którego powierzchnia przekracza 2,0 m2; 
 11) modernizacja – działania maj>ce na celu poprawC 

jakoWci obiektów i urz>dzeMś ich unowoczeWnienie  
w ramach istniej>cych gabarytówś 

 12) strefa bezpieczeMstwa linii elektroenergetycznej – 
pas terenu zlokalizowany pod napowietrzn> lini> 
elektroenergetyczn>, wolny od zabudowy i wysokiej 
roWlinnoWci, którego zagospodarowanie nalecy 
uzgodnić z zarz>dc> sieciś szerokoWć strefy 
bezpieczeMstwa linii elektroenergetycznej niskiego 
napiCcia nN wynosi 8,0 m (po 4,0 m od osi linii),  
a szerokoWć strefy bezpieczeMstwa linii 
elektroenergetycznej Wredniego napiCcia SN wynosi  
15,0 m (po 7,5 m od osi linii). 

 
§ 6. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne zastosowane 

na rysunku zmiany planu s> obowi>zuj>cymi 
ustaleniami zmiany planu: 
1) granica obszaru objCtego zmian> planu miejscowegoś 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 
3) symbole literowe oznaczaj>ce przeznaczenie terenu, 

a w odniesieniu do ulic – oznaczenie klasy; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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§ 7. Ustala siC podział obszaru zmiany planu na  
12 terenów w tymŚ 
1) 8 terenów oznaczonych numerami porz>dkowymi od 

01 do 08 i nastCpuj>cymi symbolami literowymi 
oznaczaj>cymi przeznaczenie terenówŚ 
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 
c) U – tereny zabudowy usługowej, 
d) ZP – tereny zieleni urz>dzonej, 
e) ZL – lasy; 

2) 4 tereny komunikacji oznaczonych numerami od  
01 do 04 i nastCpuj>cymi symbolami literowymi: 
a) KDD – tereny dróg dojazdowych, 
b) KDW – tereny dróg wewnCtrznych, 
c) KX – tereny ci>gów pieszych. 

 
§ 8. Ustala siC zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) zakaz lokalizacji wielkoformatowych noWników 

reklamowych; 
2) inne noWniki reklamowe musz> być WciWle zwi>zane  

z wykonywan> na miejscu działalnoWci>. 
 

§ 9. Ustala siC zasady ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) uci>cliwe oddziaływanie działalnoWci gospodarczej 

nie moce przekraczać granic terenu, do którego 
właWciciel ma tytuł prawnyś 

2) projektowane ucytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie moce stanowić aródła zanieczyszczeM dla 
Wrodowiska wodno-gruntowego; 

3) ustala siC obowi>zek wyposacenia nieruchomoWci  
w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania 
odpadów, zgodnie z przepisami odrCbnymiś 

4) nalecy zastosować takie rozwi>zania techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać 
zagroceniom Wrodowiskowymś 

5) przeznaczenia terenu, wymienione w § 7 pkt 1 lit. a, 
b nalec> do rodzaju terenu, o którym mowa  
w art. 113 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska 
(Dz.U. Nr 62, poz. 627); 

6) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej zakaz lokalizacji 
przedsiCwziCć mog>cych zawsze i potencjalnie 
znacz>co oddziaływać na Wrodowisko z wył>czeniem 
inwestycji infrastruktury technicznej. 

 
§ 10. W zmianie planu nie okreWla siC ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej ze wzglCdu na brak przedmiotowych 
elementów. 

 
§ 11. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: na terenie zmiany planu nie 
wystCpuj> przestrzenie publiczne, o których mowa  
w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póan. zm.). 

 

§ 12. Na terenie zmiany planu nie wystCpuj> granice 
terenów i obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych 
na podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych wiCc nie ustala siC sposobów ich 
zagospodarowania. 

 
§ 13. Ustala siC nastCpuj>ce linie zabudowy 

okreWlone na rysunku zmiany planuŚ 
1) nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczaj>cych 

terenów 01 KDD, 02 KDW i 03 KDW; 
2) nieprzekraczalne 5,0 m i 8,0 m od linii 

rozgraniczaj>cych terenu 08 ZL; 
3) nieprzekraczalne 12,0 m od lasu znajduj>cego siC 

poza granicami zmiany planu. 
 

§ 14. Ustala siC zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacjiŚ 
1) dostCpnoWć drogow> terenów okreWla siC w kartach 

terenu; 
2) ustala siC nastCpuj>ce minimalne wskaaniki 

parkingowe do obliczenia zapotrzebowania 
inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych: 
a) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 
b) 1 miejsce postojowe na 50,0 m2 powierzchni 

ucytkowej usług lecz nie mniej nic 1 miejsce 
postojowe na 1 obiekt i nie mniej nic 1 miejsce 
postojowe na 5 zatrudnionych; 

3) sieci infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczaj>cych terenu drogi nalecy lokalizować 
na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC drogi. 

 
§ 15. Ustala siC zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów infrastruktury technicznejŚ 
1) w zakresie zaopatrzenie w wodCŚ z gminnej sieci 

wodoci>gowej, na warunkach okreWlonych przez 
zarz>dcC sieciś 

2) w zakresie zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś  
z urz>dzeM indywidualnychś zaleca siC stosowanie 
aródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, 
nieuci>cliwych dla Wrodowiskaś 

3) w zakresie zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś 
a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub 

Wredniego napiCcia, na warunkach okreWlonych 
przez zarz>dcC sieci, 

b) usuniCcie wszelkich kolizji istniej>cych sieci  
z obiektami projektowanymi winno odbywać siC 
na warunkach okreWlonych przez zarz>dcC sieci, 

c) lokalizacjC wszelkich obiektów budowlanych 
nalecy uzgodnić z zarz>dc> sieci; 

4) w zakresie odprowadzenia WciekówŚ 
a) do sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza siC odprowadzenie Wcieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych  
z bezwarunkowym obowi>zkiem podł>czenia do 
sieci po jej zrealizowaniu, 

c) dopuszcza siC wydzielenie terenów pod 
przepompownie Wcieków uWciWlonych na etapie 
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realizacji i modernizacji istniej>cej  
i nowoprojektowanej sieci; 

5) w zakresie odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowychŚ ustala siC odprowadzenie 
powierzchniowe; 

6) w zakresie utylizacji odpadów stałychŚ po segregacji 
wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem 
specjalistycznych jednostek; 

7) na terenie zmiany planu dopuszcza siC przebudowC 
lub modernizacjC istniej>cych sieci infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 16. Ustala siC sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
zakaz tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania  
i ucytkowania terenów, za wyj>tkiem produkcji rolnej, 
ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy. 

 
§ 17. Ustala siC stawkC procentow>, na podstawie 

której ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokoWci 0% dla gruntów gminnych 

i gruntów nabywanych przez gminC na cele publiczne  
i urz>dzenia infrastruktury technicznej oraz  
w wysokoWci 30% dla pozostałych gruntów. 

 
§ 18. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów  
i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, szczegółowe 
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci 
objCtych zmian> planu miejscowego, szczególne 
warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy oraz stawki 
procentowe zawarte s> w poszczególnych kartach 
terenów znajduj>cych siC w ustaleniach szczegółowych. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 19. Ustalenia szczegółowe dla 12 terenów,  

o których mowa w § 7, wydzielonych na rysunku 
liniami rozgraniczaj>cymi, zawartych w 8 kartach 
terenu, s> nastCpuj>ceŚ 

 

Karta terenu Nr 1  
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (czCWci wsi Cierpice, 
teren Baxpolu). 
1. Nr i symbol 

terenu 
01 MN 02 MN 03 MN 04 MN    

2. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 3.1. Powierzchnia zabudowy max. 30% powierzchni działki 
 3.2. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 3.3. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej: nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 8,5 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 3.4. Formy zabudowy wolnostoj>ca, dopuszcza siC garace wbudowane w bryłC budynku 
mieszkalnego 

 3.5. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe  
o k>cie nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o k>cie nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza 
siC dachy jednospadowe o k>cie nachylenia połaci do 30° 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych zmian> planu 
 4.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 720 m2 
 4.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek 21,0 m 
 4.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zblicony do 90º w stosunku do 

terenu 02 KDW 
 4.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej 
dopuszcza siC 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 5.1. DostCpnoWć drogowa dla terenu 01 MN  z terenu 02 KDW 
   dla terenu 02 MN z terenu 02 KDW 
   dla terenu 03 MN z terenu 02 KDW 
   dla terenu 04 MN z terenu 02 KDW 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 
 6.1. Dopuszcza siC lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce 
 6.2 Na terenach 01 MN, 02 MN i 03 MN budynki mieszkalne i budynki przeznaczone na stały pobyt 

ludzi nalecy lokalizować poza stref> bezpieczeMstwa linii elektroenergetycznej nN i SN 
7. Stawka procentowa 
 13.1 30%, zgodnie z § 17 
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Karta terenu Nr 2  
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (czCWci wsi Cierpice, 
teren Baxpolu). 
1. Nr i symbol 

terenu 
05 MW       

2. Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
dopuszcza siC lokalizacjC budynków zamieszkania zbiorowego 

3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 3.1. Powierzchnia zabudowy max. 50% powierzchni działki 
 3.2. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 30% powierzchni działki 

 3.3. WysokoWć zabudowy dla zabudowy mieszkaniowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 11,5 m  
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 4,5 m 

 3.4. Formy zabudowy wolnostoj>ca, dopuszcza siC garace wbudowane w bryłC budynku 
mieszkalnego 

 3.5. Geometria dachu dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe  
o k>cie nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o k>cie nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza 
siC dachy jednospadowe o k>cie nachylenia połaci do 30° 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych zmian> planu 
 4.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 7000 m2 
 4.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek nie okreWla siC 
 4.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie okreWla siC 
 4.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej 
dopuszcza siC 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 5.1. DostCpnoWć drogowa z terenu 03 KDW 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 
 6.1. Ustala siC adaptacjC istniej>cych budynków na budynki o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej 
7. Stawka procentowa 
 7.1 30%, zgodnie z § 17 

 

Karta terenu Nr 3  
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (czCWci wsi Cierpice, 
teren Baxpolu). 
1. Nr i symbol 

terenu 
06 U    

2. Przeznaczenie tereny zabudowy usługowej 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 3.1. Powierzchnia zabudowy max 50% powierzchni działki 
 3.2. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 50% powierzchni działki 

 3.3. WysokoWć zabudowy dla zabudowy usługowejŚ nie wiCcej nic 2 kondygnacje, max. 11,5 m 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ nie wiCcej nic 1 kondygnacja, max. 
4,5 m 

 3.4. Formy zabudowy wolnostoj>ca 
 3.5. Geometria dachu dla zabudowy usługowejŚ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o k>cie 

nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45° 
dla zabudowy gospodarczej i garacyŚ dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o k>cie nachylenia połaci dachowejŚ 30° ÷ 45°, dopuszcza 
siC dachy jednospadowe o k>cie nachylenia połaci do 30° 

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych zmian> planu 
 4.1. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy 4500 m2 
 4.2. Minimalna szerokoWć frontów nowo projektowanych działek nie okreWla siC 
 4.3. K>t połocenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie okreWla siC 
 4.4. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej 
dopuszcza siC 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 5.1. DostCpnoWć drogowa z terenu 02 KDW 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
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zabudowy 
 6.1. Dopuszcza siC remont i modernizacjC oraz odbudowC, rozbudowC, nadbudowC, dobudowC  

i przebudowC istniej>cej zabudowy zgodnie z parametrami okreWlonymi w niniejszej karcie terenu 
 6.2. Budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi nalecy lokalizować poza stref> bezpieczeMstwa linii 

elektroenergetycznej nN 
 6.3. Zakaz lokalizacji przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko wymagaj>cych 

sporz>dzenia raportu oddziaływania na Wrodowisko 
 6.4. Ustala siC wymóg lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej całorocznej, o szerokoWci co 

najmniej 5,0 m, wzdłuc granicy z terenami 01 MN, 04 MN i 05 MW 
7. Stawka procentowa 
 7.1. 30%, zgodnie z § 17 

 

Karta terenu Nr 4  
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (czCWci wsi Cierpice, 
teren Baxpolu) 
1. Nr i symbol 

terenu 
07 ZP    

2. Przeznaczenie tereny zieleni urz>dzonej 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 3.1. Powierzchnia zabudowy max 5% powierzchni terenu 
 3.2. Powierzchnia biologicznie 

czynna 
min. 90% powierzchni terenu 

 3.3. WysokoWć zabudowy nie okreWla siC 
 3.4. Formy zabudowy nie okreWla siC 
 3.5. Geometria dachu nie okreWla siC 
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych zmian> planu 
 4.1. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej 
dopuszcza siC 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 5.1. DostCpnoWć drogowa z terenu 02 KDW 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 
 6.1. Dopuszcza siC budowC wył>cznie obiektów małej architektury i placów zabaw oraz urz>dzeM  

i obiektów infrastruktury technicznej 
7. Stawka procentowa 
 7.1. 30%, zgodnie z § 17 

 

Karta terenu Nr 5  
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (czCWci wsi Cierpice, 
teren Baxpolu) 
1. Nr i symbol 

terenu 
08 ZL    

2. Przeznaczenie lasy 
3. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 6.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej słuc>cej utrzymaniu 

terenu i zwi>zanych z gospodark> leWna 
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych zmian> planu 
 4.1. Wydzielenie terenu pod obiekty i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej 
dopuszcza siC 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
 5.1. DostCpnoWć drogowa z terenu 02 KDW 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 6.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej słuc>cej utrzymaniu 

terenu i zwi>zanych z gospodark> leWn> 
7. Stawka procentowa 
 7.1. 30%, zgodnie z § 17 

 
Karta terenu Nr 6  
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (czCWci wsi Cierpice, 
teren Baxpolu) 
1. Nr i symbol 

terenu 
01 KDD    
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2. Przeznaczenie tereny dróg dojazdowych – tereny poszerzenia istniej>cej drogi gminnej 
3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Z drog> gminn> – ulic> Dług> 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 4.1. SzerokoWćŚ jak na rysunku planu 
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 
 5.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury 

technicznej 
6. Stawka procentowa 
 6.1. 0%, zgodnie z § 17 

 

Karta terenu Nr 7  
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (czCWci wsi Cierpice, 
teren Baxpolu) 
1. Nr i symbol 

terenu 
02 KDW 03 KDW   

2. Przeznaczenie tereny dróg wewnCtrznych 
3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Poprzez teren 01 KDD z ulic> Dług> 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 4.1. SzerokoWćŚ min. 10,0 m oraz place manewrowe o wymiarach min. 12,5 x 12,5 m 
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 
 5.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem obiektów małej architektury oraz urz>dzeM i obiektów infrastruktury 

technicznej 
6. Stawka procentowa 
 6.1. 0%, zgodnie z § 17 

 

Karta terenu Nr 8 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (czCWci wsi Cierpice, 
teren Baxpolu) 
1. Nr i symbol 

terenu 
04 KDX   

2. Przeznaczenie tereny ci>gów pieszych 
3. Powi>zania z układem zewnCtrznym 
 Poprzez tereny 01 KDD i 02 KDW z ulica Dług> 
4. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów  
 4.1. SzerokoWćŚ min. 6,0 m 
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 5.1. Zakaz zabudowy z wyj>tkiem urz>dzeM i obiektów infrastruktury technicznej 
6. Stawka procentowa 
 6.1. 0%, zgodnie z § 17 

 
Rozdział 3 

Ustalenia koMcowe 
 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy Wielka Nieszawka 

 
§ 21. Trac> moc ustalenia uchwały nr XXV/78/96 

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 paadziernika 
1996 r. w zakresie objCtym granicami niniejszej 
uchwały. 

 
§ 22. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wyj>tkiem  
§ 20, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia uchwały. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy 

Bronisław Krywionek 
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zał>cznik nr 1  
do uchwały Nr XXXVII/176/2010 

Rady Gminy Wielka Nieszawka 
z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
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zał>cznik nr 2  
do uchwały nr XXXVII/176/2010 

Rady Gminy Wielka Nieszawka 
z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka 
Nieszawka (czCWci wsi Cierpice, teren Baxpolu) 
 

W okresie wyłocenia projektu planu do publicznego 
wgl>du tj. od 9 wrzeWnia do 7 paadziernika 2009 r. oraz  
w terminie nie krótszym nic 14 dni od dnia zakoMczenia 
okresu wyłocenia projektu planu tj. do 27 paadziernika 
2009 r. wpłynCła uwaga Pana Henryka Bartoszewicza 
(data wpływu 8 paadziernika 2009 r.), która została 
rozstrzygniCta w nastCpuj>cy sposóbŚ 
ad. 1. uwzglCdniono zapis dotycz>cy mocliwoWci 

lokalizacji budynków zamieszkania zbiorowego 
na terenie 05 MW 

ad. 2. uwzglCdniono zmianC wysokoWci budynków na 
terenie 05 MW i 06 U na 11,5 m, 

ad. 3. nie uwzglCdniono obnicenia stawki procentowej. 
 

W okresie ponownego wyłocenia projektu planu do 
publicznego wgl>du tj. od 1 grudnia do 31 grudnia  
2009 r. oraz w terminie nie krótszym nic 14 dni od dnia 
zakoMczenia okresu wyłocenia projektu planu tj. do  
21 stycznia 2010 r. nie wpłynCły cadne uwagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zał>cznik nr 3  
do uchwały nr XXXVII/176/2010 

Rady Gminy Wielka Nieszawka 
z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (czCWci wsi 
Cierpice, teren Baxpolu), inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z póan. 
zm.) art.7 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz>dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591  
z 2001 r. z póan. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,  
poz. 1240 z 2009 r.), Rada Gminy Wielka Nieszawka 
rozstrzyga, co nastCpujeŚ 
 

1. Na obszarze objCtym wycej wymienionym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje siC inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej i drogowej, które nalec> do zadaM własnych 
gminy; 

2. Inwestycje wymienione w pkt.1 s> zadaniem 
własnym gminy i bCd> realizowaneś 
a) z budcetu gminy, 
b) przy współfinansowaniu ze Wrodków NŻOViżW  

i WŻOViżW, 
c) przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych 

UE, 
d) w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWATNEGO, 
e) z innych aródeł. 

3. Nie okreWla siC harmonogramu realizacji 
wymienionych inwestycji. 
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UCHWAŁA Nr LII/814/2010 
 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECI= 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 
  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego pomiCdzy ulicami: 
KcyMsk>, Wyzwolenia i nowoprojektowan> w Paterku, gmina Nakło nad Noteci>. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420  
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) 
oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75,  
poz. 474) uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
 
 
 
 


