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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 samorz¹dzie 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 nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
us³ugami w Cielimowie, zwany dalej �planem�, po stwierdze-
niu zgodno�ci planu z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niecha-
nowo, uchwalonego uchwa³¹ nr VI/32/99 Rady Gminy Niecha-
nowo z dnia 29 czerwca 1999 r.

2. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:

1) czê�æ graficzna zwana dalej �rysunkiem planu� - za³¹cznik
nr 1;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cz-
nik nr 3.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone zosta³y
na rysunku planu

Rozdzia³ I

Przepisy ogólne

§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objêtego planem,
przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokal-
nych,

2) wyznaczenie zasad podzia³u terenów,

3) okre�lenie warunków zabudowy i zagospodarowania usta-
lenie zasad obs³ugi komunikacyjnej, ustalenie zasad ob-
s³ugi infrastruktur¹ techniczn¹.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MN;
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w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami w Cielimowie

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-
mi oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;

3) teren zieleni urz¹dzonej oznaczony na rysunku planu
symbolem ZP;

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

5) teren przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej,
oznaczonej w planie symbolem KD1.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych sposobach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) klasyfikacja ulic oraz ich szeroko�æ w liniach rozgranicza-
j¹cych,

5) tereny zieleni.

§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Gminy w Niechanowie,

2. ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawiê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pó�niejszymi zmianami),

3. przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ inne �ród³a prawa,

4. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ inwestycje okre�lo-
ne w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 roku w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szcze-
gó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu
na �rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z dnia 3 grudnia
2004 roku),

5. terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru planu,
wyznaczon¹ na rysunku planu lini¹ rozgraniczaj¹c¹, o
okre�lonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu
symbolem,

6. powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy budynków,
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7. powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy oraz wodê powierzchniow¹ na
terenie dzia³ki budowlanej,

8. poziomie terenu - nale¿y przez to rozumieæ poziom projek-
towanego urz¹dzonego terenu przed wej�ciem g³ównym
do budynku nie bêd¹cym wej�ciem wy³¹cznie do po-
mieszczeñ gospodarczych lub technicznych,

9. froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa siê
g³ówny wjazd lub wej�cie na dzia³kê,

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ, ¿e zakazuje siê lokalizowaæ obiekty poza obszarem
wyznaczonym t¹ lini¹, przed nieprzekraczaln¹ lini¹ zabu-
dowy mog¹ byæ sytuowane: schody zewnêtrzne, ryzality,
balkony, tarasy, wykusze oraz wnêki o g³êboko�ci nie
przekraczaj¹cej 1,2 m od lica �ciany budynku,

11. przeznaczeniu podstawowym, funkcji podstawowej tere-
nu - nale¿y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które
powinno przewa¿aæ na danym obszarze, wyznaczonym
liniami rozgraniczaj¹cymi,

12. przeznaczeniu dopuszczalnym, funkcji dopuszczalnej -
nale¿y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿
podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przezna-
czenie podstawowe,

13. miejscu postojowym - rozumie siê przez to teren przezna-
czony do postawienia samochodu, przy czym jako miejsce
postojowe mo¿na zaliczyæ miejsce w gara¿u oraz na
podje�dzie do budynku,

14. szyldach - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenia jednostek
organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dzia³alno�ci,

15. reklamie - nale¿y przez to rozumieæ miejsce lub element,
umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany
do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyj-
nych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklam¹
wbudowan¹.

16. tymczasowy obiekt budowlany - nale¿y przez to rozumieæ
obiekt budowlany niepo³¹czony trwale z gruntem i prze-
widziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce
w terminie okre�lonym w zg³oszeniu, ale nie pó�niej ni¿
przed up³ywem 120 dni od dnia rozpoczêcia budowy
okre�lonego w zg³oszeniu.

Rozdzia³ II

Przepisy szczegó³owe

§6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN ustala siê:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca jako
przeznaczenie podstawowe;

2) zabudowa us³ugowa bêd¹ca uzupe³nieniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej jako przeznaczenie dopusz-
czalne;

3) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê kubaturow¹ z mo¿liwo-
�ci¹ przebudowy pod warunkiem utrzymania wymienio-
nego w pkt. 1 przeznaczenia, w przypadku zabudowy
substandardowej, wystêpuj¹cej na terenie dzia³ki ewiden-
cyjnej nr 58 i 59 dopuszcza siê rozbiórkê tych obiektów;

4) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie z nieprze-
kraczaln¹ lini¹ zabudowy w odleg³o�ci 5 m od linii rozgra-
niczaj¹cej drogê KD, KD1- zgodnie z rysunkiem planu;

5) powierzchniê zabudowy do 35% ca³kowitej powierzchni
dzia³ki;

6) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniej ni¿
25% powierzchni dzia³ki;

7) wysoko�æ budynków mieszkalnych do 9,0 m od poziomu
terenu do kalenicy dachu lub do najwy¿szego punktu
dachu budynku;

8) dach stromy o k¹cie nachylenia po³aci dachowej 20°- 45°,
pokryty dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³em dachówko-
podobnym;

9) zabudowa gospodarczo - gara¿owa wbudowana w budyn-
ki mieszkalne, wolnostoj¹ca lub zblokowana z s¹siadem
sytuowana w granicy dzia³ki o powierzchni do 50m2;

10) wysoko�æ budynków gospodarczo - gara¿owych do 5,0 m
od poziomu terenu do kalenicy dachu lub w przypadku
dachu p³askiego do 3,5 m do najwy¿szego punktu budyn-
ku

11) w budynku mieszkalnym dopuszcza siê us³ugi nieuci¹¿li-
we dla przeznaczenia podstawowego takie jak: poradnic-
two prawne, medyczne, krawiectwo itp. o powierzchni
u¿ytkowej nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej
budynku mieszkalnego

12) zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:

a) zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany uk³adu granic i po-
wierzchni dzia³ek, które na rysunku planu maj¹ charak-
ter orientacyjny, pod warunkiem, ¿e:

- powierzchnia dzia³ki nie bêdzie mniejsza ni¿ 700 m2,

- szeroko�æ dzia³ki od strony ulicy nie bêdzie mniej-
sza ni¿ 20 m,

- scalenie wzglêdnie podzia³ nie mo¿e naruszaæ praw
osób trzecich.

§7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
us³ugami MN/U ustala siê:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca jako
przeznaczenie podstawowe na warunkach okre�lonych w §6,

2) us³ugi sportu i rekreacji ogólnodostêpnej, publicznej jako
przeznaczenie dopuszczalne,

3) na terenach, o których mowa w pkt 2 dopuszcza siê
lokalizacjê:

- boisk sportowych, obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
bezpo�rednio z funkcjonowaniem boisk, magazyny
sprzêtu, szatnie itp.,
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- �wietlic wiejskich,

- urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

- parkingu;

4) w przypadku lokalizacji us³ug sportu i rekreacji ogólnodo-
stêpnej, publicznej na granicy z dzia³k¹ s¹siedni¹ ozna-
czon¹ na rysunku planu nale¿y realizowaæ pasy zieleni
izolacyjnej zwartej o szeroko�ci 2 m.

§8. Dla terenu zieleni urz¹dzonej ZP ustala siê:

1) zakazuje siê budowy jakichkolwiek obiektów budowla-
nych;

2) obowi¹zek urz¹dzenia terenów zielonych poprzez wpro-
wadzenie zieleni niskiej;

3) dopuszcza siê lokalizacj¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej.

§9. Dla terenu drogi publicznej KD1 ustala siê:

1) stanowi teren przeznaczony na poszerzenie istniej¹cej ul.
Akacjowej o 12,0 m;

2) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej w
liniach rozgraniczaj¹cych drogê.

§10. Dla terenu drogi publicznej KD ustala siê:

1) szeroko�æ drogi odpowiednio 6,0 m; 10,0 m i 25,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem planu;

2) docelowe wyposa¿enie w system kanalizacji deszczowej;
w przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub a¿urowej
nale¿y zabezpieczyæ �rodowisko gruntowo-wodne przed
infiltracj¹ zanieczyszczeñ;

3) geometria ulic oraz trójk¹ty widoczno�ci, zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca1999 roku w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

4) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej w
liniach rozgraniczaj¹cych drogê.

§11. 1. Na obszarze objêtym planem nale¿y zapewniæ
odpowiedni¹ ilo�æ miejsc postojowych na terenie dzia³ki
budowlanej stosuj¹c wska�nik: co najmniej 2 miejsca posto-
jowe na jeden budynek mieszkalny wliczaj¹c miejsce posto-
jowe w gara¿u;

2. Dla funkcji us³ugowej dopuszczonej w obszarze ozna-
czonym MN, nale¿y zapewniæ odpowiednia ilo�æ miejsc po-
stojowych zgodnie ze wska�nikiem: co najmniej 1 miejsce
postojowe na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.

§12. Zasady zaopatrzenia i obs³ugi terenu w zakresie
infrastruktury technicznej:

1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cych sieci wodoci¹go-
wych,

2) budowê sieci wodoci¹gowych oraz lokalizacjê hydran-
tów przeciwpo¿arowychw liniach rozgraniczaj¹cych pla-
nowanych dróg.

2. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala siê:

1) odprowadzanie �cieków sanitarnych do gminnej sieci
kanalizacyjnej, w powi¹zaniu z sieci¹ istniej¹c¹,

2) zachowanie istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, z mo¿liwo-
�ci¹ jej przebudowy, rozbudowy i wymiany,

3) budowê kana³ów o �rednicach stosownie do potrzeb.

3. W zakresie odprowadzania �cieków deszczowych ustala
siê:

1) docelowo odprowadzenie �cieków deszczowych do
gminnej sieci kanalizacyjnej, przy czym pod³¹czenie
obiektów do miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej
na warunkach podanych przez gestora sieci,

2) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej wody opado-
we nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnej dzia³-
ki nie naruszaj¹c interesu osób trzecich

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê:

1) zaopatrzenie w gaz docelowo z projektowanej sieci, na
warunkach okre�lonych przez zak³ad gazowniczy,

2) budow¹ nowych sieci gazowych w liniach rozgranicza-
j¹cych planowanych dróg.

5. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala siê:

1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ w powi¹zaniu z
sieci¹ istniej¹c¹.

6. W zakresie telekomunikacji ustala siê:

1) budowê i rozbudowê telekomunikacyjnej sieci kablo-
wej w liniach rozgraniczaj¹cych ulic,

2) lokalizacjê wêz³ów telekomunikacyjnych i szafek kablo-
wych w liniach rozgraniczaj¹cych ulic oraz wewn¹trz
terenów ze swobodnym dostêpem z dróg publicznych,

7. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
projekty bran¿owe.

§13. Ustala siê:

1) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

a) sytuowanie budynków przy uwzglêdnieniu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) projektowane budynki gospodarczo-gara¿owe winny
byæ zharmonizowane z zabudow¹ mieszkaln¹,

c) zakazuje siê sytuowanie wszelkich obiektów i urz¹dzeñ
tymczasowych, które nie s¹ �ci�le zwi¹zane z planowa-
nym przeznaczeniem terenu, za wyj¹tkiem obiektów
budowlanych lokalizowanych na czas budowy;

2) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:

a) zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ, dla których obo-
wi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany ani
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu od-
dzia³ywania na �rodowisko;
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b) odpady sta³e z ka¿dej posesji nale¿y gromadziæ w
pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji i
wywoziæ do miejsc ich utylizacji;

c) do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa gazowe
lub p³ynne wzglêdnie stosowaæ inne, odnawialne �ró-
d³a energii z zakazem stosowania no�ników energii
cieplnej szczególnie szkodliwych dla �rodowiska,

d) zasady kszta³towania klimatu akustycznego - zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie normami prawnymi,

e) wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ w granicach
w³asnej dzia³ki odprowadzaj¹c na tereny biologicznie
czynne;

f) w razie natrafienia w czasie prac ziemnych na istnie-
j¹ce urz¹dzenia melioracyjne, nale¿y je chroniæ wzglêd-
nie odbudowaæ zgodnie z warunkami okre�lonymi
przez ich dysponenta;

g) zagospodarowanie zieleni¹ ozdobn¹ terenów wolnych
od utwardzenia odpady;

h) powstaj¹ce w trakcie realizacji inwestycji - masy ziem-
ne - nale¿y wykorzystaæ do niwelacji terenu, utwardze-
nia nawierzchni dróg zgodnie z przepisami szczególny-
mi;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej: na terenie objêtym planem nie
wystêpuj¹ obiekty i tereny chronione w my�l ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568);

4) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych:

a) szyldy i reklamy:

- zamieszczanie wy³¹cznie na ogrodzeniach i �cia-
nach budynków pierwszej kondygnacji,

- powierzchnia nie wiêksza ni¿ 1,5 m2,

- zamieszczane na ogrodzeniach nie mog¹ byæ wy-
¿sze ni¿ te ogrodzenia, a zamieszczane na �cianach
budynków nie mog¹ wykraczaæ poza doln¹ kra-
wêd� okien drugiej kondygnacji,

b) zakazuje siê wykonywania pe³nych monolitycznych
ogrodzeñ betonowych od strony frontowej dzia³ki stycz-
nych do dróg,

c) organizacjê ruchu i rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce spraw-
ne i nie kolizyjne poruszanie siê wszystkich uczestni-
ków ruchu,

d) kszta³towanie przestrzeni z zachowaniem widoczno�ci
oraz zastosowanie trwa³ych i estetycznych elementów
urz¹dzenia ulic, w pasach drogowych wyklucza siê
lokalizacjê urz¹dzeñ reklamowych wolnostoj¹cych;

5) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomo�ci objê-
tych planem:

a) wydzielanie dzia³ek gruntu wraz z wydzieleniem nie-
zbêdnych dróg wewnêtrznych,

b) plan nie uruchamia procedury scalania i podzia³u
nieruchomo�ci;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿o-
nych osuwaniem siê mas ziemnych: nie okre�la siê;

7) szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

a) zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórko-
wej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów: nie okre�la siê.

§14. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko-
�ci 30%.

Rozdzia³ III

Przepisy koñcowe

§15. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Niechanowo

§16. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Niechanowo

(-) Zdzis³aw Sikora
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w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego
do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami w Cielimowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXI/129/2008

Rady Gminy Niechanowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY NIECHANOWO

80, poz. 717) Rada Gminy Niechanowo rozstrzyga, co nastê-
puje:

§1. Podczas wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du w terminie od 26 listopada 2008 r. do 16 grudnia
2008r. nie wniesiono uwag.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXI/129/08
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY NIECHANOWO

O sposobie realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami w Cielimowie

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych

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 nastê-
puje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej.

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewi-
dzianych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji, których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, ener-
getycznej, gazoci¹gowej, zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami w Cielimowie oraz na podstawie
przepisów odrêbnych.

Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane
bêd¹ zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na
podstawie przepisów odrêbnych.

3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Niechanowo.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia re-
alizacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu In-
westycyjnego gminy Niechanowo.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no-
�ci od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej okre�lonych w planie.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1. Wydatki z bud¿etu gminy.

2. Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3. Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa
publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli nieru-
chomo�ci.
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