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UCHWAŁA Nr VIII/51/11 

 RADY GMINY NOWA WIEV WIELKA 
 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo I” 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm. Dz.U. 
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, z 2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 
poz.159) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Źz.U. 
Nr 130, poz. 871) uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
Rozdział ń 

Przepisy ogólne 
 

§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 
Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego żminy Nowa WieW Wielka 
uchwalonego uchwał> Nr XLI/418/10 Rady żminy 
Nowa WieW Wielka z dnia 5 paadziernika 2010 r. 
uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Januszkowo I”, zwany dalej planem. 

2. Zał>czniki do uchwały stanowi>Ś  
1) zał>czniki nr 1 do uchwały zawieraj>ce rysunek 

planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy w skali 1:25 000; 

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
złoconych do projektu planuś 

3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 
 
§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa oŚ 
1) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar 

o okreWlonym przeznaczeniu wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiś  

2) symbolu terenu – rozumie siC przez to 
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawieraj>ce 
literowy symbol funkcji terenu;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, w której moce być umieszczona 
Wciana budynku bez prawa przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczaj>cej dróg i linii 
elektroenergetycznych (nie dotyczy elementów 

architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, podokienniki oraz inne detale);  

4) zachowaniu lub utrzymaniu istniej>cych obiektów – 
nalecy przez to rozumieć mocliwoWć ich 
remontowania, przebudowC, rozbudowC 
i nadbudowC z zachowanie ustalonych warunków 
i parametrówś  

5) modernizacji - nalecy przez to rozumieć 
unowoczeWnienie, uwspółczeWnienie obiektów 
w zakresie wymiany materiałów i urz>dzeMś  

6) dachu wysokim – nalecy przez to rozumieć dach 
o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem wiCkszym nic 30o 

i mniejszym lub równym 45o;  
7) dachu Wrednio wysokim – nalecy przez to rozumieć 

dach o dwóch lub wiCcej płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem wiCkszym nic 15o i równym 
lub mniejszym nic 30o;  

8) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach 
o jednej lub kilku płaszczyznach spadku, 
nachylonych pod k>tem nie wiCkszym nic 15o;  

9) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.  
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu, 

a nie zdefiniowane powycej nalecy rozumieć zgodnie 
z powszechnie obowi>zuj>cymi przepisami prawa na 
dzieM uchwalenia planu.  

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu nastCpuje 
w oparciu o: 
1) oznaczenia graficzne planu, okreWlone w rozdziale 2 

uchwały i na rysunku planuś 
2) ustalenia planu okreWlone w rozdziałach 3 i 4 

uchwały. 
2. Ustalenia tekstowe planu zapisane s> w układzieŚ  

1) ustaleM ogólnych obowi>zuj>cych na całym obszarze 
planu;  

2) ustaleM szczegółowych dla poszczególnych terenów 
oznaczonych symbolami liczbowo- -literowymi.  
3. Ustalenia ogólne zapisane s> w nastCpuj>cej 

formie: 
1) przeznaczenie terenu; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoś 
3) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu 

i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówś 
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8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciś 
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacjiś 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznejś 

 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenuś 

 13) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 
opłatC z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci. 
4. Ustalenia szczegółowe zapisane s> w formie 

wynikaj>cej ze specyfiki poszczególnych terenów.  
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne 

 
§ 4. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniamiŚ  
1) granica opracowania planu; 
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

WciWle okreWloneś 
3) linie podziału wewnCtrznego terenów o tym samym 

przeznaczeniu WciWle okreWloneś 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) granica strefy „W” ochrony archeologicznej, 
6) symbole terenów. 

 
Rozdział 3 

Ogólne ustalenia planu 
 

§ 5.1. Ustalenia ogólne obowi>zuj> dla całego 
terenu w granicach planu, o ile ustalenia szczegółowe 
nie stanowi> inaczej. 

2. Przeznaczenie terenówŚ  
1) dla kacdego terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczaj>cymi ustala siC jego przeznaczenie 
okreWlone w ustaleniach szczegółowychś 

2) przeznaczenie terenu okreWla siC kolejnym numerem 
i symbolem literowym; 

3) w granicach opracowania planu ustala siC 
nastCpuj>ce przeznaczenie terenówŚ 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone symbolem MN, 
b) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone 

symbolem RM,  
c) tereny publicznych dróg lokalnych oznaczone 

symbolem KDL,  
d) tereny publicznych dróg pieszojezdnych 

oznaczone symbolem KDX,  
e) tereny dróg wewnCtrznych oznaczone symbolem 

KDW.  
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:  
1) obowi>zujeŚ 

a) lokalizacja zabudowy w czCWci terenu 
wyznaczonej nieprzekraczaln> lini> zabudowy, 
okreWlon> na rysunku planu,  

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej - zasada lokalizacji nie wiCcej nic 

dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, 
w tym tylko jednego budynku mieszkalnego,  

c) dla budynków mieszkalnych obowi>zuje 
realizacja dachów wysokichś na wolno stoj>cych 
budynkach gospodarczych i garacach - dachy 
Wrednio wysokie lub płaskieś na budynkach 
gospodarczych i garacach usytuowanych 
bezpoWrednio przy granicy działki obowi>zuj> 
dachy płaskie,  

d) kierunek głównych kalenic równoległy do 
przyległej drogiś dla działek narocnych główne 
kalenice równoległe do jednej z przyległych 
dróg, 

e) ujednolicony charakter zabudowy na 
poszczególnych działkach oraz jednakowa 
kolorystyka dachów wysokich i Wrednio 
wysokich, 

f) realizacja ogrodzeM acurowych z wykluczeniem 
prefabrykowanych przCseł betonowychś  

2) dopuszcza siCŚ  
a) sytuowanie budynków gospodarczych i garacy 

bezpoWrednio przy granicy z s>siedni> działk> 
budowlan> z zastrzeceniem, ce o ile na 
którejkolwiek z s>siednich działek istnieje juc 
budynek usytuowany bezpoWrednio przy granicy, 
nowy budynek nalecy sytuować przylegle do 
istniej>cej Wciany,  

b) dopuszcza siC lokalizowanie reklam, szyldów 
i tablic informacyjnych.  

4. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowegoŚ zaleca siC utrzymanie 
istniej>cych form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, 
roWlinnoWci niskiej) jako powierzchni biologicznie 
czynnej.  

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
1) dla inwestycji przewidzianych w granicach strefy 

„W” ochrony archeologicznej, okreWlonej 
w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu, 
obowi>zuje przeprowadzenie wyprzedzaj>cych 
badaM archeologicznych, których zakres zostanie 
okreWlony na etapie wymaganego uzgodnienia 
projektów budowlanych z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytkówś  

2) w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych, 
na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie, 
ce jest on zabytkiem, obowi>zuje wstrzymanie prac 
i zawiadomienie konserwatora zabytków.  
6. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznychŚ nie ustala siC.  
7. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  
1) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych do 9,0 m, wolno 
stoj>cych budynków gospodarczych i garacy do 
6,0 m, budynków gospodarczych i garacy 
usytuowanych bezpoWrednio przy granicy działki 
do 4,0 m; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% 
powierzchni działkiś 

3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 60% powierzchni działkiś  
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4) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci nowych 

ogrodzeM do 1,60 m.  
8. żranice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnychŚ nie ustala siC.  

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoWci objCtych planem miejscowymŚ  
1) podział terenu na działki zgodnie z rysunkiem planu;  
2) dopuszcza siC ł>czenie działekś  
3) dla linii orientacyjnych dopuszcza siC tolerancjC 

+- 3,0 m.  
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyŚ nie ustala siC.  

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
komunikacji:  
1) obowi>zuje klasyfikacja oraz szerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych dróg okreWlona w ustaleniach 
szczegółowychś 

2) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, Wciecki rowerowej, lokalizacji 
infrastruktury technicznej;  

3) w liniach rozgraniczaj>cych dróg dojazdowych 
i wewnCtrznych dopuszcza siC przykrawCcnikowe 
miejsca postojowe;  

4) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych 
w granicach działki według wskaanika: minimum 
2 miejsca postojowe lub garac i 1 miejsce postojowe 
dla domu jednorodzinnego.  
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznejŚ  
1) zaopatrzenie w wodCŚ 

a) zaopatrzenie w wodC z wodoci>gu wiejskiego, 
b) sieć wodoci>gow> projektować w ci>gach 

komunikacyjnych; 
2) odprowadzenie Wcieków sanitarnychŚ 

a) odprowadzenie Wcieków sanitarnych docelowo 
do gminnej kanalizacji sanitarnej, 

b) sieć kanalizacyjn> projektować w ci>gach 
komunikacyjnych, 

c) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza siC indywidualne zbiorniki 
bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie 
Wciekówś  

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 
do gruntu; 

4) zaopatrzenie w energiC elektryczn>: 
a) zasilanie z projektowanej stacji 

transformatorowej słupowej, któr> nalecy 
zlokalizować w pasie drogi 01KŹL, przy drodze 
08KŹWś dla zasilania stacji nalecy wybudować 
liniC kablow> SN, jako odgałCzienie od linii 
SN zasilaj>cej znajduj>c> siC poza obszarem 
planu stacjC transformatorow> „Januszkowo 1”ś 
ze stacji nalecy wybudować linie kablowe nn dla 
zasilania projektowanych obiektów,  

b) demontac istniej>cej na obszarze linii 
napowietrznej nn mocliwy bCdzie po 

zrealizowaniu zasilania istniej>cych 
i projektowanych obiektów z projektowanej 
stacji transformatorowej,  

c) budowa urz>dzeM infrastruktury 
elektroenergetycznej wymaga wyprzedzaj>cej 
realizacji układu komunikacyjnego co najmniej 
w zakresie niwelacji i wytyczenia dróg, 

d) realizacja uzbrojenia elektroenergetycznego na 
terenie dróg wewnCtrznych stanowi zadanie 
własne inwestorów prywatnych i wymaga 
wyprzedzaj>cych uregulowaM formalno-
prawnych właWcicieli drogi z gestorem sieci; 

5) zaopatrzenie w energiC ciepln>Ś  
a) zaopatrzenie w energiC ciepln> ze aródeł 

indywidualnych, 
b) zakazuje siC stosowania aródeł ciepła 

z czynnikami wysokoemisyjnymi, 
c) dopuszcza siC do ogrzewania budynków czynniki 

grzewcze jakŚ energia elektryczna, olej opałowy 
nisko siarkowy, gaz, wCgiel spalany w piecach 
niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne 
aródła energii np. ogrzewanie solarne i pompy 
ciepłaś 

6) telekomunikacja:  
a) podł>czenie do telefonii stacjonarnej poprzez 

istniej>c> i projektowan> kanalizacjC 
teletechniczn> na warunkach okreWlonych przez 
wybranego gestora sieci, 

b) zabrania siC budowy napowietrznych linii 
telefonicznych, a istniej>ce docelowo nalecy 
przewidzieć do skablowaniaś 

7) gospodarka odpadami stałymiŚ  
a) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych obowi>zuje wstCpna 
segregacja odpadów stałych w miejscu ich 
powstawania, gromadzenie w pojemnikach 
w obrCbie poszczególnych działek i wywóz na 
składowisko odpadów, 

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami odrCbnymi. 

13. Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
do czasu realizacji ustaleM planu dopuszcza siC 
dotychczasowe ucytkowanie terenów.  

14. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
30%. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 6. 1 MN:  
1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna;  
2) obowi>zujeŚ 

a) zabudowa wolno stoj>ca, 
b) strefa „W” ochrony archeologicznej w czCWci 

terenu okreWlonej na rysunku planu, 
c) obsługa komunikacyjna z przyległych ulicŚ 

01 KDL, 05 KDX i 06 KDX; 
3) dopuszcza siC nieuci>cliwe usługi wbudowane 

w budynki mieszkalne, jak drobny handel, 
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działalnoWć biurowa, gabinet lekarski itp. 
o powierzchni nie przekraczaj>cej norm okreWlonych 
prawem budowlanym. 
 
§ 7. 2 RM:  

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa;  
2) obowi>zujeŚ  

a) zachowanie istniej>cej zabudowy z mocliwoWci> 
rozbudowy, przebudowy i modernizacji - – 
według projektów budowlanych, 

b) strefa „W” ochrony archeologicznej w czCWci 
terenu okreWlonej na rysunku planu, 

c) obsługa komunikacyjna z przyległych ulicŚ 
01 KDL i 05 KDX. 

 
§ 8. 3 MN:  

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna;  

2) obowi>zujeŚ  
a) zabudowa wolno stoj>ca,  
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulicŚ 

02 KDX i 08 KDW;  
3) dopuszcza siC nieuci>cliwe usługi wbudowane 

w budynki mieszkalne, jak drobny handel, 
działalnoWć biurowa, gabinet lekarski itp. 
o powierzchni nie przekraczaj>cej norm okreWlonych 
prawem budowlanym.  
 
§ 9. 4 MN:  

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna;  

2) obowi>zujeŚ  
a) zabudowa wolno stoj>ca,  
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulicŚ 

01 KDL, 02 KDX i 08 KDW;  
3) dopuszcza siCŚ  

a) zachowanie istniej>cej zabudowy z mocliwoWci> 
rozbudowy, przebudowy i modernizacji na 
warunkach jak dla nowej zabudowy,  

b) nieuci>cliwe usługi wbudowane w budynki 
mieszkalne, jak drobny handel, działalnoWć 
biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie 
przekraczaj>cej norm okreWlonych prawem 
budowlanym.  

 
§ 10. 5 MN:  

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna;  

2) obowi>zuje:  
a) zabudowa wolno stoj>ca,  
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulicŚ 

02 KDX, 04 KDX i 05 KDX;  
3) dopuszcza siC nieuci>cliwe usługi wbudowane 

w budynki mieszkalne, jak drobny handel, 
działalnoWć biurowa, gabinet lekarski itp. 
o powierzchni nie przekraczaj>cej norm okreWlonych 
prawem budowlanym.  
 
§ 11. 6 MN:  

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna;  

2) obowi>zujeŚ  

a) zabudowa wolno stoj>ca,  
b) obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy 

o symbolu 04 KDX;  
3) dopuszcza siC nieuci>cliwe usługi wbudowane 

w budynki mieszkalne, jak drobny handel, 
działalnoWć biurowa, gabinet lekarski itp. 
o powierzchni nie przekraczaj>cej norm okreWlonych 
prawem budowlanym.  
 
§ 12. 7 MN:  

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna;  

2) obowi>zujeŚ  
a) zabudowa wolno stoj>ca,  
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulicŚ 

02 KDX, 03 KDX, 04 KDX i 07 KDW;  
3) dopuszcza siCŚ  

a) zachowanie istniej>cej zabudowy z mocliwoWci> 
rozbudowy, przebudowy i modernizacji na 
warunkach jak dla nowej zabudowy,  

b) nieuci>cliwe usługi wbudowane w budynki 
mieszkalne, jak drobny handel, działalnoWć 
biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie 
przekraczaj>cej norm okreWlonych prawem 
budowlanym.  

 
§ 13. 8 MN:  

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna;  

2) obowi>zujeŚ  
a) zabudowa wolno stoj>ca,  
b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulicŚ 

01 KDL, 02 KDX, i 07 KDW;  
3) dopuszcza siCŚ  

a) zachowanie istniej>cej zabudowy z mocliwoWci> 
rozbudowy, przebudowy i modernizacji na 
warunkach jak dla nowej zabudowy,  

b) nieuci>cliwe usługi wbudowane w budynki 
mieszkalne, jak drobny handel, działalnoWć 
biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie 
przekraczaj>cej norm okreWlonych prawem 
budowlanym.  

 
§ 14. 01 KDL:  

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 
publiczna w klasie ulicy lokalnej; 

2) obowi>zuje: 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 15,0 m,  
b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa 

z obustronnym chodnikiem;  
3) dopuszcza siCŚ  

a) chodnik jednostronny lub przekrój 
jednoprzestrzenny,  

b) w poblicu skrzycowania z drog> 08 KŹW – 
lokalizacjC stacji transformatorowej słupowej.  

 
§ 15. 02 KDX: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 
publiczna w klasie ulicy dojazdowej;  

2) obowi>zuje:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8,0 m,  
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b) w przekroju poprzecznym droga 
jednoprzestrzenna.  

 
§ 16. 03 KDX:  

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 
publiczna w klasie ulicy dojazdowej;  

2) obowi>zujeŚ  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych około 

11,0 m (według stanu istniej>cego), 
b) w przekroju poprzecznym droga 

jednoprzestrzenna.  
 
§ 17. 04 KDX:  

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 
publiczna w klasie ulicy dojazdowej zakoMczona 
placem do zawracania;  

2) obowi>zujeŚ  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8,0 m,  
b) w przekroju poprzecznym droga 

jednoprzestrzenna.  
 
§ 18. 05 KDX:  

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 
publiczna w klasie ulicy dojazdowej;  

2) obowi>zujeŚ  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 

8,5-10,0 m (według stanu istniej>cego), 
b) w przekroju poprzecznym droga 

jednoprzestrzenna.  
 
§ 19. 06 KDX:  

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 
publiczna w klasie ulicy dojazdowej;  

2) obowi>zujeŚ  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych około 

6,0 m (według stanu istniej>cego), 
b) w przekroju poprzecznym droga 

jednoprzestrzenna.  
 
§ 20. 07 KDW:  

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 
wewnCtrzna zakoMczona placem do zawracaniaś  

2) obowi>zujeŚ  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8,0 m 

i 6,0 m (według rysunku planu), 
b) w przekroju poprzecznym droga 

jednoprzestrzenna.  
 
§ 21. 08 KDW:  

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga 
wewnCtrznaś  

2) obowi>zuje:  
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8,0 m,  

b) w przekroju poprzecznym droga 
jednoprzestrzenna.  

 
Rozdział 5 

Przepisy koMcowe 
 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 
Gminy.  

 
§ 23. Uchwała wchodzi w cycie po 30 dniach od 

daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
§ 24. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej UrzCdu żminy Nowa WieW 
Wielka.  

 
Przewodnicz>cy Rady 

Jacek Kruszyna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 195 – 11231 – Poz. 1796 
 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr VIII/51/11 

Rady żminy Nowa WieW Wielka 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VIII/51/11 

Rady żminy Nowa WieW Wielka 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du w dniach 
od 8 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. oraz 15 dni po 
nim nastCpuj>cych nie wpłynCły cadne uwagi do 
projektu planu. 
 
Nie zaistniała potrzeba uwzglCdnienia uwag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zał>cznik nr 3 

do uchwały nr VIII/51/11 
Rady żminy Nowa WieW Wielka 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIBCIE 
 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej nalec>cych do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 

 
I. Sposób realizacji inwestycji 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuc>ce 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaMców 
stanowi>, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.) zadania własne 
gminy. 
Źo zadaM własnych gminy nalecy realizacjaŚ 
- gminnych dróg publicznych 
- wodoci>gów 
- kanalizacji sanitarnej 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane 
w planie obejmuj>Ś 
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje 

w granicach linii rozgraniczaj>cych poszczególnych 
ulic, obejmuj>ce wybudowanie ulicy wraz 
z oWwietleniem, uzbrojeniem podziemnym, zieleni>, 

2) inwestycje realizowane poza liniami 
rozgraniczaj>cymi ulic w przypadku braku 
mocliwoWci zlokalizowania sieci infrastruktury 
technicznej w ulicach. 

 
II. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych 
 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w planach miejscowych podlega przepisom 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z póan. zm.), 
przy czym: 

1) Wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała Rady 
żminy „Wieloletni program inwestycyjny”. 

2) Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 
ustala siC w uchwale budcetowej. 

3) Zadania w zakresie budowy dróg finansowane bCd> 
przez budcet gminy lub na podstawie porozumieM 
z innymi podmiotami. 

4) Zadania w zakresie budowy sieci wodoci>gowej 
i kanalizacyjnej bCd> finansowane na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym 
odprowadzaniu Wcieków (Źz.U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858) ze Wrodków budcetu gminy lub poprzez 
partnerstwo publiczno-prywatne. 

5) Zadania w zakresie budowy sieci 
elektroenergetycznej bCd> finansowane na 
podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, z póan. zm.). 
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