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UCHWAŁA NR VIII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie 

ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej w Nekli. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (.Dz.U. 
z 2001r Nr 142. poz.1591 ze zmianami: Dz.U. 
z 2002r. Nr 23 poz. 202, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. 
z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. 
z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. 
z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. 
z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. 
z 2007r. Nr 48 poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 
157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 Nr 28, poz. 142), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r Nr 80. poz.717, Dz.U. z 2004r. Nr 
6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 
poz. 954, Nr 130 poz. 1078, Dz.U. z 2006r Nr 45. 
poz.319, Nr 225. poz.1635, Dz.U. z 2008r. Nr 123. 
poz.803, Nr 199. poz.1227, Nr 201. poz.1237, Nr 
220. poz.1413, Dz.U. z 2010r. Nr 130. poz.871) 
uchwala co nastňpuje: 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla zabudowy mieszkanio-
wej w rejonie ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej w 
Nekli, po stwierdzeniu zgodnoŌci ze studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Nekla zatwierdzonym uchwałņ 
Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XX/175/2001              
z dnia 15 02 2001.ze zmianami: uchwała nr 
XXVI/190/2009. z dnia 22.06.2009 r., uchwała nr 
IV/11/2011 z dnia27. 01.2011r, 

2. Granice obszaru objňtego planem ozna-
czono na rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ nastň-
pujņce załņczniki: 

1) rysunek planu, o którym mowa w ust.2 - 
stanowiņcy załņcznik nr 1, 

2) rozstrzygniňcie dotyczņce sposobu rozpa-
trzenia uwag do projektu planu - stanowiņ-
ce załņcznik nr 2, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania – stanowiņce załņcznik nr 3. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpuje 
potrzeba ustalania: 

1) granic zasad i sposobów zagospodarowa-
nia terenów górniczych, 

2) granic terenów naraŐonych na niebezpie-
czeŊstwo powodzi, 

3) granic terenów wymagajņcych przeprowa-
dzenia scaleŊ i podziału nieruchomoŌci. 

4) granic terenów rehabilitacji istniejņcej za-
budowy i infrastruktury technicznej. 

5) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych 

2. Na obszarze objňtym planem nie wystňpu-
jņ obiekty i tereny chronione w myŌl ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

3. Na obszarze objňtym planem nie wystňpu-
jņ tereny zagroŐone niebezpieczeŊstwem osuniň-
cia siň mas ziemi. 
 
§ 3. Ilekroń w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu, o których mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

2) uchwale - naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Miejskiej Gminy Nekla; 

3) usługach - naleŐy przez to rozumień usługi 
realizowane w ramach wolnostojņcych lub 
wbudowanych lokali usługowych w zakre-
sie handlu detalicznego, gastronomii, opie-
ki zdrowotnej, rzemiosła z wyłņczeniem 
obsługi technicznej i naprawy pojazdów 
mechanicznych, sprzedaŐy paliw, handlu 
hurtowego, a takŐe innych usług wymaga-
jņcych bazy pojazdów mechanicznych, 

4) handlu: naleŐy przez to rozumień usługi 
handlu detalicznego realizowane w ramach 
wolnostojņcych lub wbudowanych lokali 
w których jest prowadzona sprzedaŐ deta-
liczna, 

5) działalnoŌci produkcyjnej - naleŐy przez to 
rozumień działalnoŌń wytwarzajņcņ i prze-
twarzajņcņ bezpoŌrednio dobra materialne, 

6) przedsiňwziňciach mogņcych znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko - naleŐy przez to 
rozumień przedsiňwziňcia, o których mowa 
w przepisach o ochronie Ōrodowiska, 

7) uciņŐliwoŌci - naleŐy przez to rozumień zja-
wiska fizyczne lub stan powodujņcy prze-
kroczenie standardów jakoŌci Ōrodowiska 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, poza 
terenem do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, 

8) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
załņcznik graficzny do niniejszej uchwały, 

9) obowiņzujņcej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ przez 
głównņ elewacjň budynku, przed którņ 
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mogņ byń wysuniňte okapy, wykusze, ryza-
lity oraz schody, 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň, poza którņ nie mo-
gņ znajdowań siň Őadne elementy zabudo-
wy, 

11) grodzeniu terenu – naleŐy przez to rozu-
mień budowň ogrodzeŊ, 

 
§ 4. Na rysunku planu obowiņzujņ nastňpujņce 
oznaczenia graficzne: 

1) granica uchwalenia, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-

znaczeniu i róŐnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) obowiņzujņce linie zabudowy, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) usytuowanie przewaŐajņcej (najdłuŐszej) 

kalenicy dachu. 
6) symbole przeznaczenia terenów, 
7) zasady podziału na działki budowlane 

z moŐliwoŌciņ łņczenia przyległych działek, 
 
§ 5. 1. Przedmiotem ustaleŊ niniejszej uchwały sņ: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem – MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami oznaczone na rysunku 
planu symbolem – MNU, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, szeregowej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem – MNWU, 

4) tereny zabudowy zagrodowej na rysunku 
planu oznaczone symbolem – RM, 

5) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu 
symbolem – ZPU, 

6) tereny wód Ōródlņdowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem – WS, 

7) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem – U, 

8) tereny infrastruktury technicznej elektro-
energetyki, oznaczone na rysunku planu 
symbolem – E, 

9) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem – KDD, 

10) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem – KDW, 

11) tereny ciņgów pieszych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem – KX, 

 
§ 6. Na obszarze objňtym planem kształtowanie 
i ochronň ładu przestrzennego naleŐy realizowań 
poprzez: 

1) zakaz realizacji elewacji budynków 
z tworzyw sztucznych, 

2) zakaz stosowania betonowych elementów 
prefabrykowanych oraz pełnego muru do 
grodzenia działek. 

3) zakaz lokalizacji elementów infrastruktury 
technicznej o wysokoŌci powyŐej 15,0 m od 

poziomu istniejņcego terenu na całym te-
renie objňtym niniejszņ uchwałņ. 

 
§ 7. 1. Na obszarze objňtym planem ochronň Ōro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego naleŐy 
realizowań poprzez: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, 
zgodnie z przepisami ochrony Ōrodowiska, 
z wyjņtkiem inwestycji celu publicznego, 

2) zakaz lokalizacji działalnoŌci produkcyjnej, 
3) minimalizacjň emisji zanieczyszczeŊ. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem MN, MNWU, MNU i RM ustala siň 
dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), 
mieszkaniowo – usługowej (MNU, MNWU) oraz 
zagrodowej (RM) zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

3. Nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego 
uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych, skarp 
i rowów melioracyjnych, 

4. Masy ziemne powstajņce podczas realizacji 
inwestycji naleŐy składowań w wyznaczonych 
przez Gminň Nekla miejscach składowania ziemi 
z wykopów lub zagospodarowań na terenie wła-
snej posesji z zachowaniem interesów właŌcicieli 
działek sņsiednich, tj. osób trzecich 
 
§ 8. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala siň obowiņzek prowadzenia 
badaŊ archeologicznych podczas realizacji inwe-
stycji zwiņzanych z zabudowaniem i zagospoda-
rowaniem przedmiotowego terenu. Inwestor po-
winien uzyskań pozwolenie na badania archeolo-
giczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowň. 
 
§ 9. Na obszarze objňtym planem przestrzeŊ pu-
blicznņ stanowiņ drogi dojazdowe KDD, ciņgi pie-
sze KX 1, KX 4 dla których szczegółowe zasady 
zagospodarowania okreŌlono w § 20. 
 
§ 10. 1. Dla terenów MNWU ustala siň prawo po-
działu na działki budowlane o 

szerokoŌci min 6,5m i wielkoŌci min 200 m2, 
prostopadle do obowiņzujņcych linii zabudowy, 

2. Dla pozostałych terenów zasady podziału 
na działki budowlane na obszarze objňtym planem 
okreŌla rysunek planu. 

3. Ustala siň zakaz podziałów wtórnych dzia-
łek istniejņcych oraz nowych działek wydzielonych 
zgodnie z zasadami podziału okreŌlonymi w ust 1 i 
2. 
 
§ 11. 1. Na terenach projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej – jednorodzinnej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem MN ustala siň: 

1) prawo do lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego, wolno stojņcego na kaŐdej 
działce, 

2) dla budynku, o którym mowa w pkt.1, 
maksymalnņ wysokoŌń II kondygnacji, 
w tym poddasze uŐytkowe oraz dach dwu 
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i wielospadowy, o nachyleniu połaci da-
chowych 30o- 45o, 

3) usytuowanie przewaŐajņcej kalenicy zgod-
nie z oznaczeniem na rysunku planu, 

4) poziom posadzki parteru budynku na wy-
sokoŌci max. 0,9 m, wysokoŌń okapu max 
3,80 m, a wysokoŌń kalenicy max 9 m od 
poziomu gruntu rodzimego na działce, 

5) prawo do jednego wjazdu na działkň 
z przyległej ulicy, 

6) prawo do grodzenia terenu w granicach 
działki do wysokoŌci 1,5m ze wskazaniem 
do realizacji płotów drewnianych i Őywo-
płotów, 

7) prawo do lokalizacji jednego wolno stojņ-
cego budynku gospodarczego lub garaŐu, 

8) dla budynku, o którym mowa w pkt. 7, max 
wysokoŌń 6m z dachem skoŌnym 
o nachyleniu połaci jak w budynku miesz-
kalnym, 

9) prawo do lokalizacji budynku, o którym 
mowa w pkt.7, w odległoŌci nie mniejszej 
niŐ 1,5m od granicy sņsiedniej działki 
w odległoŌci oraz w odległoŌci nie mniej-
szej niŐ 12m od Ōciany frontowej budynku 
mieszkalnego w głņb działki, 

10) obowiņzek zapewnienia miejsc postojo-
wych słuŐņcych obsłudze terenu w ramach 
działki w iloŌci min. 2 miejsca na budynek 
mieszkalny, 

11) prawo lokalizacji parterowych, tymczaso-
wych budynków na czas budowy 
z obowiņzkiem ich rozbiórki po zakoŊczeniu 
prac budowlanych, 

12) max. powierzchniň zabudowy dla działki 
budowlanej na 30% oraz obowiņzek prze-
znaczenia min. 40% powierzchni działki ja-
ko powierzchni biologicznie czynnej, 

13) prawo łņczenia działek zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, 

14) zakaz lokalizacji: noŌników reklamowych 
o powierzchni wiňkszej niŐ 3,0 m2 

15) max wysokoŌń obiektów budowlanych do 
12m od poziomu terenu. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 
obowiņzujņ odpowiednio zapisy § 6-10 i §21. 
 
§ 12. 1. Na terenie projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami ozna-
czonym na 

rysunku planu symbolem MNU ustala siň: 
1) prawo do lokalizacji jednego budynku 

mieszkalno - usługowego, 
2) prawo do lokalizowania lokalu usługowego 

wbudowanego w budynek mieszkalny 
o powierzchni uŐytkowej max 60% po-
wierzchni uŐytkowej budynku, 

3) dla budynku, o którym mowa w pkt.1, 
maksymalnņ wysokoŌń II kondygnacji, 
w tym poddasze uŐytkowe oraz dach dwu 
i wielospadowy, o nachyleniu połaci da-
chowych 30o- 45o, 

4) usytuowanie przewaŐajņcej kalenicy zgod-
nie z oznaczeniem na rysunku planu, 

5) poziom posadzki parteru budynku na wy-
sokoŌci max. 0,9 m, wysokoŌń okapu max 
3,80 m, a wysokoŌń kalenicy max 9 m od 
poziomu gruntu rodzimego na działce, 

6) prawo do jednego wjazdu na działkň 
z przyległej drogi, 

7) prawo do grodzenia terenu w liniach roz-
graniczajņcych działkň do wysokoŌci 1,5m 
ze wskazaniem do realizacji płotów drew-
nianych i Őywopłotów, 

8) prawo do jednego wolno stojņcego budyn-
ku gospodarczego lub garaŐu, 

9) dla budynku, o którym mowa w pkt. 8, max 
wysokoŌń 6m z dachem skoŌnym o nachy-
leniu połaci jak w budynku mieszkalnym, 

10) prawo do lokalizacji budynku, o którym 
mowa w pkt 8, w odległoŌci nie mniejszej 
niŐ 1,5m od granicy sņsiedniej działki oraz 
w odległoŌci nie mniejszej niŐ 12m od 
Ōciany frontowej budynku mieszkalnego 
w głņb działki, 

11) obowiņzek zapewnienia miejsc postojo-
wych słuŐņcych obsłudze terenu w ramach 
działki w iloŌci min. 2 miejsca na budynek 
mieszkalny i min. 1 na lokal usługowy, 

12) prawo lokalizacji parterowych, tymczaso-
wych budynków na czas budowy z obo-
wiņzkiem ich rozbiórki po zakoŊczeniu prac 
budowlanych, 

13) max. powierzchniň zabudowy dla działki 
budowlanej na 40% oraz obowiņzek prze-
znaczenia min. 30% powierzchni działki ja-
ko powierzchni biologicznie czynnej 

14) zakaz lokalizacji: noŌników reklamowych 
o powierzchni wiňkszej niŐ 3,0 m2 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 
obowiņzujņ odpowiednio zapisy § 6-10 i §21. 
 
§ 13. 1. Na terenie projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, szere-
gowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 

MNWU ustala siň: 
1) prawo do lokalizacji zespołu budynków 

mieszkalno-usługowych jednorodzinnych 
typu szeregowego lub bliŎniaczego, z do-
puszczeniem realizacji usług nieuciņŐliwych 
wbudowanych w parter, 

2) dla budynków, o których mowa w pkt.1, 
maksymalnņ wysokoŌń III kondygnacji, 
w tym poddasze uŐytkowe pod dachem 
dwu i wielospadowym, o nachyleniu połaci 
dachowych 20o- 45o, 

3) usytuowanie przewaŐajņcej kalenicy rów-
nolegle do obowiņzujņcej linii zabudowy, 

4) poziom posadzki parteru budynków na wy-
sokoŌci max. 0,9 m, wysokoŌń okapu max 
8,00 m, a wysokoŌń kalenicy max 13 m od 
poziomu gruntu rodzimego na działce, 

5) prawo do wjazdu na działkň z przyległej 
drogi KDW, 
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6) prawo do grodzenia terenu w liniach roz-
graniczajņcych działkň do wysokoŌci 1,5m 
ze wskazaniem do realizacji płotów drew-
nianych i Őywopłotów,  

7) zakaz lokalizacji wolnostojņcych budynków 
gospodarczych lub garaŐy, 

8) obowiņzek zapewnienia miejsc postojo-
wych słuŐņcych obsłudze terenu w iloŌci 
min. 1,5 miejsca na budynek mieszkalny 
i min. 1 na lokal usługowy, 

9) prawo zbilansowania miejsc postojowych 
łņcznie z przyległym terenem KDW, 

10) prawo realizacji garaŐy wbudowanych w 
budynki mieszkalne, 

11) prawo lokalizacji parterowych, tymczaso-
wych budynków na czas budowy z obo-
wiņzkiem ich rozbiórki po zakoŊczeniu prac 
budowlanych, 

12) max. powierzchniň zabudowy dla działki 
budowlanej na 40% oraz obowiņzek prze-
znaczenia min. 30% powierzchni działki ja-
ko powierzchni biologicznie czynnej, 

13) obowiņzek likwidacji i wyrównania skarp 
po istniejņcym wykopie z uwzglňdnieniem 
rozplantowania mas ziemnych w obrňbie 
terenu, 

14) zakaz lokalizacji: noŌników reklamowych 
o powierzchni wiňkszej niŐ 3,0 m2. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 
obowiņzujņ odpowiednio zapisy § 6-10 i §21. 
 
§ 14. 1. Na terenach istniejņcej zabudowy zagro-
dowej, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem RM ustala siň: 
1) obowiņzek zachowania istniejņcego układu 

zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, 
2) prawo do rozbudowy istniejņcych budyn-

ków w ramach nieprzekraczalnych linii za-
budowy oznaczonych na rysunku, 

3) prawo do przebudowy istniejņcego budyn-
ku mieszkalnego do parametrów budynku 
okreŌlonych w pkt 5 i 6, 

4) dla budynków mieszkalnych maksymalnņ 
wysokoŌń II kondygnacji, w tym poddasze 
uŐytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachy-
leniu połaci dachowych 35o- 45o, 

5) poziom posadzki parteru budynku miesz-
kalnego na wysokoŌci max. 0,6 m, wyso-
koŌń okapu max 3,80 m, a wysokoŌń kale-
nicy max 10 m od poziomu gruntu rodzi-
mego od strony przylegajņcej drogi gmin-
nej, 

6) prawo do zmiany formy zewnňtrznej istnie-
jņcych budynków gospodarczych lub roz-
biórki i budowy nowych budynków do pa-
rametrów okreŌlonych w pkt 8, 

7) dla budynków gospodarczych maksymalnņ 
wysokoŌń II kondygnacji, w tym poddasze 
uŐytkowe oraz dach dwuspadowy, o nachy-
leniu połaci dachowych 35o- 45o, 

8) zakaz wznoszenia obiektów magazynowych 
w formie silosów, 

9) obowiņzek zapewnienia min. 3 miejsc po-
stojowych w ramach działki, 

10) powierzchniň zabudowy maksymalnie 30% 
z uwzglňdnieniem obowiņzku przeznacze-
nia min. 30% powierzchni działki jako po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

11) prawo do grodzenia terenu w liniach roz-
graniczajņcych działkň do wysokoŌci 1,5m 
ze wskazaniem do realizacji płotów drew-
nianych i Őywopłotów.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 
obowiņzujņ odpowiednio zapisy § 6-10 i §21 
 
§ 15. 1. Na terenie zabudowy usługowej U ustala 
siň: 

1) prawo do budowy budynku usługowego, 
2) dla budynku, o którym mowa w pkt.1, 

maksymalnņ wysokoŌń II kondygnacji, 
w tym poddasze uŐytkowe pod dachem 
dwu i wielospadowym, o nachyleniu połaci 
dachowych 30o- 45o, 

3) wysokoŌń budynku, o którym mowa 
w pkt.1, do kalenicy lub gzymsu maksy-
malnie 12m od poziomu gruntu rodzimego 
na działce, 

4) powierzchniň zabudowy maksymalnie 30% 
z obowiņzkiem uwzglňdnienia min. 30% 
przeznaczenia terenu pod powierzchnie 
biologicznie czynnņ, 

5) zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnej 
w obrňbie terenu i usług generujņcych 
ruch, min. zwiņzanych z motoryzacjņ, 

6) prawo do lokalizacji budynku, o którym 
mowa w pkt 1, w odległoŌci nie mniejszej 
niŐ 5,0 m od granicy sņsiedniej działki , 

7) obowiņzek przeznaczenia min. 40% po-
wierzchni działki jako powierzchni biolo-
gicznie czynnej, 

8) obowiņzek zapewnienia miejsc parkingo-
wych słuŐņcych obsłudze na terenie działki 
w iloŌci min. 6 miejsc , 

9) zakaz lokalizacji: noŌników reklamowych 
o powierzchni wiňkszej niŐ 3,0 m2, 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 
obowiņzujņ odpowiednio zapisy § 6-10 i §21. 
 
§ 16. 1. Na terenie zieleni ZPU ustala siň: 

1) prawo do realizacji placów zabaw, ogród-
ków jordanowskich i urzņdzeŊ sportowych, 

2) zakaz zabudowy budynkami, 
3) prawo grodzenia aŐurowym płotem 

o wysokoŌci max 1,2 m, ze wskazaniem do 
realizacji Őywopłotu, 

4) prawo połņczenia z przyległymi działkami 
przeznaczonymi pod zabudowň mieszka-
niowa jednorodzinna, 

5) zakaz lokalizacji: noŌników reklamowych 
o powierzchni wiňkszej niŐ 3,0 m2, 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 
obowiņzujņ odpowiednio zapisy § 6-10 i §21. 
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§ 17. 1. Na terenie wód powierzchniowych Ōródlņ-
dowych WS ustala siň: 

1) prawo do realizacji urzņdzeŊ wodnych 
zwiņzanych z przeznaczeniem terenu, 

2) prawo realizacji kładek i pomostów, 
3) zakaz zabudowy z wyłņczeniem ust. 1, 
4) zakaz lokalizacji: noŌników reklamowych , 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 
obowiņzujņ odpowiednio zapisy § 6-10 i §21. 
 
§ 18. 1. Na terenie infrastruktury technicznej elek-
troenergetyki E ustala siň: 

1) prawo realizacji wolno stojņcych kontene-
rowych obiektów stacji transformatoro-
wych, 

2) nie przekraczalna odległoŌń budynku stacji 
od granic terenu 1,5 m, 

3) prawo realizacji infrastruktury technicznej, 
4) zakaz grodzenia, 
5) powierzchniň zabudowy maksymalnie 80% 

z uwzglňdnieniem obowiņzku przeznacze-
nia min. 5% powierzchni działki jako po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

6) max wysokoŌń obiektów budowlanych do 
4m od poziomu terenu. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 
obowiņzujņ odpowiednio zapisy § 6-10 i §21. 
 
§ 19. Układ komunikacyjny na obszarze objňtym 
planem, stanowiņ: 

1) publiczne drogi dojazdowe, oznaczone na 
rysunku planu jako KDD, 

2) drogi wewnňtrzne, oznaczone na rysunku 
planu jako KDW, 

3) ciņgi piesze, oznaczone na rysunku planu 
jako KX. 

 
§ 20. 1. Dla terenu dróg dojazdowych –KDD, ustala 
siň: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 10-
15 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu, 

2) wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuŐ pa-
sa drogowego, 

3) prawo do przeprowadzenia niezbňdnej in-
frastruktury technicznej, 

4) prawo realizacji napowietrznych stacji 
transformatorowych w granicach terenu, 

5) prawo do realizacji ŌcieŐek rowerowych 
w obrňbie linii rozgraniczajņcych, 

6) zakaz lokalizacji: noŌników reklamowych 
o powierzchni wiňkszej niŐ 3,0 m2, 

7) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów. 
2. Dla terenu istniejņcej drogi wewnňtrznej –

KDW, ustala siň: 
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 10 

m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu, 

2) wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuŐ pa-
sa drogowego, 

3) prawo do przeprowadzenia niezbňdnej in-
frastruktury technicznej, 

4) prawo do realizacji ŌcieŐek rowerowych 
w obrňbie linii rozgraniczajņcych, 

5) zakaz lokalizacji: noŌników reklamowych 
o powierzchni wiňkszej niŐ 3,0 m2, 

6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów , 
3. Dla terenu ciņgów pieszych –KX, ustala 

siň: 
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
2) wskazanie do nasadzenia drzew wzdłuŐ pa-

sa drogowego, 
3) prawo do przeprowadzenia niezbňdnej in-

frastruktury technicznej, 
4) prawo do realizacji ŌcieŐek rowerowych 

w obrňbie linii rozgraniczajņcych, 
5) zakaz lokalizacji: noŌników reklamowych 

o powierzchni wiňkszej niŐ 3,0 m2, 
6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów , 

4. Ciņgi piesze, o których mowa §20 pkt 3 (KX 
2, 3, 5) mogņ stanowiń współwłasnoŌń właŌcicieli 
działek, do których stanowiņ dojazd lub dojŌcie. 
 
§ 21. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) zasilanie w energiň elektrycznņ z istniejņ-
cych nasłupowych stacji transformatoro-
wych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem EE, oraz z projektowanych stacji 
transformatorowych w obrňbie terenów in-
frastruktury technicznej elektroenergetyki 
E, liniami kablowymi, na warunkach do-
stawcy, 

2) tymczasowo odprowadzenie Ōcieków by-
towych lub komunalnych do bezodpływo-
wych szczelnych zbiorników wybieralnych 
i ich wywóz do oczyszczalni Ōcieków, doce-
lowo poprzez projektowany system kanali-
zacji sanitarnej w przyległych drogach do 
oczyszczalni Ōcieków, 

3) odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych w ramach poszczególnych 
działek budowlanych do terenu, odprowa-
dzenie wód opadowych i roztopowych 
z projektowanych ciņgów komunikacyjnych 
tymczasowo do istniejņcych rowów melio-
racji szczegółowej przy zastosowaniu urzņ-
dzeŊ oczyszczajņcych, docelowo do syste-
mu kanalizacji deszczowej, 

4) zaopatrzenie w wodň z wodociņgu gmin-
nego, poprzez projektowanņ sień wodociņ-
gowņ w projektowanych drogach, 

5) zaopatrzenie w gaz: docelowo zakłada siň 
pełnņ gazyfikacjň terenu, 

6) zagospodarowanie odpadów zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami 
oraz przepisami odrňbnymi 
z uwzglňdnieniem selektywnej zbiorki od-
padów, 
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7) masy ziemne powstałe w wyniku prac 
ziemnych i fundamentowania naleŐy gro-
madziń w wyznaczonym miejscu i wywoziń 
zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

8) w nowo lokalizowanych lub modernizowa-
nych budynkach naleŐy do celów grzew-
czych lub grzewczo-technologicznych sto-
sowań paliwa płynne, gazowe i stałe 
z wyłņczeniem paliw wňglowych, lub wy-
korzystywań alternatywne Ŏródła energii. 

2. Zachowuje siň istniejņce napowietrzne li-
nie elektroenergetyczne SN zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu, z zachowaniem strefy 
ochronnej oznaczonej na rysunku planu, w obrň-
bie, której ustala siň zakaz lokalizacji obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
 

§ 22. Zgodnie z artykułem 36 ust.4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustala siň nastňpujņcņ stawkň 
słuŐņcņ naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci: 

1) dla terenu projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (MN) - 20%, 

2) dla terenu projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami (MNU) 
- 20%, 

3) dla terenu projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami, sze-
regowej (MNWU) - 20%, 

4) dla terenów zabudowy usługowej (U) - 
20%, 

5) dla terenów zabudowy zagrodowej (RM) - 
20%, 

6) dla terenów zieleni (ZPU) - 0%, 
7) dla terenów infrastruktury technicznej elek-

troenergetyki (E) - 20%, 
8) dla terenów wód powierzchniowych Ōród-

lņdowych (WS) – 0%, 
9) dla terenu dróg publicznych (KDD) – 0%, 
10) dla terenu drogi wewnňtrznej (KDW) – 0%, 
11) dla terenu ciņgów pieszych (KX) - 0%, 

 
§ 23. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Nekla. 
 
§ 24. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w ‘ Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņcy Rady  
(-) Adam Stefaniak 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VIII/46/2011 

Rady Miejskiej Gminy Nekla 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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Załņcznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/46/2011 

Rady Miejskiej Gminy Nekla 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W REJONIE ULICY WIOSNY LU-
DÓW I DWORCOWEJ W NEKLI. 

 
W zwiņzku z brakiem uwag odstňpuje siň od 

rozstrzygniňcia w sprawie ich rozpatrzenia.  
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Załņcznik Nr 3 
 do Uchwały Nr VIII/46/2011 
Rady Miejskiej Gminy Nekla 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 
 

O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W REJONIE ULICY WIOSNY 
LUDÓW I DWORCOWEJ W NEKLI. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
Rada Miejska Gminy Nekla okreŌla nastňpujņcy spo-
sób realizacji i zasady finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie 
z ustawņ z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gmin-
nym naleŐņ do zadaŊ własnych gminy i słuŐņ zaspo-
kajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaŊców: 

1. Zamiana lub wykup gruntów przeznaczonych 
na cele publiczne. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej przewidziane do realizacji na podstawie planu 
stanowiņ: 

1) budowa, rozbudowa i przebudowa dróg 
gminnych,  

2) budowa ŌcieŐek rowerowych i ciņgów pie-
szych oraz parkingów, 

3) budowa obiektów małej architektury, 
4) budowa kanalizacji deszczowej oraz realizacja 

kanalizacji sanitarnej, 
5) przebudowa i rozbudowa sieci elektroenerge-

tycznej, 
6) modernizacja i przebudowa sieci wodociņgo-

wej, 
7) budowa sieci gazowej. 

3. Sposób realizacji inwestycji: 
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej 
w rejonie ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej w Nekli 
odbywań siň bňdzie zgodnie z załoŐeniami okreŌlo-
nymi w nastňpujņcych dokumentach: 

- Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Nekla za-
twierdzonym uchwałņ Rady Miejskiej Gminy 
Nekla nr XX/175/2001.z dnia 15.02.2 001.ze 
zmianami: uchwała XXVI/190/2009. z dnia 

22.06.2009 r., uchwała IV/11/2011. z dnia 
27.01.2011 r, 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej przebiegań bňdzie zgodnie z obowiņzujņ-
cymi przepisami i normami, w tym m.in. z ustawņ 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieŊ publicz-
nych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), usta-
wņ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawņ z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 117 ze zm.), ustawņ z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony Ōrodowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 
129, poz.902 ze zm.). Inwestycje w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji paliw energii elektrycznej realizowa-
ne bňdņ w sposób okreŌlony w art. 7 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

Sposób realizacji inwestycji wynikał bňdzie 
z wykorzystania moŐliwych do zastosowania rozwiņ-
zaŊ techniczno-technologicznych, w sposób gwaran-
tujņcy wysokņ jakoŌń wykonania. Dopuszcza siň eta-
powņ realizacjň inwestycji. 

4. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji na terenie miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy 
mieszkaniowej w rejonie ulicy Wiosny Ludów 
i Dworcowej w Nekli bňdzie finansowana z budŐetu 
Gminy Nekla z dopuszczeniem porozumieŊ finanso-
wych zawartych z innymi podmiotami, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami, m.in. ustawņ z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 
r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz z ustawņ z dnia 16 
grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury trans-
portu drogowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251), a takŐe 
ustawņ z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publicz-
no-prywatnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 ze 
zm.). 

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych zwiņ-
zanych z zaopatrzeniem terenu objňtego planem 
w energiň elektrycznņ bňdzie realizowane ze Ōrodków 
finansowych przedsiňbiorstwa energetycznego po-
siadajņcego wymaganņ koncesjň oraz na podstawie 
umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na 
warunkach okreŌlonych przez gestorów sieci. 
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