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9. Siedziba Zespołu mieWci siC w Gminnym 
OWrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej 
przy ul. Ogrodowej 2A.  

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Nowa WieW Wielka.  
 
§ 6. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 
Przewodnicz>cy Rady 

Jacek Kruszyna 
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UCHWAŁA Nr VII/40/11 

 RADY GMINY NOWA WIEV WIELKA 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Pr>docin X”.  
 

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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust. 1 
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, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, 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, Nr 155, poz. 1043) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ  

 
§ 1.1. W zwi>zku z uchwał> nr XXIX/290/09 Rady 

Gminy Nowa WieW Wielka z dnia 21 kwietnia 
2009 roku w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pn. „Pr>docin X”, po stwierdzeniu zgodnoWci 
ze studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa WieW 
Wielka uchwalonego uchwał> XLI/418/10 Rady Gminy 
Nowa WieW Wielka z dnia 5 paadziernika 2010 r. 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowaM 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowa WieW Wielka, uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego pn. „Pr>docin X”, 
zwany dalej „planem”. 

2. Ustalenia planu stanowi> treWć niniejszej 
uchwały.  

§ 2.1. Granice planu okreWla uchwała 
Nr XXIX/290/09 Rady Gminy Nowa WieW Wielka 
z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „Pr>docin X”. 

2. Rysunek planu stanowi zał>cznik Nr 1 do 
uchwały.  

3. Zał>cznik Nr 1 do uchwały, sporz>dzony na 
mapie sytuacyjno-wysokoWciowej w skali 1Ś1000, 
obowi>zuje w nastCpuj>cym zakresie ustaleM planuŚ  
a) granicy planu,  
b) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym 

przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,  
c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,  
d) strefy ochronnej wzdłuc linii SN 15kV,  
e) lokalizacji obiektu wpisanego do ewidencji 

zabytków,  
f) strefy „W” ochrony archeologicznej,  
g) oznaczeM przeznaczenia terenów na celeŚ 

MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
ZP - zieleni urz>dzonej, WS - wód powierzchniowych 
Wródl>dowych, KD - dróg publicznych, KDW dróg 
wewnCtrznych, KDJ - ci>gów pieszo-jezdnych.  
4. Rysunek planu zawiera treWć informacyjn>Ś  

a) elementy infrastruktury technicznej (linie 
elektroenergetyczne SN 15kV),  

b) zasady cech geometrycznych podziału terenu na 
działki budowlane.  
5. RozstrzygniCcia wymagane przepisami art. 20 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiera zał>cznik Nr 2 do uchwały.  

 
§ 3. W planie nie wyznacza siCŚ  

a) terenów przestrzeni publicznych i nie okreWla 
wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych;  

b) obszarów objCtych scalaniem i podziałem 
nieruchomoWci i nie okreWla szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoWciś  
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c) granic i sposobów 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 ziemnych.  
 
§ 4. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu.  
1. Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu.  

Oznaczenie terenu Przeznaczenie terenu na cele 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 
12MN, 13MN, 14MN 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1ZP zieleni urz>dzonej ogólnodostCpnej 
1WS, 2WS, 3WS wód powierzchniowych 

Wródl>dowych 
1KD(L), 2KD(D), 3KD(D) dróg publicznych 
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW dróg wewnCtrznych 
1KDJ, 2KDJ, 3KDJ, 4KDJ, 5KDJ, 6KDJ, 7KDJ ci>gów pieszo-jezdnych 

 
2. W granicach planu ustala siC nastCpuj>ce 

lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których 
mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmuj>cych 
roboty budowlane w rozumieniu przepisów 
budowlanych:  
a) dróg publicznych gminnych – na terenach 

oznaczonych symbolami: 1KD(L), 2KD(D), 
3KD(D)  

b) głównych sieci wodoci>gowych, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, na zasadach lokalizacji, 
okreWlonych w § 10 pkt. 4 lit. c), d), e) oraz pkt 6 
i pkt 7,  

c) roboty budowlane sieci rozdzielczych SN i NN na 
zasadach lokalizacji, okreWlonych w § 10 pkt. 4 
lit. g), h) oraz pkt. 5.  
 
§ 5. W granicach planu zasady ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego okreWlone s> 
ustaleniami:  
a) nieprzekraczalnych linii zabudowy,  
b) zasad kształtowania zabudowy.  

 
§ 6. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego.  
1. Na terenie oznaczonym symbolem: 1ZP 

obowi>zuje zakaz budowy obiektów budowlanych 
w rozumieniu przepisów budowlanych, za wyj>tkiemŚ  
a) zewnCtrznych sieci uzbrojenia i urz>dzeM 

infrastruktury technicznej,  
b) ci>gów spacerowych i tras rowerowych,  
c) małych zbiorników wodnych słuc>cych rekreacji,  
d) obiektów małej architektury i innych elementów 

urz>dzenia terenu wynikaj>cych z funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowych,  

e) dojazdów do nieruchomoWci,  
f) obiektów incynierskich – mostów.  

2. W granicach planu wskazuje siC tereny wód 
powierzchniowych Wródl>dowych oznaczone symbolami 
1 3WS, dla których maj> zastosowanie przepisy prawa 
wodnego.  

3. W granicach planu wskazuje siC w odniesieniu 
do dopuszczalnego poziomu hałasu nastCpuj>ce rodzaje 
terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony 
WrodowiskaŚ  
 
 

 
a) pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn> - tereny 

oznaczone w rysunku planu symbolem 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 
11MN, 12MN, 13MN, 14MN;  
4. W granicach planu obowi>zuje zakaz lokalizacji 

inwestycji:  
a) mog>cych zawsze znacz>co oddziaływać na 

Wrodowisko w rozumieniu przepisów ustawy 
o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie 
Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
Wrodowisko,  

b) mog>cych potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko w rozumieniu przepisów ustawy 
o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie 
Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
Wrodowisko – za wyj>tkiem terenów dróg 
publicznych oznaczonych symbolem 1KD(L), 
2KD(D), 3KD(D), terenów dróg wewnCtrznych 
oznaczonych symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, sieci i urz>dzeM 
wodno-kanalizacyjnych, infrastruktury 
telekomunikacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej.  
 
§ 7. Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego.  
1. W granicach planu znajduje siC obiekt wpisany 

do wojewódzkiej ewidencji zabytków - budynek 
mieszkalny nr 99 – oznaczony odpowiednio na rysunku 
planu. Dla w/w budynku ustala siC nastCpuj>ce zasady 
ochrony:  
- zachowanie zabudowy historycznej z obowi>zkiem 

jej konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji, 
realizowane poprzez remonty konserwatorskie 
z zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego 
pokrycia dachów, detali architektonicznych, stolarki, 
tynków i kolorystyki,  

- zakaz ocieplania Wcian frontowych i pozostałych 
posiadaj>cych detal architektoniczny, stosowania 
caluzji zewnCtrznych zasłaniaj>cych obramienia 
okienne,  

- zachowanie i konserwacja elewacji ceglanych (zakaz 
ich tynkowania, malowania i ocieplania),  

- przywrócenie stolarki z materiałów i w formie 
historycznej, wymiana stolarki dopuszczalna jedynie 
na stolarkC z materiałów historycznych 
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z zachowaniem podziałów i kształtu. Prace 
remontowe i adaptacyjne wymagaj> uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
2. Inwestycje budowlane oraz działania mog>ce 

prowadzić do zmiany wygl>du budynków historycznych 
lub mog>ce naruszać ich ekspozycjC (w tym montac 
urz>dzeM technicznych, tablic i reklam) wymagaj> 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.  

3. Na obszarze działki o nr ewid. 174/17, na której 
wystCpuje budynek mieszkalny nr 99 wpisany do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, nowe inwestycje 
wymagaj> uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  

4. Plan wskazuje strefC „W” ochrony 
archeologicznej. W wyznaczonej strefie wszelka 
działalnoWć inwestycyjna musi być poprzedzona 
badaniami archeologicznymi. Zakres prac 
archeologicznych okreWlony zostanie na etapie 
uzgodnienia projektu budowlanego. Na obszarze strefy 
„W” ochrony archeologicznej wszelkie prace ziemne 
mocna wykonywać po uzgodnieniu i za pozwoleniem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 
§ 8. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowyŚ  
1. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 

kształtowania zabudowy.  
 

Oznaczenie terenu Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN, 14MN 

1. Na kacdej z działek budowlanych zezwala siC na lokalizacjC jednego wolno stoj>cego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego do wysokoWci dwóch kondygnacji, z drug> 
kondygnacj> jako poddaszem ucytkowym. Ustala siC mocliwoWć podpiwniczania 
budynków na podstawie wyników badaM geotechnicznych. 
2. Zadaszenia zabudowy nalecy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub 
wielospadowych o k>cie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale 35o-45o. 
3. Na kacdej z działek budowlanych ustala siC mocliwoWć lokalizacji jednego wolno 
stoj>cego budynku gospodarczo-garacowego o wysokoWci jednej kondygnacji. 
Zadaszenia nalecy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
o k>cie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku 
w przedziale 25o-45o.  
4. Na kacdej z działek budowlanych dopuszcza siC na lokalizacjC obiektów małej 
architektury.  
5. Maksymaln> powierzchniC zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala siC 
w wielkoWci 25%.  
6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni 
działki ustala siC w wielkoWci 50%.  
7. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnCtrznych nalecy 
kształtować do maksymalnej wysokoWci 1,5 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji 
acurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przCseł ogrodzenia 
materiałów betonowych i celbetowych.  
8. Dla istniej>cych budynków jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej 
i gospodarczych zezwala siC naŚ remont, przebudowC, nadbudowC i rozbudowC oraz 
rozbiórkC i odbudowC w rozumieniu przepisów budowlanych, zgodnie z warunkami 
ustalonymi w planie dla nowej zabudowy.  
9. Warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam:  
1) układ noWników prostopadle do osi drogi w pasach terenu pomiCdzy liniami 

rozgraniczaj>cymi drogi publiczne i wewnCtrzne, a lini> zabudowyŚ 
2) przy lokalizowaniu reklam obowi>zuje zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach,  
10. Ustala siC wskaanik wyposacenia w miejsca postojowe dla działek budowlanychŚ 
min 2 na jeden lokal mieszkalny.  
11. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych nalecy lokalizować na 
nieruchomoWci, do której inwestor ma tytuł prawny. 

 
2. Nieustalone w planie warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu reguluj> (odpowiednio) 
właWciwe przepisy budowlane.  

3. W granicach planu, wzdłuc rowów 
melioracyjnych ustala siC nieprzekraczaln> liniC 
zabudowy, w odległoWci 5 m od linii rozgraniczaj>cych 
oraz ustala siC obowi>zek udostCpniania rowów 
właWciwym słucbom w celach eksploatacyjnych.  

 
 
 

 
4. W granicach planu, wzdłuc linii napowietrznych 

Wredniego napiCcia 15kV, wyznacza siC strefC ochronn> 
o szerokoWci 5,5 m w obie strony od osi linii 
elektroenergetycznych. W w/w strefie oznaczonej 
w zał>czniku Nr 1 do uchwały obowi>zuje zakazŚ  
a) zabudowy budynkami i budowlami,  
b) nasadzeM i zadrzewieM.  

5. W w/w strefie ustala siC obowi>zek 
udostCpnienia linii elektroenergetycznych gestorowi 
sieci w celach eksploatacyjnych i remontowych 
w rozumieniu przepisów budowlanych.  
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§ 9. Ustalenia dotycz>ce zasad podziału 
nieruchomoWci na działki budowlane.  

1. W granicach planu w podziałach terenu na 
działki budowlane wielkoWć, cechy geometryczne, 
dostCp do drogi publicznej oraz wyposacenie 
w urz>dzenia infrastruktury technicznej działki 
budowlanej powinny spełniać wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikaj>ce z przepisów 
odrCbnych i ustaleM planu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Minimaln> powierzchniC dla nowo wydzielanej 
działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN, 14MN ustala siC w wielkoWci 1000 m2.  

3. Minimalna szerokoWć frontu działki 
przeznaczonej pod zabudowC mieszkaniow> 
jednorodzinn> powinna wynosić 15 m.  

4. Zapisów § 9 pkt. 2 i 3 nie stosuje siC 
w przypadku wydzielania czCWci działek na poprawC 
warunków zagospodarowania terenu.  

 
§ 10. Ustalenia dotycz>ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej.  
1. Drogi i ci>gi komunikacyjne.  
 

Oznaczenie terenu Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

SzerokoWć pasa drogowego w liniach 
rozgraniczaj>cych 

1KD(L) droga publiczna L 1 x 2 12 m 
2KD(D), 3KD(D) droga publiczna D 1 x 2 10 m 
1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW 

droga wewnCtrzna ci>g pieszo-
jezdny 

8 m 

1KDJ, 2KDJ, 3KDJ, 4KDJ, 
5KDJ, 6KDJ, 7KDJ, 

ci>g pieszo-jezdny - Jak w liniach rozgraniczaj>cych, min. 
5 m 

 
2. WłaWciciele działek budowlanych nie 

posiadaj>cych bezpoWredniego dostCpu do drogi 
publicznej musz> posiadać udział w prawie do działek 
gruntu stanowi>cych drogC wewnCtrzn> lub 
ustanowion> słucebnoWć w celu zapewnienia dostCpu do 
drogi publicznej. Na terenie oznaczonym na rysunku 
planu jako 9MN ustala siC mocliwoWć wydzielania drogi 
wewnCtrznej, o parametrach jak dla ci>gu pieszo-
jezdnego. Zjazd nowo wydzielonej drogi z ci>gu pieszo-
jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 
4KDJ.  

3. W przypadku budowy sieci gazowych nalecy 
wykonać je na warunkach okreWlonych właWciwymi 
przepisami odrCbnymi.  

4. W granicach planu:  
a) kacda z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudowC budynkami przeznaczonymi na pobyt 
ludzi powinna mieć zapewnion> mocliwoWć 
przył>czenia uzbrojenia działki lub bezpoWrednio 
budynku do zewnCtrznych sieciŚ wodoci>gowej, 
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej,  

b) zaopatrzenie w ciepło kacdej z działek budowlanych 
przeznaczonych na pobyt ludzi nalecy zapewnić 
z indywidualnych aródeł ciepła lub przez 
przył>czenie do sieci gazowej, o której mowa 
w punkcie 3,  

c) zaopatrzenie w wodC nalecy realizować z wiejskiej 
sieci wodoci>gowej. Do czasu jej wybudowania 
zezwala siC na indywidualne ujCcia wody,  

d) odprowadzanie Wcieków nalecy zapewnić przez 
przył>czenie do sieci kanalizacji sanitarnej, 

e) odprowadzenie wód opadowych z dróg i działek 
budowlanych nalecy zapewnić przez przył>czenie do 
sieci kanalizacji deszczowej, z zachowaniem 
wymaganych przepisami prawa wodnego i ochrony 
 

 
Wrodowiska piaskowników i separatorów. Do czasu 
wybudowania w/w sieci zezwala siC odprowadzać 
wody opadowe na teren nieutwardzony działek 
budowlanych (alternatywnie zezwala siC na inne 
rozwi>zania zgodne z warunkami okreWlonymi 
przepisami prawa wodnego i budowlanego). Wody 
opadowe z placów utwardzonych nalecy 
podczyszczać w urz>dzeniach przed 
wprowadzeniem ich do rowu melioracyjnego, 

f) w granicach planu linie telekomunikacyjne nalecy 
projektować jako podziemne z rozprowadzeniem 
w terenach przeznaczonych pod ci>gi 
komunikacyjne. Dopuszcza siC lokalizacjC sieci 
i urz>dzeM infrastruktury telekomunikacyjnej na 
terenach przeznaczonych pod zabudowC i zieleM 
urz>dzon>. W przypadku kolizji projektowanych 
obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 
telekomunikacyjnymi nalecy je przebudować 
i dostosować do projektowanego zagospodarowania 
zgodnie z właWciwymi obowi>zuj>cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy uzyskanymi od 
odpowiedniego operatora,  

g) w robotach budowlanych sieci 
elektroenergetycznych SN i nn nalecy stosować linie 
napowietrzne lub kablowe, a przył>czeM 
elektroenergetycznych – linie kabloweś zezwala siC 
na lokalizacjC w/w sieci elektroenergetycznych oraz 
stacji transformatorowych SN/nn w pasach 
drogowych dróg publicznych, wewnCtrznych 
i ci>gach pieszo-jezdnych. Zezwala siC 
dostosowanie istniej>cych stacji transformatorowych 
do zwiCkszonego poboru mocy. Dopuszcza siC 
w przypadku koniecznoWci technicznych realizacjC 
w/w sieci i urz>dzeM w granicach działek 
budowlanych i terenów zieleni,  
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h) zezwala siC na skablowanie istniej>cych linii 

napowietrznych Wredniego napiCcia 15kV na 
podstawie właWciwych przepisów odrCbnych 
i warunkach uzyskanych od właWciwego operatora 
sieci. W przypadku skablowania w/w linii 
i poprowadzenia ich w terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KD(L), 2KD(D), 
3KD(D), 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 
6KDW, 7KDW, 1KDJ, 2KDJ, 3KDJ, 4KDJ, 5KDJ, 
6KDJ, 7KDJ przestaj> obowi>zywać ustalenia planu 
z § 8 pkt. 4 i 5ś  

i) w przypadku budowy sieci gazowych nalecy 
wykonać je na warunkach okreWlonych właWciwymi 
przepisami jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe. Nalecy zachować normatywne odległoWci 
projektowanych urz>dzeM i obiektów od istniej>cej 
sieci gazowej na podstawie właWciwych przepisów. 
Dopuszcza siC przebudowC istniej>cej sieci gazowej 
z koliduj>cymi projektowanymi obiektami. 
Zaopatrzenie działek budowlanych w gaz 
przewodowy mocna realizować stosownie do 
mocliwoWci zasilenia, na warunkach ekonomicznych 
i technicznych okreWlonych przez operatora sieci 
gazowej. Sieci gazowe nalecy projektować jako 
podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. W przypadku wyst>pienia kolizji istniej>cych 
urz>dzeM elektroenergetycznych z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu nalecy je przebudować po 
nowej trasie lub dostosować do wymogów okreWlonych 
przepisami odrCbnymi. O okreWlenie warunków 
przebudowy kolizji nalecy wyst>pić do właWciwego 
operatora sieci.  

6. W granicach planu ustala siC nastCpuj>ce 
inwestycje nalec>ce do zadaM własnych gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, o których mowa 
w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym:  
a) sieci wodoci>gowe,  
b) sieci kanalizacji sanitarnej,  
c) sieci kanalizacji deszczowej.  

7. Roboty budowlane oraz lokalizacje w/w sieci 
nalecy realizować w liniach rozgraniczaj>cych pasów 
drogowych drógŚ 1KD(L), 2KD(D), 3KD(D), 1KDW, 
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW 
i ci>gów pieszo-jezdnych: 1KDJ, 2KDJ, 3KDJ, 4KDJ, 
5KDJ, 6KDJ, 7KDJ,, a w przypadkach koniecznoWci 
technicznych – na terenach oznaczonych symbolem 1ZP 
oraz w granicach działek budowlanych z zachowaniem 
odpowiednich odległoWci od obiektów budowlanych  
i urz>dzeM uzbrojenia terenu.  

 
§ 11. W graniach planu zakazuje siC lokalizowania 

tymczasowych obiektów budowlanych, w tym 
przył>czeM takich obiektów do sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, z wyj>tkiem lokalizacji 
zapleczy budowy w rozumieniu właWciwych przepisów 
budowlanych.  

 
§ 12. Ustalenia dotycz>ce stawek z tytułu art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym:  

 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 
8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 
14MN 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy.  
 
§ 14.1. Uchwała wchodzi w cycie po 30 dniach od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej UrzCdu Gminy.  

 
Przewodnicz>cy Rady 

Jacek Kruszyna 
 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 230 – 13085 – Poz. 2101 
 

Zał>cznik nr 1 
do uchwały nr VII/40/11 

Rady Gminy Nowa WieW Wielka 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 
 

 
 
 

Zał>cznik nr 2 
do uchwały nr VII/40/11 

Rady Gminy Nowa WieW Wielka 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 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, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 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, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy 
Nowa WieW Wielka postanawia, co nastCpujeŚ 

 
 
 
 

1. W zwi>zku z treWci> § 10 pkt 7 uchwały 
w granicach planu zadania własne gminy  
z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa 
w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, bCd> finansowane 
w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie 
do mocliwoWci budcetowych gminy. 
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