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- zmniejszenie liczby dłucników i listy 
potencjalnych osób oczekuj>cych na lokale 
socjalne. 

2) Najemcy lokali mieszkalnych wchodz>cych w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy mog> dokonywać 
zamiany zajmowanych przez nich lokali z: 
- najemcami lokali mieszkalnych wchodz>cych  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
- lokatorami mieszkaM, z których jeden nalecy do 

mieszkaniowego zasobu gminy, 
- właWcicielami lokali mieszkalnych. 

3) Zamiany dokonywane s> na wniosek, i kacdorazowo 
wymagaj> zgody Burmistrza Miasta i Gminy Nakło 
nad Noteci>. 

4) Burmistrz Miasta i Gminy nie wyrazi zgody na 
zamianC w przypadku lokalu zadłuconego lub bez 
ustalonych warunków uregulowania zadłucenia. 

5) Burmistrz Miasta i Gminy nie wyrazi zgody na 
zamianC, jeceli byłaby sprzeczna z zasadami 
racjonalnego gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym. 

6) Pozostałe formalnoWci zwi>zane z dokonywaniem 
zamiany (sporz>dzenie umowy najmu) prowadzone 
s> przez administratora nieruchomoWci. 
4. Aby rozszerzyć udział i zaangacowanie  

w tworzeniu systemu zamiany mieszkaM wszystkich 
podmiotów kształtuj>cych lokaln> politykC 
mieszkaniow>, nalecy kontynuować współpracC ze 
spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie systemu 
zamiany mieszkaM, tj. 
- przejWcia osób objCtych eksmisj> z zasobów 

spółdzielczych do gminnych mieszkaM socjalnych 
oraz zasiedlania mieszkaM spółdzielczych osobami 
wskazanymi przez gminC, 

- przydział mieszkania w zasobach spółdzielczych 
rodzinom wskazanym przez gminC w zamian za 

pomoc finansow> gminy w realizacji infrastruktury 
technicznej dla nowej substancji mieszkaniowej  
z wykorzystaniem Wrodków z KFM, 

- szczegółowe zasady wzajemnej współpracy okreWl> 
odrCbne umowy i porozumienia. 
8.2. Planowana sprzedac lokali. 
W zwi>zku z zwiCkszeniem bonifikat od ceny 

sprzedacy, wprowadzonych w 2011 roku, opisanych  
w podrozdziale 3.2. przewiduje siC zwiCkszenie 
zainteresowania najemców wykupem lokali gminnych 
w 2012 roku. W nastCpnych latach, bior>c pod uwagC 
tempo procesu prywatyzacji z lat ubiegłych oraz 
koniecznoWć uregulowania udziałów w poszczególnych 
budynkach z udziałem gminy szacuje siC sprzedac na 
poziomie ok. 30 lokali rocznie. Szczegółowe dane 
zostały zawarte w Rozdziale 3 niniejszego programu. 

Program opracował zespół powołany Zarz>dzeniem 
Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad 
Noteci> z dnia 17 maja 2011 roku, w nastCpuj>cym 
składzieŚ 
1. Jarosław Derus– Dyrektor Wydziału RNL UMiG 

Nakło nad Noteci>, 
2. Monika Sołdyga– Inspektor Wydziału RNL UMiG 

Nakło nad Noteci>, 
3. Anita ChCsiak– Inspektor Wydziału RNL UMiG 

Nakło nad Noteci>, 
4. Zofia Malikowska– Inspektor Wydziału RNL UMiG 

Nakło nad Noteci>, 
5. źlcbieta Pasieka– Inspektor Wydziału PI UMiG 

Nakło nad Noteci>, 
6. Marek Mamach– Kierownik DZN NADM Sp. z o.o. 
7. Jan Vwiatłowski– Przewodnicz>cy Komisji ds. 

Rozdziału MieszkaM. 
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UCHWAŁA Nr XIII/232/2011 

 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTźCI= 
 z dnia 27 paadziernika 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci miasta Nakło nad Noteci>, terenu 
połoconego w rejonie ul. Bohaterów i ul. Wzgórze Wodoci>gowe. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777) 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 ze zm. 

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 2007 r. Nr 127, poz. 880; 
z 2008 r. 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 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 Nr 32,  
poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz zgodnie z uchwał>  
Nr XXXVI/525/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad 
Noteci> z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie 
przyst>pieniu do sporz>dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czCWci miasta Nakło 
nad Noteci>, terenu połoconego w rejonie ul. Bohaterów 
i ul. Wzgórze Wodoci>gowe Rada Miejska uchwala, co 
nastCpujeŚ 
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

„Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nakło nad Noteci>” uchwalonego 
uchwał> nr XII/219/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad 
Noteci>, z dnia 29 wrzeWnia 2011 r. uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
czCWci miasta Nakło nad Noteci>, terenu połoconego  
w rejonie ul. Bohaterów i ul. Wzgórze Wodoci>gowe. 
Plan obejmuje teren ok. 13,8 ha. 

2. Granice obszaru objCtego planem stanowi>Ś 
1) od północyŚ północna granica działekŚ 80, 85/7, 

86/1, 86/2, 2476; 
2) od wschodu: wschodnia granica działek 2476, 

2477/2, 2467; 
3) od południaŚ południowa granica ulicy Bohaterówś 
4) od zachodu: zachodnia granica ulicy Wzgórze 

Wodoci>gowe. 
 
§ 2.1. Integraln> czCWci> uchwały s>Ś 

1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek 
planu w skali 1:1000; 

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy 
rozstrzygniCcie w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu; 

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, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych. 
2. Ustalenia planu stanowi>ce treWć uchwały, 

obejmuj>Ś 
1) Rozdział 1 – Przepisy ogólneś 
2) Rozdział 2 – Ustalenia szczegółowe dla terenów 

elementarnych; 
3) Rozdział 3 – Ustalenia dla terenów systemu 

komunikacyjnego; 
4) Rozdział 5 – Przepisy koMcowe. 

 
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dostCpie ogólnym (teren, obiekt ogólnodostCpny) – 
nalecy przez to rozumieć dostCp do terenu nie 
limitowany cadnymi ograniczeniami podmiotowymi 
ani przedmiotowymi; 

2) dostCpie publicznym– nalecy przez to rozumieć 
dostCp do terenu nielimitowany cadnymi 
ograniczeniami podmiotowymi. WstCp na teren  
o dostCpie publicznym zapewniony jest kacdej 
osobie spełniaj>cej warunki o charakterze 
organizacyjnym (np. dostCp tylko w ustalonych 
godzinach, dostCp w okreWlonym celu); 

3) funkcjach mieszkaniowych (zabudowie 
mieszkaniowej)– nalecy przez to rozumiećŚ 
a) budynki jednorodzinne, 
b) budynki wielorodzinne, 

- wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 
mieszkaj>cych w nich rodzin: urz>dzeniami 
budowlanymi, ogrodami, miejscami 
postojowymi, garacami i budynkami 

gospodarczymi oraz obiektami małej 
architektury; 

4) funkcjach usługowych (zabudowie usługowej) –
nalecy przez to rozumieć tereny przeznaczone dla: 
a) usług komercyjnych – handel, 
b) rzemiosła usługowego – jak np. zakład wyrobu 

nagrobków itp., oraz innej działalnoWci 
niepowoduj>cej przekroczeM wartoWci 
normatywnych zanieczyszczeM powietrza  
i poziomu dawiCku w Wrodowisku dla zabudowy 
mieszkaniowej, jak równiec powstawania 
odorów i niezorganizowanej emisji 
zanieczyszczeMś 

5) froncie działki– nalecy przez to rozumieć czCWć 
działki budowlanej, która przylega do drogi, z której 
odbywa siC główny wjazd lub wejWcie na działkCś 

6) miejscu postojowym– rozumie siC przez to teren 
przeznaczony do postawienia samochodu, przy 
czym jako miejsce postojowe mocna zaliczyć 
miejsce w garacu oraz na podjeadzie do budynku; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy– nalecy przez to 
rozumieć wyznaczon> na działce liniC, poza któr> 
wyklucza siC lokalizacjC zewnCtrznej Wciany 
budynku; 

8) reklamie wolnostoj>cej– nalecy przez to rozumieć 
obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, takce 
obiekt budowlany sam bCd>cy reklam>ś 

9) reklamie wbudowanej– nalecy przez to rozumieć 
element, nieprzewidziany pierwotnie, umieszczony 
na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do 
ekspozycji reklam, napisów i elementów 
dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie 
jest reklam> wbudowan>ś 

 10) wartoWciowym drzewostanie– nalecy przez to 
rozumieć pojedyncze drzewa lub ich grupy 
spełniaj>ce jedn> z ponicszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min.  

0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami), 
b) drzewa i krzewy objCte ochron> na postawie 

ustawy o ochronie przyrody, 
c) drzewa i krzewy, na usuniecie których 

zezwolenie wydaje odpowiedni organ, 
d) drzewa i krzewy, za usuniecie których pobierana 

jest prawem przewidziana opłata, 
e) drzewa stanowi>ce zieleM historyczn> - 

starodrzew na terenie objCtym stref> ochrony 
konserwatorskiej; 

 11) zagospodarowaniu tymczasowym – nalecy przez to 
rozumieć sposób wykorzystania i urz>dzenia terenu 
a takce sposób ucytkowania obiektu inny nic 
przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas 
okreWlony tj. do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem, zasady tymczasowego 
zagospodarowania okreWlaj> ustalenia planu; 

 12) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć zał>cznik 
nr 1 do uchwały. 
 
§ 4.1. Rysunek planu, stanowi>cy zał>cznik nr 1 do 

uchwały, zawiera nastCpuj>ce oznaczenia: 
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1) granica obszaru objCtego opracowaniem 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 

2) linie rozgraniczaj>ce tereny elementarne (tereny  
o rócnym przeznaczeniu); 

3) linie rozgraniczaj>ce tereny wydzieleM 
wewnCtrznych (tereny o rócnych zasadach 
zagospodarowania); 

4) symbole terenów elementarnych: 
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
b) MN/MW – tereny zabudowy mieszkaniowej, 
c) ZC – cmentarz, 
d) I – urz>dzenia infrastruktury technicznej; 

5) symbole terenów wydzieleM wewnCtrznychŚ 
a) U– tereny zabudowy usługowej, 
b) ZU – tereny zieleni urz>dzonejś 

6) TZ – tereny zamkniCteś 
7) dominanta przestrzenna; 
8) strefa „A” Wcisłej ochrony konserwatorskiej; 
9) strefa „B” ochrony konserwatorskiej; 

 10) obiekt wpisany do rejestru zabytkówś 
 11) obiekt wpisany do ewidencji zabytkówś 
 12) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 13) strefa ograniczenia zagospodarowania; 
 14) strefa poWredniego ujCcia wody podziemnej 

„Bielawy”ś 
 15) tereny potencjalnego zagrocenia osuwiskami; 
 16) główny układ drogowy: KD.D – droga klasy D – 

dojazdowa; 
 17) inne tereny obsługi komunikacyjnej, jak: 

a) KDW –dojazdy, ci>gi pieszo-jezdne, 
b) KP – parking, 
c) przebieg ci>gu pieszo – jezdnego. 
2. Przebieg linii rozgraniczaj>cych dla celów 

opracowaM geodezyjnych nalecy okreWlać zgodnie  
z przebiegiem istniej>cych granic działek. W przypadku 
przebiegu linii rozgraniczaj>cych nie po istniej>cych 
granicach działek, nalecy go okreWlać poprzez odczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 
 
§ 5. Ustalenia dla terenu 01.MN 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 

a) na terenie wydzielenia wewnCtrznego 01/1.1 
dopuszcza siC funkcjC ogrodnicz>, 

b) teren wydzielenia wewnCtrznego 01/1.2.ZU 
przeznacza siC dla zieleni urz>dzonej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) dla ogrodzeM ustala siCŚ 

a) ogrodzenie działki nie moce przekraczać granicy 
działki oraz linii rozgraniczaj>cej drogi ustalonej 
w planie, 

b) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji 
mieszkaniowych: 
- wymaga siC ogrodzeM acurowych co najmniej 

powycej 0,6 m od poziomu terenu, 

- ł>czna powierzchnia przeWwitów powinna 
wynosić co najmniej 50% powierzchni 
acurowej czCWci ogrodzenia miCdzy słupamiś 

2) zasady lokalizacji reklam: 
a) zakazuje siC lokalizacjC reklam wolnostoj>cych, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 2 m², 
c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 

emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwieś 

3) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
ustala siCŚ 
a) wykoMczenie elewacji z materiałów  

o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. 
tynk, cegła, drewno, kamieM, zakazuje siC 
stosowania rac>co jaskrawych kolorów, 

b) ujednolicon> kolorystykC pokrycia dachów 
ograniczon> do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu: 
1) na terenie nie wystCpuj> obiekty i obszary objCte 

ochron> na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 
2) zakazuje siC makroniwelacji oraz niwelacji terenu, 

które spowodować mog> naruszenie interesów osób 
trzecich oraz stanu Wrodowiska. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie 

z rysunkiem planu; 
2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,25, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 
minimum 40%; 

3) parametry zabudowy: 
a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 8 m, 

maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,  
w tym poddasze, a dla garacy i budynków 
gospodarczych do 5 m, 

b) dach dwuspadowy o głównych połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 35°-45° lub dach 
płaskiś 

4) zasady podziału na działki budowlane: 
a) minimalna powierzchnia: 800 m² dla zabudowy 

wolnostoj>cej, a dla zabudowy blianiaczej  
i szeregowej: dowolna, maksymalna: dowolna, 

b) k>t połocenia granic działek budowlanych  
w stosunku do pasa drogowego: zblicony do 90°ś 

5) budynek mieszkalny usytuowany kalenic> 
równolegle do drogi 03.KD.D. 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 
przepisów odrCbnychŚ 
1) teren 01.MN wraz z wydzieleniami wewnCtrznymi 

01/1.1, 01/1.2.ZU znajduje siC w strefie poWredniej 
ujCcia wody podziemnej „BIźLAWY”, dla której 
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obowi>zuj> zakazy i ograniczenia zgodnie  
z obowi>zuj>cym rozporz>dzeniem dla ujCcia wody; 

2) na terenie wystCpuj> obszary potencjalnego 
zagrocenia osuwiskami oznaczone odpowiednim 
symbolem na rysunku planu, dla terenów tych ustala 
siCŚ 
a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) obowi>zek stosowania rozwi>zaM technicznych 

zapewniaj>cych stabilnoWć zboczy, 
c) zakaz odprowadzania na zbocza skarpy wód 

opadowych i roztopowych ujCtych w system 
kanalizacyjny; 

3) dla inwestycji na terenach o spadkach powycej 12% 
oraz innych zagroconych ruchami masowymi ziemi 
nalecy ustalić kategoriC geotechniczn> warunków 
posadowienia obiektów budowlanych  
w dokumentacji geologiczno-incynierskiej 
opracowanej na podstawie przepisów odrCbnych. 
7. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych 

działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 
budynków, bez wydzielenia terenu przynalecnego, 
niezbCdnego do racjonalnego korzystania  
z budynku; 

2) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów  
i wydzielania nowych działek wynikaj>cych  
z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

3) dopuszczalne jest zmniejszenie o 5% minimalnej 
wielkoWci działki ustalonej dla podstawowego 
przeznaczenia terenu elementarnego; 

4) dopuszcza siC wydzielanie działek na potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania działki 
s>siedniej o powierzchni mniejszej nic powierzchnia 
minimalna działki ustalona dla podstawowego 
przeznaczenia terenu elementarnego w ustaleniach 
szczegółowychś 

5) dopuszcza siC na potrzeby wydzieleM geodezyjnych 
dla sieci i urz>dzeM sieciowych infrastruktury 
technicznej oraz drogowej wydzielanie działek 
mniejszych nic okreWlone w ustaleniach 
szczegółowychś 

6) za zgodne z planem uznaje siC działki wydzielone 
przed uchwaleniem planu. 
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ na całym terenie 
zakazuje siC lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

9. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 
modernizacji i rozbudowy: 
1) obsługa komunikacyjna z drogi 03.KD.D; 
2) dopuszcza siC wydzielenie nowych dojazdów dla 

podstawowego przeznaczenia terenu na 
nastCpuj>cych zasadach: szerokoWć minimum 6 m  
w liniach rozgraniczaj>cychś 

3) ustala siC minimalne wskaaniki zaspokojenia potrzeb 
parkingowych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej – min.  

1 stanowisko postojowe na jeden budynek, 

b) dla innych funkcji: nie mniej nic 1 miejsce na  
30 m² powierzchni ucytkowej obiektu i 1 miejsce 
na 5 zatrudnionych; 

4) obowi>zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych  
w granicach działki lub posesji przynalecnej do 
budynku. 
10. Ustalenia dla systemów infrastruktury 

technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy: 
1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji 

infrastruktury technicznej: infrastrukturC techniczn> 
lokalizuje siC na terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania; 

2) zasady obsługi zaopatrzenia w wodCŚ obowi>zuje 
zaopatrzenie w wodC zabudowy istniej>cej  
i projektowanej poprzez rozbudowC istniej>cego 
systemu wodoci>gowegoś 

3) zasady obsługi odprowadzenia WciekówŚ 
bezpoWrednio do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 

4) zasady obsługi odprowadzenia wód deszczowych: 
do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
obowi>zuje zagospodarowanie w granicach 
własnych działkiś 

5) zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś z istniej>cej 
sieci – stacji transformatorowej; 

6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych nisko 
emisyjnych aródeł, spełniaj>cych obowi>zuj>ce 
normy; 

7) zaopatrzenie w gaz ze aródeł indywidualnych lub  
z sieci; 

8) usuwanie odpadów obowi>zuje zgodnie ze 
stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Nakle nad 
Noteci>. 
11. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. 

12. Stawka procentowa: ustala siC stawkC 
procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoWciŚ 20%. 

 
§ 6. Ustalenia dla terenu 02.I 
1. Przeznaczenie terenu: urz>dzenia infrastruktury 

technicznej – zbiornik retencyjny. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: nie dotyczy. 
3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu: 
1) na terenie nie wystCpuj> obiekty i obszary objCte 

ochron> na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 
2) zakazuje siC makroniwelacji oraz niwelacji terenu, 

które spowodować mog> naruszenie interesów osób 
trzecich oraz stanu Wrodowiska. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) linie zabudowy: nie ustala siCś 
2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dowolny, 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 

dowolny; 
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3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: dla budynków do 7,5 m, 
dla budowli dowolna, 

b) kształt dachu: dowolny; 
4) zasady podziału na działki budowlane: dowolna; 
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ zakazuje 

siC lokalizacji nowej zabudowy bezpoWrednio przy 
granicy działki. 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 
przepisów odrCbnych: teren znajduje siC w strefie 
poWredniej ujCcia wody podziemnej „BIźLAWY”, dla 
której obowi>zuj> zakazy i ograniczenia zgodnie  
z obowi>zuj>cym rozporz>dzeniem dla ujCcia wody. 

7. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ obowi>zuje zakaz wydzielania jako 
odrCbnych działek, terenów pod budynkami po obrysie 
tych budynków, bez wydzielenia terenu przynalecnego, 
niezbCdnego do racjonalnego korzystania z budynku. 

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji budynków i budowli z wyj>tkiem obiektów  
i urz>dzeM infrastruktury technicznej zwi>zanych  
z podstawowym przeznaczeniem terenu. 

9. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 
modernizacji i rozbudowy: obsługa komunikacyjna  
z drogi 03.KD.D. 

10. Ustalenia dla systemów infrastruktury 
technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy: 
1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji 

infrastruktury technicznej: infrastrukturC techniczn> 
lokalizuje siC na terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania; 

2) zasady obsługi zaopatrzenia w wodCŚ obowi>zuje 
zaopatrzenie w wodC zabudowy istniej>cej  
i projektowanej poprzez rozbudowC istniej>cego 
systemu wodoci>gowegoś 

3) zasady obsługi odprowadzenia WciekówŚ 
bezpoWrednio do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 

4) zasady obsługi odprowadzenia wód deszczowych: 
do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
obowi>zuje zagospodarowanie w granicach 
własnych działkiś 

5) zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś z istniej>cej 
sieci – stacji transformatorowej; 

6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych nisko 
emisyjnych aródeł, spełniaj>cych obowi>zuj>ce 
normy; 

7) zaopatrzenie w gaz ze aródeł indywidualnych lub  
z sieci; 

8) usuwanie odpadów obowi>zuje zgodnie ze 
stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Nakle nad 
Noteci>. 
11. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. 

12. Stawka procentowa: ustala siC stawkC 
procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoWciŚ 0%. 

 
§ 7. Ustalenia dla terenu 03.MN/MW 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej; 
2) zabudowC mieszkaniow> dopuszcza siC w formie: 

zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy 
jednorodzinnej; 

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 
a) teren wydzielenia wewnCtrznego 03/1.1.KDW 

przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej, 
b) teren wydzielenia wewnCtrznego 03/1.2.ZU 

przeznacza siC dla zieleni urz>dzonej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) dla ogrodzeM ustala siCŚ 

a) ogrodzenie działki nie moce przekraczać granicy 
działki oraz linii rozgraniczaj>cej drogi ustalonej 
w planie, 

b) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji 
mieszkaniowych: 
- wymaga siC ogrodzeM acurowych co najmniej 

powycej 0,6 m od poziomu terenu, 
- ł>czna powierzchnia przeWwitów powinna 

wynosić co najmniej 50% powierzchni 
acurowej czCWci ogrodzenia miCdzy słupamiś 

2) zasady lokalizacji reklam: 
a) zakazuje siC lokalizacji reklam wolnostoj>cych, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 2 m², 
c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 

emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwieś 

3) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
ustala siCŚ 
a) wykoMczenie elewacji z materiałów  

o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. 
tynk, cegła, drewno, kamieM, zakazuje siC 
stosowania rac>co jaskrawych kolorów, 

b) ujednolicon> kolorystykC pokrycia dachów 
ograniczon> do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu: 
1) na terenie nie wystCpuj> obiekty i obszary objCte 

ochron> na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 
2) zakazuje siC makroniwelacji oraz niwelacji terenu, 

które spowodować mog> naruszenie interesów osób 
trzecich oraz stanu Wrodowiska. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala 
siC. 

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie 

z rysunkiem planu; 
2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,4, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 
minimum 30%; 

3) parametry zabudowy: 
a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9 m, 

maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,  
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w tym poddasze, a dla garacy i budynków 
gospodarczych do 5 m, 

b) dach dwuspadowy o głównych połaciach 
nachylonych pod jednakowym k>tem, k>t 
nachylenia połaci dachowych: 35°-45° lub dach 
płaskiś 

4) zasady podziału na działki budowlane: 
a) wielkoWć działekŚ minimalna 800 m², 

maksymalna: dowolna, 
b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych 

działek budowlanych: minimum 20 m, 
c) k>t połocenia granic działek budowlanych  

w stosunku do pasa drogowego: zblicony do 90°ś 
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działkiŚ zakazuje 

siC lokalizacji zabudowy bezpoWrednio przy granicy 
działki. 
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 
przepisów odrCbnychŚ 
1) teren 03.MN/MW wraz z wydzieleniami 

wewnCtrznymi 03/1.1.KDW, 03/1.2.ZU znajduje siC 
w strefie poWredniej ujCcia wody podziemnej 
„BIźLAWY”, dla której obowi>zuj> zakazy  
i ograniczenia zgodnie z obowi>zuj>cym 
rozporz>dzeniem dla ujCcia wody; 

2) czCWć terenu znajduje siC w strefie ograniczenia 
zagospodarowania o szerokoWci 50 m zgodnie  
z rysunkiem planu. W obrCbie strefy obowi>zuj> 
zasady zagospodarowania terenu zgodne  
z Rozporz>dzeniem Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r., w sprawie 
okreWlenia, jakie tereny pod wzglCdem sanitarnym s> 
odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52  
poz. 315); 

3) na terenie wystCpuj> tereny potencjalnego 
zagrocenia osuwiskami oznaczone odpowiednim 
symbolem na rysunku planu, dla terenów tych ustala 
siCŚ 
a) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
b) obowi>zek stosowania rozwi>zaM technicznych 

zapewniaj>cych stabilnoWć zboczy, 
c) zakaz odprowadzania na zbocza skarpy wód 

opadowych i roztopowych ujCtych w system 
kanalizacyjny; 

4) dla inwestycji na terenach o spadkach powycej 12% 
oraz innych zagroconych ruchami masowymi ziemi 
nalecy ustalić kategoriC geotechniczn> warunków 
posadowienia obiektów budowlanych w dokumentacji 
geologiczno-incynierskiej opracowanej na podstawie 
przepisów odrCbnych. 
7. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych 

działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 
budynków, bez wydzielenia terenu przynalecnego, 
niezbCdnego do racjonalnego korzystania  
z budynku. Wydzielenie działki po obrysie budynku 
dopuszcza siC jedynie w sytuacji, gdy na tak 
wydzielonej działce mocliwe jest odtworzenie 
budynku z zachowaniem obowi>zuj>cych 
przepisówś 

2) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów  
i wydzielania nowych działek wynikaj>cych  
z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

3) dopuszczalne jest zmniejszenie o 5% minimalnej 
wielkoWci działki ustalonej dla podstawowego 
przeznaczenia terenu elementarnego; 

4) dopuszcza siC wydzielanie działek na potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania działki 
s>siedniej o powierzchni mniejszej nic powierzchnia 
minimalna działki ustalona dla podstawowego 
przeznaczenia terenu elementarnego w ustaleniach 
szczegółowychś 

5) dopuszcza siC na potrzeby wydzieleM geodezyjnych 
dla sieci i urz>dzeM sieciowych infrastruktury 
technicznej wydzielanie działek mniejszych nic 
okreWlone w ustaleniach szczegółowychś 

6) za zgodne z planem uznaje siC działki wydzielone 
przed uchwaleniem planu. 
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu: na całym terenie 
zakazuje siC lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyj>tkiem obiektów niezbCdnych do 
urz>dzenia zieleMców i parków oraz ogrodów i miejsc 
rekreacyjnych dla ucytkowników terenu. 

9. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 
modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki  

z drogi 03.KD.D oraz dróg wewnCtrznych 
03/1.1.KDW i 04/1.1.KDW; 

2) dla dojazdu 03/1.1.KDW ustala siCŚ 
a) szerokoWć zgodnie z rysunkiem planu, 
b) w granicach wydzielenia dopuszcza siC 

lokalizacjC miejsc parkingowych; 
3) wprowadza siC rezerwowany przebieg ci>gu pieszo 

jezdnego o dostCpie ogólnymś 
4) dopuszcza siC wydzielenie nowych dojazdów dla 

podstawowego przeznaczenia terenu na 
nastCpuj>cych zasadach: szerokoWć minimum 6 m  
w liniach rozgraniczaj>cychś 

5) ustala siC minimalne wskaaniki zaspokojenia potrzeb 
parkingowych: dla zabudowy mieszkaniowej – min. 
1 stanowisko postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

6) obowi>zuje zaspokojenie potrzeb parkingowych  
w granicach działki lub posesji przynalecnej do 
budynku. 
10. Ustalenia dla systemów infrastruktury 

technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy: 
1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji 

infrastruktury technicznej: infrastrukturC techniczn> 
lokalizuje siC na terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania; 

2) zasady obsługi zaopatrzenia w wodCŚ obowi>zuje 
zaopatrzenie w wodC zabudowy istniej>cej  
i projektowanej poprzez rozbudowC istniej>cego 
systemu wodoci>gowegoś 

3) zasady obsługi odprowadzenia WciekówŚ 
bezpoWrednio do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 

4) zasady obsługi odprowadzenia wód deszczowych: 
do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
obowi>zuje zagospodarowanie w granicach 
własnych działkiś 
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5) zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś z istniej>cej 

sieci – stacji transformatorowej; 
6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych nisko 

emisyjnych aródeł, spełniaj>cych obowi>zuj>ce 
normy; 

7) zaopatrzenie w gaz ze aródeł indywidualnych lub  
z sieci; 

8) usuwanie odpadów obowi>zuje zgodnie ze 
stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Nakle nad 
Noteci>. 
11. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, przy 
czym dopuszcza siC dotychczasowe wykorzystanie 
terenu do czasu zagospodarowania terenu zgodnie  
z ustaleniami planu. 

12. Stawka procentowa: ustala siC stawkC 
procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoWciŚ 20%. 

 
§ 8. Ustalenia dla terenu 04.ZC 
1. Przeznaczenie terenu: cmentarz: 

1) dopuszcza siC zagospodarowanie zwi>zane 
wył>cznie z podstawowym przeznaczeniem terenu 
tj. Wciecki piesze, ławki, zadaszone miejsca 
odpoczynku, elementy małej architektury itp; 

2) dopuszcza siC lokalizacjC grobowców, kaplic i domu 
pogrzebowego na całym terenie z wyj>tkiem 
terenów wydzieleM wewnCtrznych wymienionych  
w pkt. 3); 

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania: 
a) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/1.1.KDW 

przeznacza siC dla drogi wewnCtrznej, 
b) tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.2.U  

i 04/1.3.U przeznacza siC dla lokalizacji funkcji 
usługowych, 

c) teren wydzielenia wewnCtrznego 04/1.4.KP/ZU 
przeznacza siC dla parkingu i zieleni urz>dzonej, 

d) tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.5.KP  
i 04/1.6.KP przeznacza siC dla parkingu, 

e) tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.7.ZU, 
04/1.8.ZU, 04/1.9.ZU przeznacza siC dla zieleni 
urz>dzonej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) na terenie znajduje siC historyczna dominanta 

przestrzenna, któr> stanowi dawna prochownia, 
obecnie kaplica cmentarna - obowi>zuje zakaz 
lokalizowania zagospodarowania w s>siedztwie 
kaplicy, mog>cego przesłonić widok na dominantC  
z ci>gów komunikacyjnych, z których jest ona 
widoczna; 

2) zasady lokalizacji reklam: zakazuje siC lokalizacji 
reklam wolnostoj>cychś 

3) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
ustala siCŚ 
a) wykoMczenie elewacji z materiałów  

o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. 
tynk, cegła, drewno, kamieM, zakazuje siC 
stosowania rac>co jaskrawych kolorów, 

b) ujednolicon> kolorystykC pokrycia dachów 
ograniczon> do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu: 
1) na terenie nie wystCpuj> obiekty i obszary objCte 

ochron> na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 
2) obowi>zuje zachowanie istniej>cego wartoWciowego 

drzewostanu, dopuszcza siC wył>cznie ciCcia 
sanitarne i wycinkC pojedynczych drzew, niezbCdn> 
dla realizacji celów publicznych; 

3) zasiCg uci>cliwoWci dla Wrodowiska zwi>zanych  
z działalnoWci> gospodarcz>, prowadzon> na terenie, 
winien być bezwzglCdnie ograniczony do granic 
obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny,  
a znajduj>ce siC w nim pomieszczenia przeznaczone 
na pobyt ludzi, winny być wyposacone w Wrodki 
techniczne ochrony przed tymi uci>cliwoWciamiś 

4) zastosowane rozwi>zania projektowo-budowlane 
musz> zapewniać na granicy funkcji 
mieszkaniowych warunki akustyczne zgodne  
z obowi>zuj>cymi przepisami; 

5) zakazuje siC makroniwelacji oraz niwelacji terenu, 
które spowodować mog> naruszenie interesów osób 
trzecich oraz stanu Wrodowiska. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie 
ustala siCŚ 
a) strefC „A” Wcisłej ochrony konserwatorskiej 

obejmuj>c> teren zespołu cmentarza rzymsko-
katolickiego parafii p.w. Ww. Stanisława wpisanego 
do rejestru zabytków decyzj> z dnia 29.05.1992 r.  
nr A/775/1-3. Do rejestru zabytków wpisano: 
cmentarz, grobowiec rodziny Biniakowskich, 
obecnie kaplicC i dawn> prochowniCś w granicach 
strefy wymagane jest: 
- bezwzglCdne zachowanie układu przestrzennego 

i kompozycyjnego wraz z wartoWciowym 
drzewostanem, 

- zachowanie kwater i nagrobków o znaczeniu 
historycznym i artystycznym oraz kaplice, 

- uzgadnianie i uzyskanie pozwolenia  
z właWciwym konserwatorem zabytków na 
wszelkie prace zwi>zane z zagospodarowaniem 
terenu cmentarza, z rewaloryzacj> i pielCgnacj> 
wartoWciowego drzewostanu oraz konserwacj> 
kwater i nagrobków o znaczeniu historycznym  
i artystycznym, 

- konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja 
kaplic, kwater i nagrobków o znaczeniu 
historycznym i artystycznym winna być 
realizowana przez remonty konserwatorskie  
w uzgodnieniu i za pozwoleniem właWciwego 
konserwatora zabytków, 

b) strefC „B” ochrony konserwatorskiej obejmuj>c> 
wpisany do ewidencji zabytków teren dawnego 
cmentarza ewangelickiego z wydzielon> kwater> 
cołnierzy Armii Radzieckiej; W granicach strefy 
wymagane jest: 
- zachowanie układu przestrzennego  

i kompozycyjnego wraz z wartoWciowym 
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drzewostanem, zachowanie kwater o znaczeniu 
historycznym oraz kaplicy, 

- uzgadnianie z właWciwym konserwatorem 
zabytków wszelkich prac zwi>zanych  
z zagospodarowaniem terenu cmentarza,  
z rewaloryzacj> i pielCgnacj> wartoWciowego 
drzewostanu oraz konserwacj> kwater  
i nagrobków o znaczeniu historycznym, 

- konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja 
kaplicy i kwater winna być realizowana przez 
remonty konserwatorskie w uzgodnieniu  
z właWciwym konserwatorem zabytków. 

5. Ustalenia dotycz>ce przestrzeni publicznych: 
zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla 
niepełnosprawnych obowi>zujeŚ 
a) w ci>gach komunikacyjnych nalec>cych zarówno do 

układu dróg publicznych jak i do układu dróg 
wewnCtrznych, 

b) na terenach o ustalonym dostCpie publicznym  
i ogólnym. 
6. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
1) linie zabudowy: dla terenów wydzieleM 

wewnCtrznych 04/1.2.U i 04/1.3.U zgodnie  
z rysunkiem planu; 

2) parametry zagospodarowania terenu dla terenów 
wydzieleM wewnCtrznych 04/1.2.U i 04/1.3.U: 
a) wskaanik powierzchni zabudowy dla 

wydzielenia wewnCtrznegoŚ 
- 04/1.2.U w granicach linii zabudowy, 
- 04/1.3.U maksymalnie 0,4, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 
dowolna; 

3) parametry zabudowy dla terenów wydzieleM 
wewnCtrznych 04/1.2.U i 04/1.3.U: 
a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 7 m, 
b) kształt dachu dowolny; 

4) parametry zabudowy dla pozostałej czCWci terenu: 
wysokoWć zabudowy maksymalnie 8 m; 

5) zasady podziału na działki budowlane: 
a) wielkoWć działekŚ dowolna, 
b) szerokoWć frontów dla nowo wydzielanych 

działek budowlanych: dowolna. 
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 
przepisów odrCbnychŚ 
1) tereny wydzieleM wewnCtrznych 04/1.1.KDW, 

04/1.3.U, 04/1.9.ZU znajduj> siC w strefie poWredniej 
ujCcia wody podziemnej „BIźLAWY”, dla której 
obowi>zuj> zakazy i ograniczenia zgodnie  
z obowi>zuj>cym rozporz>dzeniem dla ujCcia wody; 

2) czCWć terenu wydzielenia wewnCtrznego 04/1.7.ZU 
znajduje siC w strefie poWredniej ujCcia wody 
podziemnej „BIźLAWY”, dla której obowi>zuj> 
zakazy i ograniczenia zgodnie z obowi>zuj>cym 
rozporz>dzeniem dla ujCcia wody; 

3) czCWć terenu znajduje siC w strefie ograniczenia 
zagospodarowania o szerokoWci 50 m zgodnie  
z rysunkiem planu. W obrCbie strefy obowi>zuj> 
zasady zagospodarowania terenu zgodne  
z Rozporz>dzeniem Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r., w sprawie 

okreWlenia, jakie tereny pod wzglCdem sanitarnym s> 
odpowiednie na cmentarze (Dz.U. z 1959 r. Nr 52, 
poz. 315); 

4) na terenie wystCpuj> tereny potencjalnego 
zagrocenia osuwiskami oznaczone odpowiednim 
symbolem na rysunku planu. Dla terenów tych 
ustala siCŚ 
a) zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obowi>zek stosowania rozwi>zaM technicznych 

zapewniaj>cych stabilnoWć zboczy, 
c) zakaz odprowadzania na zbocza skarpy wód 

opadowych i roztopowych ujCtych w system 
kanalizacyjny; 

5) dla inwestycji na terenach o spadkach powycej 12% 
oraz innych zagroconych ruchami masowymi ziemi 
nalecy ustalić kategoriC geotechniczn> warunków 
posadowienia obiektów budowlanych  
w dokumentacji geologiczno-incynierskiej 
opracowanej na podstawie przepisów odrCbnych. 
8. Zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomoWciŚ 
1) obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych 

działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 
budynków, bez wydzielenia terenu przynalecnego, 
niezbCdnego do racjonalnego korzystania  
z budynku. Wydzielenie działki po obrysie budynku 
dopuszcza siC jedynie w sytuacji, gdy na tak 
wydzielonej działce mocliwe jest odtworzenie 
budynku z zachowaniem obowi>zuj>cych 
przepisówś 

2) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów  
i wydzielania nowych działek wynikaj>cych  
z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych; 

3) dopuszczalne jest zmniejszenie o 5% minimalnej 
wielkoWci działki ustalonej dla podstawowego 
przeznaczenia terenu elementarnego; 

4) dopuszcza siC wydzielanie działek na potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania działki 
s>siedniej o powierzchni mniejszej nic powierzchnia 
minimalna działki ustalona dla podstawowego 
przeznaczenia terenu elementarnego w ustaleniach 
szczegółowychś 

5) dopuszcza siC na potrzeby wydzieleM geodezyjnych 
dla sieci i urz>dzeM sieciowych infrastruktury 
technicznej wydzielanie działek mniejszych nic 
okreWlone w ustaleniach szczegółowychś 

6) za zgodne z planem uznaje siC działki wydzielone 
przed uchwaleniem planu. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ 
1) dla terenu cmentarza obowi>zuje dostCp publiczny; 
2) na całym terenie zakazuje siC lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych. 
10. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 

modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren  

z dróg 01.KD.D, 02.KD.D oraz drogi wewnCtrznej 
04/1.1.KDW; 

2) dla dojazdu 04/1.1.KDW ustala siCŚ szerokoWć 
minimum 8 m w liniach rozgraniczaj>cychś 
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3) dopuszcza siC wydzielenie nowych dojazdów dla 

podstawowego przeznaczenia terenu na 
nastCpuj>cych zasadach: 
a) szerokoWć drogi minimum 6 m w liniach 

rozgraniczaj>cych, 
b) obowi>zuje opracowanie koncepcji obsługi 

komunikacyjnej dla całego terenu elementarnego 
lub jego czCWci, dla której planowana jest droga; 

4) dla obsługi cmentarza miejsca parkingowe nalecy 
zapewnić w granicach terenów wydzieleM 
wewnCtrznych 04/1.4.KP/ZU, 04/1.5.KP  
i 04/1.6.KP; 

5) dla wydzielenia wewnCtrznego 04/1.4.KP/ZU 
obowi>zuje maksymalne ograniczenie ingerencji  
w grunt, dopuszcza siC modernizacje i urz>dzenie 
parkingu przy zastosowaniu nawierzchni z kostki 
lub elementów acurowych. 
11. Ustalenia dla systemów infrastruktury 

technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy: 
1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji 

infrastruktury technicznej: infrastrukturC techniczn> 
lokalizuje siC na terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania; 

2) zasady obsługi zaopatrzenia w wodCŚ obowi>zuje 
zaopatrzenie w wodC zabudowy istniej>cej  
i projektowanej poprzez rozbudowC istniej>cego 
systemu wodoci>gowegoś 

3) zasady obsługi odprowadzenia WciekówŚ 
bezpoWrednio do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 

4) zasady obsługi odprowadzenia wód deszczowych: 
do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
obowi>zuje zagospodarowanie w granicach 
własnych działkiś 

5) zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś z istniej>cej 
sieci – stacji transformatorowej; 

6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych nisko 
emisyjnych aródeł, spełniaj>cych obowi>zuj>ce 
normy; 

7) zaopatrzenie w gaz ze aródeł indywidualnych lub  
z sieci; 

8) usuwanie odpadów obowi>zuje zgodnie ze 
stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Nakle nad 
Noteci>. 
12. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, przy 
czym dopuszcza siC dotychczasowe wykorzystania 
terenu do czasu zagospodarowania terenu zgodnie  
z ustaleniami planu. 

13. Stawka procentowa: ustala siC stawkC 
procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoWciŚ 20%. 

 
§ 9. Ustalenia dla terenu 05.MN 
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) dla ogrodzeM ustala siCŚ 

a) ogrodzenie działki nie moce przekraczać granicy 
działki oraz linii rozgraniczaj>cej drogi ustalonej 
w planie, 

b) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji 
mieszkaniowych: 
- wymaga siC ogrodzeM acurowych co najmniej 

powycej 0,6 m od poziomu terenu, 
- ł>czna powierzchnia przeWwitów powinna 

wynosić co najmniej 50% powierzchni 
acurowej czCWci ogrodzenia miCdzy słupamiś 

2) zasady lokalizacji reklam: 
a) zakazuje siC lokalizacji reklam wolnostoj>cych, 
b) dopuszcza siC lokalizacjC reklam wbudowanych 

o powierzchni noWnika do 2 m², 
c) obowi>zuje zakaz umieszczania reklam 

emituj>cych Wwiatło mog>ce zakłócać warunki 
mieszkaniowe w bezpoWrednim s>siedztwieś 

3) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
ustala siCŚ 
a) wykoMczenie elewacji z materiałów  

o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. 
tynk, cegła, drewno, kamieM, zakazuje siC 
stosowania rac>co jaskrawych kolorów, 

b) ujednolicon> kolorystykC pokrycia dachów 
ograniczon> do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, br>zów, szaroWci i czerni. 

3. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  
i krajobrazu: 
1) na terenie nie wystCpuj> obiekty i obszary objCte 

ochron> na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 
2) zakazuje siC makroniwelacji oraz niwelacji terenu, 

które spowodować mog> naruszenie interesów osób 
trzecich oraz stanu Wrodowiska. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ na terenie 
ustala siC strefC „B” ochrony konserwatorskiej 
obejmuj>c> wpisany do ewidencji zabytków teren 
dawnego cmentarza ewangelickiego z kaplic> 
cmentarn>ś konserwacja, rewaloryzacja i rekonstrukcja 
kaplicy winna być realizowana przez remonty 
konserwatorskie w uzgodnieniu z właWciwym 
konserwatorem zabytków. 

5. Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie 

z rysunkiem planu; 
2) parametry zagospodarowania terenu: 

a) wskaanik powierzchni zabudowy: dowolny, 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 

dowolny; 
3) parametry zabudowy: 

a) wysokoWć zabudowy: maksymalnie 9,5 m, 
maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne  
w tym poddasze, dla garacy i budynków 
gospodarczych do 5 m, 

b) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym k>tem, k>t nachylenia połaci 
dachowych: 18°-25° (ze Wciank> kolankow>) lub 
35°-45°ś 

4) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy przy granicy 
działki. 
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6. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie na podstawie 
przepisów odrCbnychŚ czCWć terenu znajduje siC  
w strefie ograniczenia zagospodarowania o szerokoWci 
50 m zgodnie z rysunkiem planu. W obrCbie strefy 
obowi>zuj> zasady zagospodarowania terenu zgodne  
z Rozporz>dzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej  
z dnia 25 sierpnia 1959 r., w sprawie okreWlenia, jakie 
tereny pod wzglCdem sanitarnym s> odpowiednie na 
cmentarze (Dz.U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315). 

7. Zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciŚ 
1) obowi>zuje zakaz wydzielania jako odrCbnych 

działek, terenów pod budynkami po obrysie tych 
budynków, bez wydzielenia terenu przynalecnego, 
niezbCdnego do racjonalnego korzystania  
z budynku; 

2) obowi>zuje zakaz dokonywania podziałów  
i wydzielania nowych działek wynikaj>cych  
z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych. 
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich ucytkowaniuŚ na całym terenie 
zakazuje siC lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych. 

9. Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 
modernizacji i rozbudowy: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki  

z drogi 01.KD.D; 
2) wskaaniki zaspokojenia potrzeb parkingowych: nie 

ustala siC. 
10. Ustalenia dla systemów infrastruktury 

technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy: 
1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji 

infrastruktury technicznej: infrastrukturC techniczn> 
lokalizuje siC na terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania; 

2) zasady obsługi zaopatrzenia w wodCŚ obowi>zuje 
zaopatrzenie w wodC zabudowy istniej>cej  
i projektowanej poprzez rozbudowC istniej>cego 
systemu wodoci>gowegoś 

3) zasady obsługi odprowadzenia WciekówŚ 
bezpoWrednio do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 

4) zasady obsługi odprowadzenia wód deszczowych: 
do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
obowi>zuje zagospodarowanie w granicach 
własnych działkiś 

5) zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś z istniej>cej 
sieci – stacji transformatorowej; 

6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych nisko 
emisyjnych aródeł, spełniaj>cych obowi>zuj>ce 
normy; 

7) zaopatrzenie w gaz ze aródeł indywidualnych lub  
z sieci; 

8) usuwanie odpadów obowi>zuje zgodnie ze 
stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Nakle nad 
Noteci>. 
11. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenówŚ obowi>zuje zakaz 
lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. 

12. Stawka procentowa: ustala siC stawkC 
procentow> słuc>c> naliczaniu opłaty, o której mowa  

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoWciŚ 20%. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego 
 
§ 10. Ustalenia dla terenów 01.KD.D, 02.KD.D, 

03.KD.D 
1. Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy D - 

dojazdowa. 
2. Parametry, wyposacenie i dostCpnoWćŚ 

1) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

2) elementy wyposaceniaŚ chodnik, co najmniej po 
jednej stronie jezdni. 
3. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) na warunkach zarz>dcy drogi dopuszcza siC 
lokalizacjCŚ wiat przystankowych, urz>dzeM 
infrastruktury technicznej niezwi>zanych z funkcj> 
podstawow> drogi oraz urz>dzeM zwi>zanych  
z obsług> drogi; 

2) noWniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania; 
4) urz>dzenia techniczne: droga w liniach 

rozgraniczaj>cych jest korytarzem infrastruktury 
technicznej stanowi>cej wyposacenie terenów 
przeznaczonych pod zabudowC. 
4. Sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania terenu. 

5. Inne ustalenia: czCWć drogi oznaczonej 02.KD.D 
znajduje siC w strefie poWredniej ujCcia wody 
podziemnej „BIźLAWY”, dla której obowi>zuj> zakazy 
i ograniczenia zgodnie z obowi>zuj>cym 
rozporz>dzeniem dla ujCcia wody. 

6. Stawka procentowa: nie ustala siC stawki 
procentowej słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Rozdział 4 

Przepisy koMcowe 
 
§ 11. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Andrzej Jedynak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 263 – 14788 – Poz. 2613 
 

zał>cznik nr 1  
do uchwały nr XIII/232/2011  

Rady Miejskiej w Nakle nad Noteci>  
z dnia 27 paadziernika 2011 r. 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 263 – 14789 – Poz. 2613 
 

zał>cznik nr 2  
do uchwały nr XIII/232/2011  

Rady Miejskiej w Nakle nad Noteci>  
z dnia 27 paadziernika 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu 
 

dotyczy miejscowego planu zagospodarowanie 
przestrzennego zgodnie z uchwał> nr XXXVI/525/2009 
z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyst>pienia 
do sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego czCWci miasta Nakło nad Noteci>, terenu 
połoconego w rejonie ul. Bohaterów i ul. Wzgórze 
Wodoci>gowe. 

 
Zawiadomienie o wyłoceniu do publicznego wgl>du 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognoz> oddziaływania na 
Wrodowisko ukazało siCŚ 
a) w lokalnej prasie (Gazeta Regionalna Powiat, z dnia 

22 czerwca 2011 r., nr 25), 
b) na tablicy ogłoszeM UrzCdu Miasta i Gminy Nakło 

nad Noteci>, 
c) w BIP UrzCdu Miasta i Gminy Nakło nad Noteci> 

(www.naklo.pu.pl). 
Projekt planu został wyłocony do publicznego 

wgl>du w dniach od 04 lipca 2011 r. do 26 lipca 2011 r. 
W dniu 13 lipca 2011 r. odbyła siC dyskusja 

publiczna nad przyjCtymi w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rozwi>zaniami. 
Termin składania uwag do projektu planu upłyn>ł  
z dniem 10 sierpnia 2010 r. 

W okresie przewidzianym do składania uwag do 
projektu planu po wyłoceniu do publicznego wgl>du nie 
wpłynCło cadne pismo z uwagami do projektu planu. 
 
 

zał>cznik nr 3  
do uchwały nr XIII/232/2011  

Rady Miejskiej w Nakle nad Noteci>  
z dnia 27 paadziernika 2011 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych  

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych. 

 
I. Zadania własne gminy. 
Do zadaM własnych gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, finansowanych z udziałem Wrodków  
z budcetu gminy zalicza siCŚ 
1) budowC dróg gminnych wraz z ich oWwietleniem, 
2) budowC wodoci>gów i urz>dzeM wodoci>gowych, 
3) budowC kanalizacji sanitarnej z urz>dzeniami, 
4) budowC kanalizacji deszczowej z urz>dzeniami, 

Przepisom o finansach publicznych podlegaj> 
inwestycje, które realizowane s> z udziałem Wrodków 
publicznych zdefiniowanych w art. 3 ustawy  

o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 157  
poz. 1240 z póan. zm.) oraz Wrodków pochodz>cych  
z funduszy strukturalnych UE. 

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, okreWlone w art. 7 ust. 1 
ustawy o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.  
Nr 142 poz. 1591 z póan. zm.), jak: 
1) zaopatrzenie w energiC elektryczn>, 
2) zaopatrzenie w energiC ciepln>, 
3) zaopatrzenie w gaz, 

podlegaj> dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizuj> 
przedsiCbiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie s> finansowane z udziałem Wrodków  
z budcetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo 
energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej 
budcetu, obejmuj> wykonanie oWwietlenia dróg, tych 
których gmina jest zarz>dc> - czyli dróg gminnych. 

Ponadto realizacja zadaM własnych bCd>cych 
zadaniami ucytecznoWci publicznej, których celem jest 
zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludnoWci w drodze 
Wwiadczonych usług powszechnie dostCpnych, takich 
jak: budowa wodoci>gów, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej moce być równiec prowadzona przez 
gminC w formie spółek prawa handlowego. 

II. Budowa dróg gminnych. 
W granicach planu drogi publiczne oznaczone 

zostały jako tereny: 01.KD.D, 02.KD.D, 03.KD.D. S> to 
istniej>ce drogi klasy D- dojazdowe. Przewiduje siC ich 
modernizacjC zgodnie z ustaleniami planu oraz budowC 
chodnika, co najmniej po jednej stronie jezdni. 

Na terenie objCtym planem nie przewiduje siC 
budowy nowych dróg publicznych. 

III. Uzbrojenie terenu. 
Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy. 
1) ustala siC nastCpuj>ce zasady lokalizacji 

infrastruktury technicznej: infrastrukturC techniczn> 
lokalizuje siC na terenach wynikaj>cych z lokalizacji 
uzgodnionych na etapie projektowania; 

2) zasady obsługi zaopatrzenia w wodCŚ obowi>zuje 
zaopatrzenie w wodC zabudowy istniej>cej  
i projektowanej poprzez rozbudowC istniej>cego 
systemu wodoci>gowego; 

3) zasady obsługi odprowadzenia WciekówŚ 
bezpoWrednio do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 

4) zasady obsługi odprowadzenia wód deszczowych: 
do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
obowi>zuje zagospodarowanie w granicach 
własnych działkiś 

5) zaopatrzenia w energiC elektryczn>Ś z istniej>cej 
sieci – stacji transformatorowej; 

6) zaopatrzenie w ciepłoŚ z indywidualnych nisko 
emisyjnych aródeł, spełniaj>cych obowi>zuj>ce normy; 

7) zaopatrzenie w gaz: ze aródeł indywidualnych lub  
z sieci; 

8) usuwanie odpadówŚ obowi>zuje zgodnie ze stosownymi 
uchwałami Rady Miejskiej w Nakle nad Noteci>. 

 
 

2613

 
 


