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Sposób realizacji inwestycji wynikał bCdzie  
z wykorzystania mocliwych do zastosowania 
rozwi>zaM techniczno-technologicznych gwarantuj>cych 
wysok> jakoWć wykonania inwestycji. Dopuszcza siC 
etapow> realizacjC inwestycji. 
3. Zasady finansowania: 
Realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz  

z zakresu zieleni urz>dzonej publicznej bCdzie 
finansowana przez budcet gminy z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, m. 
in. ustaw> z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póan. 
zm.) oraz z ustaw> z dnia 16 grudnia 2005 r.  
o finansowaniu infrastruktury transportu l>dowego 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z póan. zm.). 

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 
zwi>zanych z zaopatrzeniem terenu objCtego planem  
w energiC elektryczn> bCdzie realizowana ze Wrodków 
finansowych przedsiCbiorstwa energetycznego 
posiadaj>cego wymagan> koncesje oraz na podstawie 
umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na 
warunkach okreWlonych przez gestorów sieci. 

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodoci>gowej  
i kanalizacji finansowane bCd> na podstawie art. 15  
ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym odprowadzeniu 
Wcieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póan. zm.) 
ze Wrodków budcetu gminy z dopuszczeniem 
porozumieM finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 
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UCHWAŁA Nr XXXI/420/2008 
 RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECI= 

 z dnia 30 grudnia 2008 r. 
  

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dwóch fragmentów wsi Paterek, w rejonie 
ulicy Wyzwolenia i ulicy LeWnej, w gminie Nakło nad Noteci> – ze zmian> „2008”.  

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, ze zm. w Dz.U. 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) oraz na podstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,  
poz. 717 ze zm. Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 6,  
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237), po stwierdzeniu 
zgodnoWci niniejszych planów z ustaleniami Studium 
uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Noteci>, 
uchwalonego uchwał> nr XXXVI/440/2001 Rady 
Miejskiej w Nakle nad Noteci> z dnia 30 marca 2001 r. 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 
 

§ 1.1. Uchwala siC miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego dwóch fragmentów 
wsi Paterek, w rejonie ulicy Wyzwolenia i ulicy LeWnej, 
w gminie Nakło nad Noteci> – ze zmian> „2008” zwane 
dalej planami, w postaci rysunku planów stanowi>cego 
zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1Ś1000 
oraz ustaleM okreWlonych w niniejszej uchwale. 

2. Granice obszarów objCtych planami, o których 
mowa w ust. 1, okreWlone zostały na rysunku planu. 

3. Integralnymi czCWciami planów, o których mowa 
w ust. 1, s>Ś 

1) rysunek planów w skali 1Ś1000, z fragmentem 
rysunku Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Nakło nad Noteci>, uchwalonego uchwał>  
nr XXXVI/440/2001 Rady Miejskiej w Nakle nad 
Noteci> z dnia 30 marca 2001 r., stanowi>cy 
zał>cznik nr 1 do niniejszej uchwałyś 

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planów, stanowi>ce zał>cznik nr 2 do 
niniejszej uchwały (nie ogłaszany)ś 

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planach, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych, stanowi>ce 
zał>cznik nr 3 do niniejszej uchwały (nie ogłaszany). 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 
§ 2. Plany wymienione w § 1 poprzez swoje 

ustalenia stanowi>, w granicach obowi>zywania, 
zmiany „miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Paterek w rejonie ulic 
Wyzwolenia i LeWnej”, zatwierdzonego uchwał>  
nr LXIII/582/2002 Rady Miejskiej w Nakle n/Noteci>  
z dnia 19 wrzeWnia 2002 r., opublikowan> w Dzienniku 
UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z 2002 r. Nr 122, poz. 2471. 

 
§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 

mowa o: 
1) planach - nalecy przez to rozumieć plany, o których 

mowa w § 1 niniejszej uchwałyś 
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2) uchwale - nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

uchwałC Rady Miejskiej w Nakle nad Noteci> 
stanowi>c> ustalenia planuś 

3) rysunku planów - nalecy przez to rozumieć rysunek 
planów wykonany na mapie w skali 1Ś1000, 
stanowi>cy zał>cznik do niniejszej uchwały, na 
którym przedstawiono ustalenia planu w formie 
graficznej; 

4) przepisach szczególnych i odrCbnych - nalecy przez 
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikaj>ce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

5) terenie - nalecy przez to rozumieć teren  
o okreWlonym przeznaczeniu podstawowym  
i zasadach zagospodarowania ustalonych w tekWcie 
planów, który został wyznaczony na rysunku planów 
liniami rozgraniczaj>cymi i posiada swój symbol 
liczbowo-literowy; 

6) funkcji podstawowej - nalecy przez to rozumieć 
funkcjC zabudowy, która zajmuje co najmniej 50% 
jej powierzchni ucytkowej, lub funkcjC 
zagospodarowania terenu, która zajmuje co najmniej 
50% powierzchni działki budowlanejś 

7) funkcji uzupełniaj>cej (dopuszczalnej) - nalecy 
przez to rozumieć funkcje inne nic podstawowe, 
które uzupełniaj> lub wzbogacaj> funkcje 
podstawowe a nie s> z nimi sprzeczne. 

 
§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 

planów jestŚ 
1) umocliwienie działalnoWci rócnych podmiotów 

gospodarczych maj>cych na celu podjCcie 
inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji 
wzajemnych konfliktówś 

2) ochrona interesów publicznych w zakresie ochrony 
Wrodowiska i komunikacji drogowej. 

 
§ 5.1. Przedmiotem ustaleM planów s>Ś 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone literami MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z dopuszczeniem nieuci>cliwych usług oznaczone 
literami MN/U; 

3) tereny zieleni niskiej oraz liniowych urz>dzeM 
infrastruktury technicznej oznaczone literami ZP/K, W, E; 

4) tereny lasów oznaczone literami ZLś 
5) tereny komunikacji oznaczone literami KD-P,KD-

GL, KD-GD, KDW; 
6) zasady obsługi urz>dzeniami infrastruktury 

technicznej. 
2. Powierzchnie terenów, zawarte w niniejszej 

uchwale z dokładnoWci> do 1 ara, podano wył>cznie  
w celach informacyjnych. 
 

§ 6.1. Integraln> czCWci> uchwały jest rysunek 
planów w skali 1Ś1000 stanowi>cy zał>cznik nr 1. 

2. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planów s> ustaleniami obowi>zuj>cymiŚ 
1) granice obszarów objCtych planamiś 
2) symbole terenówś 

3) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 
lub rócnych zasadach zagospodarowaniaś 

4) linie rozgraniczaj>ce tereny o tym samym 
przeznaczeniu a rócnych zasadach zagospodarowania; 

5) linie podziału wewnCtrznego terenów na działki 
budowlane: 
a) WciWle okreWlone, 
b) dopuszczone do równoległych przesuniCćś 

6) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7) granica strefy ochronnej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej Wredniego napiCciaś 
8) wymiary okreWlaj>ce odległoWci wyracone  

w metrach. 
 

§ 7.1. Uchwała ustanawia obowi>zuj>ce na 
obszarach objCtych planami przepisy gminne, dotycz>ce 
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania 
poszczególnych terenów oraz okreWla konieczne dla 
osi>gniCcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia. 

2. Na obszarach objCtych planami obowi>zuj>, poza 
przepisami niniejszej uchwały, odrCbne, ogólnie 
obowi>zuj>ce, przepisy prawa. 

3. Tereny lub obiekty podlegaj>ce ochronie, 
ustalone na podstawie odrCbnych przepisów, w tym 
tereny górnicze, a takce naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych 
na obszarze objCtym planami nie wystCpuj>. 

 
§ 8. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

nalecy okreWlać według zasad ustalonych w punktach  
1-15 niniejszego paragrafu, wraz z ustaleniami 
dotycz>cymi poszczególnych terenów, wymienionymi 
w Rozdziale II: 
1) zakazuje siC wprowadzenia funkcji niezgodnych  

z ustalonym przeznaczeniem terenówś 
2) w przypadku gdy dla terenu okreWlono 2 funkcje 

ustala siC, ce funkcja uzupełniaj>ca nie moce zaj>ć 
wiCcej nic 30% powierzchni całego terenu i ogólnej 
kubatury obiektówś 

3) dopuszcza siC tworzenie działek bCd>cych 
wielokrotnoWci> zaproponowanych na rysunku planu 
dla realizacji jednego budynku mieszkalnego lub 
mieszkalnego i usługowego, przy zachowaniu 
dopuszczalnej powierzchni zabudowy ustalonej dla 
pojedynczej działki, w celu zwiCkszenia 
powierzchni rekreacyjnej działkiś 

4) przebieg linii rozgraniczaj>cych okreWlonych lini> 
przerywan> moce ulec zmianie na etapie 
opracowania dokumentacji geodezyjnej,  
z zachowaniem równoległoWci lub prostopadłoWci do 
linii z wyznaczonym wymiarowaniem, pod 
warunkiem, ce zmiana powierzchni poszczególnych 
działek czy terenów nie przekroczy ± 10%ś 

5) zasilanie obiektów w energiC elektryczn>  
z projektowanej linii niskiego napiCcia, 
wyprowadzonej ze stacji transformatorowych 
„Paterek 11”, oraz z istniej>cej linii niskiego 
napiCcia wyprowadzonej ze stacji 
transformatorowych „Paterek 10”, stacjC „Paterek 
11” nalecy przebudować na stacjC w gabarycie  
400 kVA; zalecane utrzymanie napowietrznej linii 
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Wredniego napiCcia przebiegaj>cej przez teren 
opracowaniaś wszelkie kolizje z istniej>cymi 
sieciami elektroenergetycznymi winny być usuniCte 
na koszt inwestora na warunkach gestora sieci; 
realizacja sieci uzbrojenia bCdzie mocliwa pod 
warunkiem wyprzedzaj>cej realizacji niwelacji drógś 

6) oWwietlenie zewnCtrzne i wewnCtrzne nalecy 
zaprojektować i wykonać z mocliwoWci> 
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej; 

7) zaopatrzenie w wodC z istniej>cego wodoci>gu 
wiejskiego, sieć w układzie pierWcieniowo-
rozgałCanym nalecy uzbroić w zasuwy i hydranty 
przeciwpocarowe w iloWci okreWlonej przepisami 
szczególnymiś przył>cza wprowadzić na działki 
zabudowy mieszkaniowej i zakoMczyć wodomierzami; 

8) odprowadzenie Wcieków do wiejskiej sieci 
kanalizacyjnej, z tym, ce dopuszcza siC tymczasowe 
rozwi>zanie sposobu odprowadzenia Wcieków 
sanitarnych na terenach, na których nie zrealizowano 
systemu kanalizacji sanitarnej na nastCpuj>cych 
warunkach – Wcieki sanitarne mog> być tymczasowo 
gromadzone w szczelnych zbiornikach sk>d 
powinny być wywocone do punktu zlewnego 
gminnej oczyszczalni - do czasu upływu jednego 
roku od dnia oddania do ucytku odpowiedniego 
kolektora sanitarnego w przyległej drodze, w którym 
to czasie wymaga siC zrealizowanie odpowiedniego 
przył>cza, z dopuszczeniem przebudowy 
istniej>cego zbiornika (na Wcieki sanitarne) na 
zbiornik poWredniś 

9) odprowadzenie wód opadowych do istniej>cej 
kanalizacji deszczowej lub do gruntu po 
oczyszczeniu do stopnia okreWlonego w odrCbnych 
przepisach prawa; 

 10) projektowane odcinki dróg publicznych i drogi 
wewnCtrznej, poza lokalizacj> urz>dzeM zwi>zanych 
bezpoWrednio z potrzebami ruchu na drodze, 
przeznacza siC do umieszczania urz>dzeM 
pomocniczych oraz obiektów i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej zwi>zanych z uzbrojeniem 
innych terenów, których budowa, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, jest zaliczana do celów 
publicznych, w tym miCdzy innymi podziemnych 
sieci i urz>dzeM kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 
wodoci>gu i gazoci>gu, z tym, ce ich realizacja jest 
własnym zadaniem inwestorów, a bCdzie mocliwa 
pod warunkiem wyprzedzaj>cego uregulowania 
spraw formalno-prawnych przez gestora sieci  
z zarz>dem drogi lub odpowiednio z jej 
właWcicielami (w odniesieniu do terenu drogi 
wewnCtrznej)ś 

 11) sieci uzbrojenia technicznego nalecy prowadzić  
w liniach rozgraniczaj>cych dróg wewnCtrznych 
oraz przyległych dróg publicznych, z tym ce 
dopuszcza siC przejWcia sieci lub przył>czy przez 
inne tereny na warunkach uzgodnionych z ich 
właWcicielamiś 

 12) na kacdej działce nalecy wyznaczyć miejsce na 
lokalizacjC pojemnika do czasowego gromadzenia 
odpadów stałychś 

 13) na kacdej działce przeznaczonej pod zabudowC 
mieszkaniow> jednorodzinn> nalecy zapewnić 
minimum 2 miejsca parkingowe dla samochodów 
osobowychś dla działek przeznaczonych pod 
dodatkow> funkcjC usługow> iloWć ta winna być 
odpowiednio zwiCkszona w zalecnoWci od potrzeb, 
ale nie mniej nic 1 stanowisko parkingowe dla 
samochodu osobowego na kacde 50 m2 powierzchni 
usługś 

 14) budynki nalecy lokalizować z zachowaniem 
minimalnych odległoWci od dróg i granic działek, 
okreWlonych na rysunkach planów jako 
nieprzekraczalne linie zabudowyś jeceli na rysunku 
planów, b>da w tekWcie, nie okreWlono linii 
zabudowy, minimaln> odległoWć zabudowy od 
granicy działki s>siedniej nalecy ustalić wg 
aktualnych przepisów o warunkach technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki, oraz uwzglCdnić 
szczególne maksymalne nieprzekraczalne linie 
zabudowy okreWlone wymiarami na rysunku planuś 

 15) w wypadku natrafienia na obiekt zabytkowy  
w trakcie prowadzenia prac ziemnych, prace te 
nalecy wstrzymać i niezwłocznie powiadomić 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub 
odpowiedni inny upowacniony organ administracji 
rz>dowej lub samorz>dowej. 

 
Rozdział II 

Przepisy szczegółowe 
 

§ 9. W granicach opracowania i uchwalania planów 
wydziela siC liniami rozgraniczaj>cymi tereny o rócnych 
funkcjach i sposobach zagospodarowania, oznaczone 
symbolami liczbowo literowymi nawi>zuj>cymi do 
funkcji wymienionych w § 5 uchwałyŚ 
1) 1MN (powierzchnia 5,54 ha) - teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala 
siCŚ 
a) mocliwoWć wydzielenia działek budowlanych 

zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku 
planów, 

b) na poszczególnych działkach mocliwoWć budowy 
wył>cznie jednego budynku mieszkalnego, 
pomieszczenia gospodarcze i garacowe nalecy 
ł>czyć „pod jednym dachem” z budynkiem 
mieszkalnym, przy czym ł>czna powierzchnia 
zabudowana działki nie moce przekroczyć 30% 
jej całej powierzchni, 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych do dwóch 
kondygnacji naziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe, dachy wysokie dwu- lub 
wielospadowe o nachyleniu 45° z tolerancj> do± 
10° kryte materiałem ceramicznym lub 
podobnym w odcieniach czerwieni, 

d) usytuowanie budynków z zachowaniem 
maksymalnych nieprzekraczalnych linii 
zabudowy oznaczonych na rysunku planówŚ 
- minimum 6,0 m od linii rozgraniczaj>cych 

drogi wewnCtrznej 10 KDW oraz gminnej 
drogi lokalnej 6KD-GL po jej poszerzeniu  
o tereny przyległe, zgodnie z rysunkiem 
planów, 
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- od linii rozgraniczaj>cej gminnej drogi 
dojazdowej 11KD-GD zgodnie z lini> 
wyznaczon> na rysunku planu, 

- minimum 20,0 m od krawCdzi jezdni 
powiatowej drogi granicz>cej od strony 
północnej z obszarem objCtym planem, 

e) minimum 60% powierzchni działek nalecy 
przeznaczyć pod zieleM ozdobn> i rekreacyjn>ś 
maksymalnej ochrony i wykorzystania przy 
kształtowaniu zieleni na działce wymaga 
istniej>cy drzewostan, szczególnie wskazany na 
rysunku planów w postaci grup zieleni wysokiej 
do zachowaniaś wzdłuc ul. Wyzwolenia 
wprowadzić pasy zieleni izolacyjnej, 

f) zakaz przekształcania istniej>cej rzeaby terenu, 
tworzenia nasypów, niwelacji oraz zapór 
progowych, w tym murków oporowych i pełnych 
podmurówek ogrodzeM, mog>cych zmienić 
istniej>ce kierunki powierzchniowego spływu 
wód opadowych i roztopowych lub doprowadzić 
do ich kumulacji wywołuj>cej lokalnie 
zwiCkszenie erozji wodnej gruntuś 

2) 2MN/U (powierzchnia 0,61 ha) – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, dla 
którego ustala siCŚ 
a) jako funkcjC podstawow> terenu - 

mieszkalnictwo w zabudowie jednorodzinnej na 
wydzielonych działkach, 

b) jako funkcjC uzupełniaj>c> - usługi  
o uci>cliwoWci nie przekraczaj>cej granic 
władania, 

c) na poszczególnych działkach mocliwoWć budowy 
wył>cznie jednego budynku mieszkalnego, oraz 
budynku przeznaczonego do prowadzenia 
działalnoWci usługowejś ł>czna powierzchnia 
zabudowana działki nie moce przekroczyć 50% 
jej całej powierzchni, 

d) wysokoWć budynków mieszkalnych do dwóch 
kondygnacji naziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe, dachy wysokie dwu- lub 
wielospadowe - o nachyleniu 45° z tolerancj> do 
± 10°, kryte materiałem ceramicznym lub 
podobnym w odcieniach czerwieni; architektura 
budynków gospodarczych i usługowych winna 
być zharmonizowana z budynkiem mieszkalnym, 

e) usytuowanie budynków z zachowaniem 
maksymalnych nieprzekraczalnych linii 
zabudowy oznaczonych na rysunku planów tj.Ś 
- minimum 20,0 m od krawCdzi jezdni 

powiatowej drogi granicz>cej od strony 
północnej z obszarem objCtym planem, 

- minimum 13,0 m od linii rozgraniczaj>cej 
gminn> drogC, stanowi>cej północno-
wschodni> granicC obszaru objCtego planem, 

- 6,0 m od linii rozgraniczaj>cej gminnej drogi 
lokalnej 6KD-GL po jej poszerzeniu o tereny 
przyległe, zgodnie z rysunkiem planów, 

- 10,0 m od krawCdzi lasu, z tym ce wymagane 
spełnienie warunków okreWlonych w odrCbnych 
przepisach prawa, 

f) minimum 30% powierzchni działek nalecy 
przeznaczyć pod zieleM ozdobn> i izolacyjn>ś 

3) 3MN (powierzchnia 1,50 ha) - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dla którego ustala siCŚ 
a) mocliwoWć wydzielenia działek budowlanych 

zgodnie z zasadami okreWlonymi na rysunku 
planów, 

b) na poszczególnych działkach mocliwoWć budowy 
wył>cznie jednego budynku mieszkalnego, 
pomieszczenia gospodarcze i garacowe nalecy 
ł>czyć „pod jednym dachem” z budynkiem 
mieszkalnym, przy czym ł>czna powierzchnia 
zabudowana działki nie moce przekroczyć 30% 
jej całej powierzchni, 

c) wysokoWć budynków mieszkalnych do dwóch 
kondygnacji naziemnych, w tym poddasze 
ucytkowe, dachy wysokie dwu- lub 
wielospadowe o nachyleniu 45° z tolerancj> do ± 
10°, kryte materiałem ceramicznym lub 
podobnym w odcieniach czerwieni, 

d) usytuowanie budynków z zachowaniem 
maksymalnych nieprzekraczalnych linii 
zabudowy oznaczonych na rysunku planów tj. 
- minimum 6,0 m od linii rozgraniczaj>cej 

gminn> drogC, stanowi>cej południowo-
wschodni> granicC obszaru objCtego planem, 

- 13,0 m od linii rozgraniczaj>cej gminn> 
drogC, stanowi>cej północno-wschodni> 
granicC obszaru objCtego planem, 

- 10,0 m od krawCdzi lasu, z tym ce wymagane 
spełnienie warunków okreWlonych w odrCbnych 
przepisach prawa, 

e) przy lokalizacji budynków nalecy uwzglCdnić 
strefC ochronn> - techniczn> 5,0 m od osi słupów 
przebiegaj>cej przez teren linii energetycznej 
SN, woln> od zabudowy, 

f) minimum 50% powierzchni działek nalecy 
przeznaczyć pod zieleM ozdobn> i rekreacyjn>ś  
w nasadzeniach nalecy preferować gatunki 
rodzime drzew i krzewówś 

4) 4ZL (powierzchnia 0,30 ha) - teren lasu - utrzymanie 
i uzupełnienie istniej>cego drzewostanu gatunkami 
odpornymi na zwiCkszon> penetracjCś 

5) 5ZP/K, W, E (powierzchnia 0,30 ha) - teren zieleni 
niskiej oraz liniowych urz>dzeM infrastruktury 
technicznej dla którego ustala siCŚ 
a) utrzymanie istniej>cych urz>dzeM z zakresu 

infrastruktury technicznej z mocliwoWci> dalszej 
rozbudowy, 

b) zagospodarowanie powierzchni terenu wył>cznie 
zieleni> nisk> o płytkim systemie korzeniowymś 

6) 6KD-GL (powierzchnia 0,12 ha) - teren komunikacji 
publicznej - istniej>ca gminna droga lokalna 
wymagaj>ca regulacji w liniach rozgraniczaj>cych 
do szerokoWci minimum 10.0 mś 

7) 7KD-GL (powierzchnia 0,03 ha) - teren komunikacji 
przeznaczony na poszerzenie i uregulowanie 
istniej>cej lokalnej drogi publicznej do szerokoWci  
w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10,0 mś 

8) 8KD-GL (powierzchnia 0,09 ha) - teren komunikacji 
przeznaczony na poszerzenie i uregulowanie 
istniej>cej lokalnej drogi publicznej do szerokoWci  
w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10,0 mś 
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9) 9KDW (powierzchnia 0,01 ha) - teren komunikacji 

przeznaczony na poszerzenie i uregulowanie 
istniej>cej lokalnej drogi publicznej do szerokoWci  
w liniach rozgraniczaj>cych minimum 10,0 mś 

 10) 10KDW (powierzchnia 0,10 ha) - teren komunikacji 
- droga wewnCtrzna, dla której ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 8,0 m, 
b) zakoMczenie placem manewrowym do 

zawracania szerokoWci minimum 12,5 m zgodnie 
z rysunkiem planów, 

c) w rejonie wł>czenia do drogi powiatowej 
koniecznoWć zachowania odpowiednich 
trójk>tów widocznoWciś 

 11) 11KD-GD (powierzchnia 0,32 ha) - teren 
komunikacji publicznej – gminna droga dojazdowa 
dla której ustala siCŚ 
a) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych 10,0 mś 

chodnik po stronie zabudowy, 
b) zakoMczenie placem manewrowym do 

zawracania zgodnie z rysunkiem planów, 
c) w rejonie wł>czenia do drogi lokalnej 

koniecznoWć zachowania odpowiednich 
trójk>tów widocznoWciś 

 12) 12 KD-P (powierzchnia 0,10 ha) - teren komunikacji 
publicznej - pas terenu szerokoWci ca 4,0 m 
stanowi>cy rezerwC na poszerzenie przyległej drogi 
powiatowej granicz>cej od strony północnej  
z obszarem objCtym planem do szerokoWci 20,0 m. 

 
§ 10. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> 

naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 
nieruchomoWci na 0%. 
 

Rozdział III 
Przepisy koMcowe 

 
§ 11. Traci moc „miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Paterek w rejonie ulic 
Wyzwolenia i LeWnej” uchwalony uchwał>  
nr LXIII/582/2002 Rady Miejskiej w Nakle n/Noteci>  
z dnia 19 wrzeWnia 2002 r., o której mowa w § 2 
niniejszej uchwały, zast>piony niniejsz> uchwał>. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza siC 

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nakle nad Noteci>. 
 
§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na 
stronie internetowej miasta i gminy Nakło nad Noteci>. 

 
§ 14. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 

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

 
Przewodnicz>cy 
Rady Miejskiej 

Andrzej Jedynak 
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