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UCHWAŁA Nr XXXVII/375/10 
 RADY GMINY NOWA WIEV WIELKA 

 z dnia 30 marca 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa WieW Wielka Wschód”. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r., Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
uchwala siC, co nastCpujeŚ 

 
DZIAŁ I 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1.1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nowa WieW Wielka 
uchwalonego uchwał> Nr XXXV/367/06 Rady Gminy 
Nowa WieW Wielka z dnia 23 maja 2006 r. uchwala siC 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Nowa WieW Wielka Wschód”, zwany dalej planem. 

2. Integralne czCWci uchwały stanowi>Ś 
1) zał>cznik nr 1 do uchwały - rysunek planu w skali 

1:2000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowaM  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy; 

2) zał>cznik nr 2 do uchwały, stanowi>cy 
rozstrzygniCcie o sposobie 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 nalec>cych do zadaM własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 
 
§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 
1) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu,  

o którym mowa w §1 uchwałyś 
2) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek 

planu na mapie w skali 1:2000; 
3) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> 

uchwałC Rady Gminy Nowa WieW Wielka; 
4) terenie – nalecy przez to rozumieć obszar  

o okreWlonym przeznaczeniu wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymiś 

5) symbolu terenu – rozumie siC przez to 
identyfikacyjne oznaczenie terenu zawieraj>ce 
literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym 
numerem; 

6) przeznaczeniu terenu – nalecy przez to rozumieć 
funkcjC terenu lub zabudowy; 

7) przepisach odrCbnych – nalecy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalecy przez to 
rozumieć liniC, w której moce być umieszczona 
Wciana budynku /za wyj>tkiem elementów 
architektonicznych, jak balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, podokienniki oraz inne detale/ bez 
prawa przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczaj>cej dróg, linii elektroenergetycznych 
itp; 

9) linii wewnCtrznego podziału – nalecy przez to 
rozumieć liniC na rysunku planu okreWlaj>c> podział 
na działki terenu o tej samej funkcji; 

 10) dachu płaskim – nalecy przez to rozumieć dach  
o nachyleniu połaci 5o-25o; 

 11) dachu wysokim – nalecy przez to rozumieć dach  
o nachyleniu połaci 26o-50o; 

 12) materiale dachówkopodobnym – nalecy przez to 
rozumieć blachodachówkC lub gont bitumiczny; 

 13) wysokoWci budynku – nalecy przez to rozumieć 
odległoWć od poziomu terenu do najwycej połoconej 
krawCdzi stropodachu lub kalenicy. 
2. PojCcia i okreWlenia ucyte w ustaleniach planu,  

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

 
§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

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

uchwały i na rysunku planu; 
2) ustalenia tekstowe planu okreWlone w rozdziałach  

3-7 uchwały. 
2. Ustalenia tekstowe planu zapisane s>  

w nastCpuj>cym układzieŚ 
1) przeznaczenie terenów – rozdział 3; 
2) ustalenia ogólne obowi>zuj>ce dla wszystkich 

terenów objCtych planem z wyj>tkiem terenu bazy 
paliw (16 P/S) – rozdział 4; 

3) ustalenia szczegółowe obowi>zuj>ce dla 
poszczególnych terenów objCtych planem  
z wyj>tkiem terenu bazy paliw (16 P/S) – rozdział 5; 

4) ustalenia szczegółowe dla komunikacji – rozdział 6; 
5) ustalenia (ogólne i szczegółowe ł>cznie) dla terenu 

bazy paliw płynnych (16 P/S) – rozdział 7. 
3. Ustalenia ogólne zapisane s> w nastCpuj>cej 

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

kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

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

przestrzeni publicznych; 
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6) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu  

i obiektów podlegaj>cych ochronie ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisówś 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWciś 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji; 

 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej; 

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

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

wynikaj>cej ze specyfiki poszczególnych terenów. 
 

Rozdział 2 
Oznaczenia graficzne 

 
§ 4. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunkach 

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

WciWle okreWloneś 
3) linie podziału terenów o tym samym przeznaczeniu 

WciWle okreWloneś 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) symbole terenów. 
 

Rozdział 3 
Przeznaczenie terenów 

 
§ 5.1. Dla kacdego terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczaj>cymi ustala siC jego przeznaczenie 
okreWlone w ustaleniach i na rysunku planu symbolem 
literowym oraz numerem. 

2. W granicach opracowania planu ustala siC 
nastCpuj>ce przeznaczenie terenówŚ 
a) tereny produkcji i składów oznaczone symbolem 

P/S, 
b) tereny usług oznaczone symbolem U, 
c) tereny usług i administracji oznaczone symbolem 

U/A, 
d) tereny usługowo-produkcyjne oznaczone symbolem 

U/P, 
e) tereny usług z funkcj> mieszkaniow> oznaczone 

symbolem U/MN, 
f) tereny cmentarzy oznaczone symbolem ZC, 
g) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbolem ZI, 
h) tereny lasów oznaczone symbolem ZL, 
i) tereny urz>dzeM kanalizacyjnych oznaczone 

symbolem K, 
j) tereny parkingów oznaczone symbolem KP, 
k) tereny dróg publicznych według klas oznaczone 

symbolem KD..., 
l) tereny dróg wewnCtrznych oznaczone symbolem 

KDW, 

m) tereny dróg pieszo-jezdnych oznaczone symbolem 
KDX, 

n) tereny komunikacji pieszej oznaczone symbolem 
KX. 

DZIAŁ II 
 

Rozdział 4 
Ustalenia ogólne dla wszystkich terenów w granicach 

planu z wyj>tkiem bazy paliw (16 P/S) 
 
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) obowi>zuje lokalizacja zabudowy w czCWci działki 

wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
okreWlonymi na rysunku planu; 

2) dopuszcza siC sytuowanie budynków gospodarczych 
i garacy bezpoWrednio przy granicy z s>siedni> 
działk> budowlan> z zastrzeceniem, ce o ile na 
którejkolwiek z s>siednich działek istnieje juc 
budynek usytuowany bezpoWrednio przy granicy, 
nowy budynek nalecy sytuować przylegle do 
istniej>cej Wcianyś 

3) na terenach zabudowy usługowej z funkcj> 
mieszkaniow> obowi>zujeŚ 
a) zasada lokalizacji nie wiCcej nic dwóch obiektów 

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

b) zakaz realizacji budynku mieszkalnego przed 
realizacj> budynku usługowegoś 

4) dla budynków mieszkalnych obowi>zuje realizacja 
dachów wysokich; na budynkach produkcyjnych  
i usługowych oraz wolno stoj>cych budynkach 
gospodarczych i garacach - dachy wysokie lub 
płaskieś na budynkach gospodarczych i garacach 
usytuowanych bezpoWrednio przy granicy działki 
obowi>zuj> dachy płaskieś 

5) obowi>zuj>cy kierunek głównych kalenic 
równoległy do przyległej drogi; dla działek 
narocnych główne kalenice równoległe do jednej  
z przyległych drógś 

6) obowi>zuje ujednolicony charakter zabudowy na 
poszczególnych działkach przewidzianych dla 
zabudowy usługowej, usługowo-produkcyjnej  
i usługowo-mieszkalnej oraz jednakowa kolorystyka 
dachów wysokich; 

7) obowi>zuje realizacja ogrodzeM acurowych  
z wykluczeniem prefabrykowanych przCseł 
betonowych. 
 
§ 7. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) uci>cliwoWć prowadzonej działalnoWci produkcyjnej  

i usługowej musi ograniczać siC do granic terenu, do 
którego inwestor ma tytuł prawny; 

2) obowi>zuje maksymalna ochrona wartoWciowego 
drzewostanu i krzewówś 

3) obowi>zuje wyznaczenie miejsc na pojemniki 
słuc>ce do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych. 
 
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
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1) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ce 
jest on zabytkiem, obowi>zujeŚ 
a) zatrzymanie wszelkich robót mog>cych 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
b) zabezpieczenie odkrytego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia przy ucyciu dostCpnych Wrodkówś 
c) niezwłoczne powiadomienie właWciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
wójtaś 

2) w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 
obejmuj>cej cmentarz, obowi>zuje zachowanie 
układu przestrzennego, podziału na kwatery, 
drzewostanu i nagrobków o wartoWci historycznej. 
Wszelkie prace mog>ce naruszyć substancjC 
zabytkow> cmentarza wymagaj> uzgodnienia  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 
§ 9. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala siC 
wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

 
§ 10. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy okreWlone 

na rysunku planu; 
2) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych do 9,0 m, wolno 
stoj>cych budynków gospodarczych i garacy do  
6,0 m, budynków gospodarczych i garacy 
usytuowanych bezpoWrednio przy granicy działki do 
4,0 m, budynków usługowych, produkcyjnych, 
magazynów i składów do 11,0 m; 

3) obowi>zuje ograniczenie wysokoWci nowych 
ogrodzeM do 1,60 m; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a) dla terenów usługowo-produkcyjnych, 

usługowych, i usługowo-administracyjnych – 
50% powierzchni działki, 

b) dla terenów zabudowy usługowej z funkcj> 
mieszkaniow> – 40% powierzchni działkiś 

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego: 
a) dla terenów usługowo-produkcyjnych, 

usługowych, i usługowo-administracyjnych – 
30% powierzchni działki, 

b) dla terenów zabudowy usługowej z funkcj> 
mieszkaniow> – 40% powierzchni działki. 

 
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie: południowa 
czCWć terenu oznaczonego symbolem 2 ZC objCta jest 
stref> „B” ochrony konserwatorskiej. Zakres ochrony 
okreWla §8. 

 
§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWciŚ 
1) podział terenu na działki zgodnie z zasadami 

okreWlonymi na rysunku planu i w ustaleniach 
szczegółowychś dopuszcza siC mocliwoWć ł>czenia 
działekś 

2) dla linii orientacyjnych obowi>zuje tolerancja +- 3,0 m. 
 
§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) obowi>zuje zakaz składowania odpadów, które nie 

s> wykorzystywane powtórnie w procesach 
technologicznych zakładów znajduj>cych siC  
w granicach planu; 

2) obowi>zuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy na 
terenach zalesionych; 

3) obowi>zuj> strefy ograniczonego ucytkowania 
wzdłuc istniej>cych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych Wredniego napiCcia. 
 
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

komunikacji: 
1) powi>zania układu komunikacyjnego obszaru 

objCtego planem z sieci> dróg zewnCtrznych odbywa 
siC przez przylegaj>ce do obszaru drogi publiczne; 

2) obowi>zuje klasyfikacja oraz szerokoWć w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg okreWlona w ustaleniach 
szczegółowychś 

3) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych  
w ramach danej działki według wskaanikaŚ 
minimum 2 miejsca postojowe lub garac i 1 miejsce 
postojowe dla domu jednorodzinnego i 3 miejsca 
postojowe na 100 m2 pow. ucytkowej usług oraz  
25 miejsc na 100 zatrudnionych w obiektach 
produkcyjnych i magazynowych; 

4) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg 
przeznaczone s> do ruchu i postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, Wciecek rowerowych, lokalizacji 
infrastruktury technicznej; 

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

6) wzdłuc pasów drogowych dopuszcza siC nasadzenia 
drzew jednolitego gatunku. 
 
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodCŚ 

a) zaopatrzenie w wodC z istniej>cej  
i projektowanej sieci gminnej na warunkach 
gestora sieci; 

b) sieć wodoci>gow> projektować w ci>gach 
komunikacyjnych; 

c) dopuszcza siC indywidualne ujCcia wody do 
czasu realizacji sieci komunalnej z wył>czeniem 
terenu 4 U/MN; 

2) odprowadzenie Wcieków sanitarnych: 
a) odprowadzenie Wcieków sanitarnych do 

istniej>cej i projektowanej gminnej kanalizacji 
sanitarnej, 

b) kanalizacjC sanitarn> projektować w ci>gach 
komunikacyjnych, 

c) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siC bezodpływowe, szczelne zbiorniki 
Wciekówś 

d) w ci>gu 1 roku od wybudowaniu sieci 
kanalizacyjnej obowi>zuje podł>czenie do niej 
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wszystkich obiektów i likwidacja zbiorników 
bezodpływowychś 

3) odprowadzenie wód opadowych: 
a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu, 

docelowo do kanalizacji deszczowej, 
b) kanalizacjC deszczow> projektować w ci>gach 

komunikacyjnych, 
c) obowi>zuje podczyszczanie wód opadowych  

z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów  
i placów w stopniu okreWlonym przepisami 
odrCbnymiś 

4) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z projektowanej 
w pasie drogi 06 KDD słupowej stacji 
transformatorowej oraz stacji transformatorowych 
istniej>cych w obszarze objCtym planem po ich 
przebudowie na stacje w gabarycie 400 kVA; ze 
stacji istniej>cych i projektowanej nalecy 
wybudować linie kablowe niskiego napiCciaś dla 
zasilania projektowanej stacji transformatorowej 
wybudować odcinek linii kablowej SN, jako 
odgałCzienie od przebiegaj>cej przez teren planu 
linii napowietrznej SN przewidzianej do 
zachowania; 

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

indywidualnych, 
b) zakazuje siC stosowania aródeł ciepła  

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

grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy 
nisko siarkowy, gaz, wCgiel spalany w piecach 
niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne 
aródła energii; 

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

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

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

c) dopuszcza siC budowC stacji bazowych telefonii 
komórkowych na terenach wskazanych  
w ustaleniach szczegółowychś. 

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

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

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

 
§ 16. Sposób i termin tymczasowego 

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

 
§ 17. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 

jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
30% . 

DZIAŁ III 
 

Rozdział 5 
Ustalenia szczegółowe dla wszystkich terenów  

w granicach planu z wyj>tkiem bazy paliw (16 P/S) 
 

§ 18. 1 KP, 11 KP: 
1) przeznaczenie terenu: parkingi; 
2) obowi>zuje obsługa komunikacyjna z przyległych 

dróg dojazdowych i lokalnych. 
 
§ 19. 2 ZC: 

1) przeznaczenie terenu: cmentarz; 
2) obowi>zujeŚ 

a) strefa „B” ochrony konserwatorskiej w granicach 
okreWlonych na rysunku planu, 

b) zachowanie istniej>cego cmentarza  
z mocliwoWci> powiCkszenia, 

c) zakaz pochówków w północnej czCWci terenu (na 
działkach o numerach ewidencyjnych 81/4  
i 81/3) do czasu realizacji sieci wodoci>gowej na 
przyległym obszarze, 

d) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
lokalnych. 

 
§ 20. 3 ZI, 10 ZI: 

1) przeznaczenie terenu: zieleM izolacyjna; 
2) obowi>zuje zagospodarowanie terenu zieleni> 

wysok> i Wrednio wysok>. 
 
§ 21. 4 U/MN, 5 U/MN, 6 U/MN, 7 U/MN: 

1) przeznaczenie terenu: usługi z funkcj> 
mieszkaniow>ś 

2) obowi>zujeŚ 
a) zakaz realizacji nowej zabudowy na terenie  

4 U/MN przed wyposaceniem terenu w sieć 
wodoci>gow>, 

b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć znacz>co 
oddziałuj>cych na Wrodowisko, 

c) zagospodarowanie zieleni> wysok> pasów terenu 
przyległych do ulicy 02 KDL wyznaczonych 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy na terenach  
5 U/MN i 6 U/MN, 

d) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg 
wewnCtrznych i drogi lokalnej 03 KDL; zakaz 
bezpoWrednich wjazdów na działki z drogi 
lokalnej 02 KDL; 

3) dopuszcza siCŚ 
a) zachowanie istniej>cej zabudowy zagrodowej, 
b) realizacjC budynków niekorzystaj>cych z wody 

(np. garacy) poza nieprzekraczaln> lini> 
zabudowy, wyznaczaj>c> strefC od cmentarza  
w południowej czCWci terenu 4 U/MN. 

 
§ 22. 8 ZL, 17 ZL, 18 ZL: 

1) przeznaczenie terenu: las, 
2) obowi>zuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy. 

 
§ 23. 9 K: 

1) przeznaczenie terenu: urz>dzenia kanalizacyjne, 
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2) obowi>zuje zachowanie istniej>cej przepompowni 

Wcieków z mocliwoWci> przebudowy na warunkach 
gestora. 
§ 24. 12 U: 

1) przeznaczenie terenu: usługiś 
2) obowi>zujeŚ 

a) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej, 
b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć znacz>co 

oddziałuj>cych na Wrodowisko, 
c) zagospodarowanie zieleni> wysok> pasów terenu 

przyległych do ulicy 02 KDL wyznaczonych 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy, 

d) obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej 02 KDL 
i drogi dojazdowej 05 KDD; 

3) dopuszcza siC zachowanie bez prawa rozbudowy 
istniej>cych na terenie 12U budynków 
mieszkalnych. 
 
§ 25. 13 U/A: 

1) przeznaczenie terenu: usługi i administracja; 
2) obowi>zujeŚ 

a) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej, 
b) zakaz lokalizacji przedsiCwziCć znacz>co 

oddziałuj>cych na Wrodowisko, 
c) zagospodarowanie zieleni> wysok> pasa terenu 

przyległego do ulicy 02 KDL wyznaczonego 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy oraz pasa 
terenu szerokoWci 20,0 m wzdłuc wschodniej 
granicy terenu, 

d) obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej 02 KDL 
i drogi dojazdowej 05 KDD; 

3) dopuszcza siC podział terenu na działki nie mniejsze 
nic 5000 m2z obowi>zkiem zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej z dróg wewnCtrznych. 
 
§ 26. 14 U/P, 15 U/P, 19 U/P, 20 U/P: 

1) przeznaczenie terenu: usługi i produkcja; 
2) obowi>zujeŚ 

a) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej, 
b) obsługa komunikacyjna z przyległych drógŚ 

lokalnej 02 KDL, dojazdowej 06 KDD  
i wewnCtrznych 09 KDW i 010 KDW; 

3) dopuszcza siCŚ 
a) lokalizacjC przedsiCwziCć znacz>co 

oddziałuj>cych na Wrodowisko z wył>czeniem 
inwestycji, dla których raport jest obligatoryjny, 

b) zachowanie bez prawa rozbudowy istniej>cych 
budynków mieszkalnych. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia szczegółowe dla komunikacji 
 
§ 27. 01 KDL: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna; 
2) droga powiatowa w klasie drogi lokalnej  

o szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych 17,0-12,0 m; 
3) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa  

z obustronnym chodnikiem. 
 
§ 28. 02 KDL: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna; 

2) droga lokalna o szerokoWci w liniach 
rozgraniczaj>cych 15,0-12,0 m; 

3) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa  
z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem. 
§ 29. 03 KDL: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna; 
2) droga lokalna o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 12,0-10,0 m; 
3) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa  

z jednostronnym chodnikiem lub jednoprzestrzenna. 
 
§ 30. 04 KDW: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna; 
2) droga dojazdowa o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych około 12,0 m; 
3) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa  

z jednostronnym chodnikiem; 
4) dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny. 

 
§ 31. 05 KDD: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna; 
2) droga dojazdowa o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 20,0 m; 
3) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa  

z jednostronnym chodnikiem lub jednoprzestrzenna. 
 
§ 32. 06 KDD: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna; 
2) droga dojazdowa o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 10,0 m; 
3) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowe  

z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem; 
4) dopuszcza siCŚ 

a) przekrój jednoprzestrzenny, 
b) lokalizacjC słupowej stacji transformatorowej  

w liniach rozgraniczaj>cych drogi. 
 
§ 33. 07 KDW, 08 KDW, 09 KDW, 010 KDW: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja; 
2) drogi wewnCtrzne o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 10,0 m; 
3) w przekroju poprzecznym drogi jedno jezdniowe  

z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem; 
dopuszcza siC przekrój jednoprzestrzenny. 
 
§ 34. 011 KDX: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna; 
2) drogi dojazdowe pieszo-jezdne, o zmiennej 

szerokoWci w liniach rozgraniczaj>cych, z zatokami 
parkingowymi i elementami zieleni. 
 
§ 35. 012 KX: 

1) przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna; 
2) przejWcie piesze o szerokoWci w liniach 

rozgraniczaj>cych 5,0 m; 
3) dopuszcza siC dojazd w przypadku podziału 

przyległej działki. 
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DZIAŁ VI 
 

Rozdział 7 
Ustalenia dla terenu bazy paliw (16 P/S) 

 
§ 36. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa produkcyjna, 
b) zabudowa składowa i magazynowa, 
c) zabudowa biurowa i socjalna; 

2) przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
a) zabudowa administracyjna, 
b) zabudowa usługowa, 
c) budynki i budowle infrastruktury technicznej, 
d) budynki i budowle zwi>zane z transportem 

samochodowym, 
e) bocznica kolejowa wraz z zabudow> 

towarzysz>c> zwi>zan> z załadunkiem  
i rozładunkiem towarów, 

f) komunikacja wewnCtrzna, 
g) zieleM urz>dzona. 
 
§ 37. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) na całym obszarze bazy (16P/S) obowi>zujeŚ 

a) lokalizacja zabudowy w czCWci terenu 
wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy okreWlonymi na rysunku planu, 

b) lokalizacja zbiorników paliw płynnych  
z uwzglCdnieniem pasów ochronnych  
w granicach bazy, od istniej>cej i projektowanej 
zabudowy i innych form ucytkowania terenu  
w s>siedztwie bazy – według przepisów 
odrCbnych, 

c) zastosowanie przy realizacji nowych zbiorników 
zabezpieczeM technicznych, które doprowadz> do 
ograniczenia zagroceM dla zdrowia ludzi, w tym 
wyst>pienia powacnych awarii; 

2) na terenie po zachodniej stronie bocznicy kolejowej 
obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych zbiorników 
naziemnych do magazynowania ropy naftowej  
i produktów naftowych; 

3) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zbiorników  
z mocliwoWci> modernizacji; zwiCkszenie 
pojemnoWci istniej>cych zbiorników wył>cznie na 
wschód od bocznicy kolejowej. 
 
§ 38. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego: 
1) obowi>zujeŚ 

a) zastosowanie najlepszych dostCpnych technologii 
zgodnie z przepisami odrCbnymi z zakresu 
ochrony Wrodowiska, 

b) monitoring jakoWci wód gruntowych, jakoWci 
gruntu do głCbokoWci 15,0 m, Wrodowiska 
glebowego do 30 cm i powietrza, 

c) maksymalna ochrona wartoWciowego 
drzewostanu i krzewów, 

d) wyznaczenie miejsc na pojemniki słuc>ce do 
czasowego gromadzenia odpadów stałychś 

2) dopuszcza siC lokalizacjC przedsiCwziCć znacz>co 
oddziałuj>cych na Wrodowisko. 

§ 39. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ  
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ce jest 
on zabytkiem, obowi>zujeŚ 
a) zatrzymanie wszelkich robót mog>cych uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
b) zabezpieczenie odkrytego przedmiotu i miejsca jego 

odkrycia przy ucyciu dostCpnych Wrodkówś 
c) niezwłoczne powiadomienie właWciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta. 
 
§ 40. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala siC 
wymagaM wynikaj>cych z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

 
§ 41. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) lokalizacja nowej zabudowy z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy okreWlone na 
rysunku planu i przepisów odrCbnychś 

2) obowi>zuje wysokoWć zabudowy wynikaj>ca  
z uwarunkowaM technologicznych projektowanych 
inwestycji z uwzglCdnieniem przepisów odrCbnychś 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz  
z powierzchniami utwardzonymi – 80% powierzchni 
terenu, 

4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego – 20% powierzchni terenu. 
 
§ 42. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegaj>cych ochronie: nie wyznacza siC. 
 
§ 43. Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoWci: dopuszcza siC podział terenu, 
z wyodrCbnieniem działek o powierzchni nie mniejszej 
nic 1500 m2, dla rócnych podmiotów gospodarczych,  
z obowi>zkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej  
z dróg wewnCtrznych. 

 
§ 44. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) obowi>zuje zakaz składowania odpadów, które nie 

s> wykorzystywane powtórnie w procesach 
technologicznych zakładów znajduj>cych siC  
w granicach planu; 

2) obowi>zuj> strefy ograniczonego ucytkowania 
wzdłuc istniej>cych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych Wredniego napiCcia. 
 
§ 45. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

komunikacji: 
1) powi>zanie wewnCtrznego układu komunikacyjnego 

z sieci> dróg zewnCtrznych odbywa siC przez 
przylegaj>ce do terenu drogi publiczne; 

2) obowi>zuje zabezpieczenie miejsc postojowych  
w granicach ucytkowanego terenu według 
wskaanikaŚ minimum 3 miejsca postojowe na  
100 m2 pow. ucytkowej usług lub 25 miejsc na  
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100 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych  
i magazynowych. 
 
§ 46. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodC z indywidualnych ujCć 

głCbinowych, 
2) odprowadzenie Wcieków do własnej oczyszczalni, 
3) odprowadzenie wód opadowych: z powierzchni 

nieutwardzonych do gruntu, z powierzchni 
utwardzonych dróg, parkingów i placów do 
oczyszczalni; 

4) zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś z istniej>cej  
i projektowanej sieci nn; 

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

indywidualnych, 
b) zakazuje siC stosowania aródeł ciepła  

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

grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy 
nisko siarkowy, gaz lub inne odnawialne aródła 
energii; 

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

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

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

c) dopuszcza siC budowC stacji bazowych telefonii 
komórkowychś 

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

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

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

 
§ 47. Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenówŚ 
nie ustala siC. 

 
§ 48. Stawka procentowa słuc>ca naliczeniu 

jednorazowej opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
30%. 

 
DZIAŁ V 

 
Rozdział 8 

Przepisy koMcowe 
 
§ 49. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

Gminy Nowa WieW Wielka. 
 
§ 50. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
oraz na stronie internetowej gminy. 

§ 51. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady 
Jan JCdrusik 
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zał>cznik nr 1 
do uchwały nr XXXVII/375/10 

Rady Gminy Nowa WieW Wielka 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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zał>cznik nr 2 
do uchwały nr XXXVII/375/10 

Rady żminy Nowa WieW Wielka 
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

A. W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du  
w dniach od 13 lipca 2009 r. do 13 sierpnia 2009 r. oraz 
18 dni po nim nastCpuj>cych wpłynCły 2 pisma  
z uwagami do projektu planu. 
 

I. Pismo zbiorowe z dnia 29 lipca 2009 r., 
podpisane przez 46 osób, zawiera uwagi, których treWć 
oraz sposób rozpatrzenia przedstawiaj> siC nastCpuj>coŚ 

1. Uwaga – wniosek o wprowadzenie na terenie 
istniej>cej bazy paliw, po zachodniej stronie bocznicy 
kolejowej, zakazu budowy nowych zbiorników 
naziemnych do magazynowania produktów naftowych 
klas I, II i III.  
Zmieniono redakcjC § 37, w którym punkt 2 otrzymał 
brzmienieŚ „na terenie, po zachodniej stronie bocznicy 
kolejowej, obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych 
zbiorników naziemnych do magazynowania ropy 
naftowej i produktów naftowych.” 
Zmiana ma charakter istotny dla ucytkowników terenu  
i spowodowała koniecznoWć powtórnego wyłocenia 
projektu planu do publicznego wgl>du.  
UwagC uwzglCdniono 

2. Uwaga – wniosek o ustalenie zieleni izolacyjnej 
wysokiej na terenach oznaczonych symbolami 10ZI, 
09KDW, 11U, 12U, 04KDD, 13 KP i 14ZI.  
Tereny 10ZI i 14ZI, według dotychczasowych ustaleM, 
s> juc przeznaczone na zieleM izolacyjn>. Rozpatruj>c 
wniesion> uwagC rozszerzono funkcjC zieleni 
izolacyjnej na tereny o symbolach 11U, 12U oraz 
09KDW, natomiast zachowuje siC istniej>cy parking na 
terenie 15KP, drogC 04KDD jako awaryjny wjazd na 
teren bazy oraz projektowany wzdłuc tej drogi parking 
13KP. 
Uwaga uwzglCdniona czCWciowo.  
W projekcie, ponownie wyłoconym do publicznego 
wgl>du, dokonano korekty przebiegu drogi 04KDD 
sytuuj>c j> stycznie do terenu 11KP (pierwotny symbol 
15KP), zmieniono granice terenu objCtego symbolem  
10 ZI i w konsekwencji zmieniono wyrócniki liczbowe 
kolejnych terenów.  

3. Uwaga – wniosek o poszerzenie terenu zieleni 
izolacyjnej 3ZI od północnej strony cmentarza do ulicy 
03KDL.  
Obowi>zuj>ca strefa od cmentarza o szerokoWci 50 m do 
istniej>cej i projektowanej zabudowy jest zachowana. 
IzolacjC od projektowanych usług na terenach 5U/MN  
i 6U/MN, w stosunku do istniej>cej zabudowy 
mieszkaniowej po zachodniej stronie ul. Przemysłowej, 
stanowić bCdzie ustalona w granicach działek 
połoconych na tych terenach, a przyległych do ulicy 
(02KDL), zieleM wysoka o szerokoWci minimum 22 m.  
Uwagi nie uwzglCdniono.  
 

4. Uwaga – wniosek o zmianC przeznaczenia 
terenów 4U/MN, 5U/MN, 6U/MN i 7U/MN  
z zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej na zabudowC wył>cznie mieszkaniow>.  
Uznaje siC za właWciwe ustalenie dla obszaru 
połoconego w bliskim s>siedztwie bazy paliw, a od 
południa granicz>cego z cmentarzem – przeznaczenia 
na usługi z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 
wył>cznie jako towarzysz>cej. 
Autorzy uwagi mieszkaj>cy po zachodniej stronie  
ul. Przemysłowej, czyli znacznie dalej od bazy paliw, 
której rozwój kwestionuj> z uwagi na jej uci>cliwoWć, 
proponuj> wprowadzenie nowej zabudowy 
mieszkaniowej niemal stycznie do terenu bazy. 
Uwagi nie uwzglCdniono. 

5. Uwaga – wniosek o zmianC przeznaczenia 
terenów 17U, 19U/P, 20U/P, 23U/P, 24U/P (po zmianie 
numeracji 12U, 14U/P, 15U/P, 19U/P, 20U/P) na 
zabudowC mieszkaniow> oraz wprowadzenie zieleni 
izolacyjnej o szerokoWci minimum 15 m wzdłuc 
zachodniej i północnej granicy bazy paliw. 
Połocenie wymienionych wycej terenów w bliskim 
s>siedztwie bazy paliw wyklucza realizacjC na nich 
nowej zabudowy mieszkaniowej.  
Uwaga nieuwzglCdniona. 
Projekt planu przewiduje zieleM izolacyjn> wzdłuc 
granicy bazy paliw na terenach 8ZL i 10ZI, ponadto,  
w wyniku uwzglCdnienia uwag, wprowadzono zieleM 
izolacyjn> na terenie o dotychczasowym symbolu 12U, 
a takce 11U oraz ustalono zagospodarowanie zieleni> 
wysok> pasa szerokoWci min.20 m wzdłuc wschodniej 
granicy terenu 18U/A (po zmianie numeracji 13U/A). 
Natomiast ustalenie obowi>zku realizacji zieleni 
izolacyjnej na styku bazy paliw z lasem lub zabudow> 
usługow> bez funkcji mieszkalnej uznano za niecelowe. 
Uwaga uwzglCdniona czCWciowo. 

6. Uwaga – wniosek o zmianC przeznaczenia terenu 
18U/A (po zmianie numeracji 13U/A) z funkcji 
usługowo-administracyjnej na mieszkalnictwo  
z administracj>. 
Z uwagi na bliskie s>siedztwo bazy paliw lokalizacja na 
tym terenie zabudowy mieszkaniowej jest niewłaWciwa. 
Uwaga nieuwzglCdniona.  

7. Uwaga dotycz>ca potrzeby wydzielenia terenów 
dla sieci wodoci>gowo-kanalizacyjnej z urz>dzeniami 
towarzysz>cymi i jej realizacji na terenach 
przeznaczonych na zabudowC mieszkaniow> przed 
sprzedac> nieruchomoWci. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej s> okreWlone w § 15 projektu 
uchwały. Sieć wodoci>gowo-kanalizacyjn>  
z urz>dzeniami towarzysz>cymi przewiduje siC  
w liniach rozgraniczaj>cych dróg (§ 14 pkt 4 oraz § 15 
pkt 1b i 2b).  
Tak sformułowane w projekcie uchwały zasady zostały 
zaakceptowane przez Zakład żospodarki Komunalnej  
w Nowej Wsi Wielkiej. 
Brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla sugerowanej  
w piWmie wyprzedzaj>cej budowy gminnej 
infrastruktury wodoci>gowo-kanalizacyjnej przed 
sprzedac> nieruchomoWci. Obrót ziemi> jest mocliwy  
w kacdym czasie bez cadnych ograniczeM. 
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Uwagi odrzucone jako bezzasadne.  
 

II. Pismo Pani Hanny Nowak z dnia 19 sierpnia 
2009 r. 

1. Uwaga kwestionuj>ca projektowanie nowych 
zbiorników paliw płynnych na terenie bazy od strony 
istniej>cego osiedla oraz budowC nowych domów 
mieszkalnych w s>siedztwie bazy. 
Zmieniono redakcjC § 37, w którym punkt 2 otrzymał 
brzmienieŚ „na terenie po zachodniej stronie bocznicy 
kolejowej obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych 
zbiorników naziemnych do magazynowania ropy 
naftowej i produktów naftowych.” 
Projekt planu nie przewiduje nowej zabudowy 
mieszkaniowej z wyj>tkiem dopuszczenia mieszkaM 
jako funkcji towarzysz>cej na terenach projektowanych 
usług w południowej czCWci obszaru objCtego planem. 
Uwagi uwzglCdniono czCWciowo. 

2. Uwaga – wniosek o zalesienie terenu miCdzy  
ul. Przemysłow> a baz> paliw. 
Projekt planu przewiduje zieleM izolacyjn> na terenach 
wokół bazy paliw oznaczonych symbolami 8ZL, 10ZI 
oraz 14ZI, a takce dodatkowo, w wyniku uwzglCdnienia 
złoconych uwag - na terenach 11U, 12U, 09KDW (po 
zmianie znalazły siC w granicach powiCkszonego terenu 
o symbolu 10ZI) i wzdłuc wschodniej granicy terenu 
18U/A (po zmianie 13U/A) - - szerokoWci minimum  
20 m.  
Uwaga uwzglCdniona czCWciowo.  

3. Uwaga dotycz>ca negatywnego oddziaływania 
s>siedztwa bazy na psychikC w wyniku dominacji  
w krajobrazie zbiorników paliw. 
W celu utworzenia izolacji bazy paliw od istniej>cej 
zabudowy mieszkaniowej, takce w aspekcie 
widokowym, projekt planu ustala zagospodarowanie 
zieleni> izolacyjn> wysok> terenów wymienionych  
w punkcie 2. Zgodnie z rozstrzygniCciem pkt 1 nie 
dopuszcza siC do lokalizacji nowych zbiorników  
w zachodniej czCWci bazy. 
Uwaga uwzglCdniona. 

4. Uwaga – wniosek o rezygnacjC z powiCkszenia 
cmentarza. 
Projekt planu przewiduje powiCkszenie cmentarza na 
terenie bCd>cym własnoWci> parafii. Jest to rezerwa do 
wykorzystania w zalecnoWci od potrzeb. Ustala siC na 
niej zakaz pochówków przed realizacj> sieci 
wodoci>gowej na s>siednim obszarze. Zachowanie 
rezerwy na powiCkszenie cmentarza uznano za celowe. 
Uwaga nieuwzglCdniona. 
 

B. W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du  
w dniach od 5 stycznia 2010 r. do 29 stycznia 2010 r. 
oraz 16 dni po nim nastCpuj>cych wpłynCły 3 pisma  
z uwagami do projektu planu. 

 
I. Pismo Pana Marka Ochal z dnia 8 stycznia 2010 r.  

Uwaga – wniosek o zmianC linii podziału 
nieruchomoWci – dz. ew. Nr 195 w Nowej Wsi Wielkiej.  
Zmieniono liniC podziału wewnCtrznego wg wskazaM 
wnioskodawcy. 
Uwaga uwzglCdniona. 
 

II. Pismo Operatora Logistycznego Paliw Płynnych 
z dnia 9 lutego 2010 r.  
Uwaga- c>danie wykreWlenia z projektu planu punktów 
2 i 3 § 37 w brzmieniu: 
„2) na terenie po zachodniej stronie bocznicy kolejowej 

obowi>zuje zakaz lokalizacji nowych zbiorników 
naziemnych do magazynowania ropy naftowej  
i produktów naftowychś 

3) dopuszcza siC zachowanie istniej>cych zbiorników  
z mocliwoWci> modernizacjiś zwiCkszenie 
pojemnoWci istniej>cych zbiorników wył>cznie na 
wschód od bocznicy kolejowej.” 

  
Plan miejscowy winien stwarzać warunki do 
zrównowaconego rozwoju, tzn. umocliwiać rozwój 
podmiotów gospodarczych przy równoczesnej ochronie 
ludnoWci zamieszkuj>cej teren, na który działalnoWć 
tychce podmiotów oddziałuje. Projekt planu przewiduje 
mocliwoWć zwiCkszenia pojemnoWci bazy w obszarze 
połoconym na wschód od bocznicy kolejowej, 
szczególnie w północno-wschodniej czCWci terenu 
oznaczonego symbolem 16P/S. Obecnie stosowane 
technologie budowy zbiorników daj> mocliwoWć 
zwiCkszenia pojemnoWci bazy o ponad 100%, co 
zaspokoi potrzeby lokalnego rynku paliw na najblicsze 
kilkadziesi>t lat. Dopuszczenie lokalizacji nowych 
zbiorników w zachodniej czCWci bazy spotkała siC ze 
zdecydowanym protestem społecznoWci zamieszkuj>cej 
Osiedle Słoneczne w obawie przed nadzwyczajnymi 
zagroceniami powodowanymi przez magazynowane 
paliwa, a takce z uwagi na negatywne oddziaływanie na 
psychikC budowli o ponadprzeciCtnych gabarytach.  
Projekt planu uwzglCdnia potrzeby zwiCkszania 
pojemnoWci magazynowej bazy przy jednoczesnym 
uwzglCdnieniu bezpieczeMstwa oraz oczekiwaM 
mieszkaMców pobliskiego osiedla.  
Uwaga nieuwzglCdniona. 
 

III. Pismo z dnia 11 lutego 2010 r. Panów Tadeusza 
Kołnierzaka i Jacka Kruszyny złocone w imieniu 
wspólnoty mieszkaMców tzw. Osiedla Słonecznego. 
 

1. Tereny oznaczone w projekcie planu jako 
4U/MN, 5U/MN, 7 U/MN oraz 08KDW i 07KDW 
przeznaczyć pod zalesienie, natomiast teren 12 U 
zmienić na 12MN/U. 
 
Tereny oznaczone symbolami 4U/MN, 5U/MN,  
7 U/MN oraz 08KDW dotychczas nie maj> okreWlonego 
formalnie przeznaczenia (brak obowi>zuj>cego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), 
jednak istniej> warunki prawne do wydawania decyzji 
ustalaj>cych warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu w drodze decyzji administracyjnych. 
Ograniczanie zagospodarowania terenu tylko do funkcji 
leWnej jest nieuzasadnione i sprzeczne z zasadami 
racjonalnej gospodarki przestrzeni>. Tworzenie nowych 
kompleksów leWnych winno nastCpować w obszarach, 
gdzie bCdzie mocliwe prowadzenie racjonalnej 
gospodarki leWnej. 
Teren oznaczony symbolem 12U nie jest przewidziany 
do rozwoju funkcji mieszkaniowej z uwagi na blisk> 
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odległoWć od frontów nalewczych. Jest to strefa  
o potencjalnie najwiCkszym zagroceniu pocarowym  
i nie powinno dopuszczać siC w tym obszarze nowej 
zabudowy mieszkaniowej. Wniosek jest zaprzeczeniem 
uwagi rozpatrywanej w punkcie A.I.4. 
Uwag nie uwzglCdniono 

1. Zmiana przebiegu drogi o symbolu 04KDD. 
Proponowana zmiana koliduje z istniej>cym parkingiem 
na terenie 11KP. Parking jest zagospodarowany, ma 
utrwalon> organizacjC ruchu. Zmiana trasy drogi 
spowodowałaby koniecznoWć przebudowy parkingu, 
zmianC wczeWniej ustalonej z OLPP lokalizacji wjazdu 
na teren bazy, a przede wszystkim zmniejszenie 
bezpieczeMstwa korzystaj>cych z parkingu.  
Uwagi nie uwzglCdniono. 

2. b>danie nadania § 37 pkt 2 brzmienia „na terenie 
po zachodniej stronie bocznicy kolejowej obowi>zuje 
zakaz lokalizacji nowych naziemnych i podziemnych 
zbiorników do magazynowania ropy naftowej, 
produktów naftowych i innych mediów oraz zakaz 
budowy nowych frontów nalewczych.” 
b>danie rozszerzenia ograniczeM wskazywanych w § 37 
pkt 2 o zakaz budowy zbiorników podziemnych nie ma 
uzasadnienia. Dotychczas magazynowanie paliw pod 
powierzchni> ziemi odbywa siC poprzez przystosowanie 
naturalnych kawern w skałach macierzystych, których 
istnienia nie stwierdzono w rejonie Nowej Wsi 
Wielkiej. Nadto w tej technologii wystCpuje mniejsze 
niebezpieczeMstwo pocarowe, nie powstaj> budowle 
przesłaniaj>ce horyzont.  
Ucyte w c>daniu sformułowanie „innych mediów” jest 
nieprecyzyjne i bez wyraanego okreWlenia, jakich 
produktów miałoby dotyczyć, nie moce być ucyte  
w akcie prawa miejscowego. b>danie zakazu lokalizacji 
nowych frontów nalewczych wkracza w sferC 
technologii dystrybucji paliw i nie moce być 
regulowane postanowieniami planów miejscowych. 
Kacda inwestycja czyniona przez właWciciela bazy musi 
spełnić wymogi Wrodowiskowe. Rozstrzyganie tej 
kwestii, o ile ona zaistnieje, nast>pi w oparciu  
o najlepsze dostCpne techniki w postCpowaniu 
zmierzaj>cym do wydania decyzji o Wrodowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Uwagi nie uwzglCdniono. 
 

C. Autopoprawka wniesiona przez organ 
sporz>dzaj>cy projekt planu 
Zmiana charakteru projektowanej drogi 04KDD  
z publicznej na wewnCtrzn> (04KDW). 
Teren jest własnoWci> OLPP, a projektowana droga 
bCdzie dodatkowym wjazdem na teren bazy. Brak 
uzasadnienia dla wykupu terenu przez żminC  
i urz>dzenia drogi publicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zał>cznik nr 3 
do uchwały nr XXXVII/375/10 

Rady Gminy Nowa WieW Wielka 
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIBCIE 

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

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 

 
I. Sposób realizacji inwestycji 

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

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

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

 
II. Zasady finansowania zadaM inwestycyjnych 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy, 
ujCtych w planach miejscowych podlega przepisom 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z póan. zm.), 
przy czym: 
1) Wydatki maj>tkowe gminy okreWla uchwała Rady 

żminy „Wieloletni program inwestycyjny”. 
2) Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy 

ustala siC w uchwale budcetowej. 
3) Zadania w zakresie budowy dróg finansowane bCd> 

przez budcet gminy lub na podstawie porozumieM  
z innymi podmiotami. 

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

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