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UCHWAŁA Nr VII/35/2011
RADY MIEJSKIEJ w NINIź
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi U cikowo i Ustaszewo.
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.) 1, 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.)2 oraz uchwały Nr XL/342/2009
Rady Miejskiej w ninie z dnia 16 listopada 2009 r.,
Rada Miejska w ninie po stwierdzeniu zgodno ci ze
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy nin uchwalonego uchwał Rady
Miejskiej w ninie Nr VII/34/2011 z dnia 30 marca
2011 r. uchwala si , co nast pujeŚ
Rozdział ń
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala
si
miejscowy
plan
zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi
U cikowo i Ustaszewo.
2. Integralnymi cz ciami uchwały s nast puj ce
zał cznikiŚ
1) rysunek planu w skali 1:2000 – obejmuj cy obszar
o którym mowa w par.1 pkt 1 zwany dalej
rysunkiem - stanowi cy zał cznik nr 1,
2) rozstrzygni cie dotycz ce sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu stanowi ce zał cznik nr 2,
3) rozstrzygni cie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej nale cych do zada własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania – stanowi ce
zał cznik nr 3.
§ 2.1. Na obszarze obj tym planem nie wyst puj
tereny, dla których zachodzi potrzeba ustalaniaŚ
1) granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych,
2) granic terenów nara onych na niebezpiecze stwo
powodzi oraz osuwania si mas ziemnych,
3) granic terenów wymagaj cych przeprowadzenia
scale i wtórnych podziałów nieruchomo ci,
4) granic terenów rehabilitacji istniej cej zabudowy
i infrastruktury technicznej,
5) granic terenów wymagaj cych przekształce lub
rekultywacji,
6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych.
§ 3.1. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) ustawie – nale y przez to rozumieć ustaw z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pó niejszymi zmianami,
2) planie – nale y przez to rozumieć ustalenia planu,
o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,

3) uchwale - nale y przez to rozumieć niniejsz
uchwał Rady Miejskiej w ninie,
4) rysunku planu – nale y przez to rozumieć zał cznik
graficzny do niniejszej uchwały,
5) przeznaczeniu podstawowym – nale y przez to
rozumieć
dominuj cy,
główny,
sposób
zagospodarowania terenu,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym – nale y przez to
rozumieć
inny
ni
podstawowy
sposób
zagospodarowania
terenu
uzupełniaj cy
i wzbogacaj cy przeznaczenie podstawowe,
7) symbolu przeznaczenia – nale y przez to rozumieć
literowe oznaczenie poszczególnych terenów,
okre laj ce ich przeznaczenie podstawowe lub
przeznaczenie podstawowe i uzupełniaj ce,
8) terenie – nale y przez to rozumieć obszar,
wyznaczony liniami rozgraniczaj cymi oraz
okre lony symbolem lub symbolem i numerem,
9) uci liwo ci dla rodowiska - nale y przez to
rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powoduj cy
przekroczenie standardów jako ci
rodowiska
okre lonych w przepisach odr bnych poza terenem,
do którego inwestor posiada tytuł prawny,
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale y przez to
rozumieć lini , poza któr nie mog znajdować si
adne elementy zabudowy.
§ 4.1. Na rysunku planu obowi zuj nast puj ce
oznaczenia graficzne:
1) granice obszaru obj tego planem,
2) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu
i ró nych zasadach zagospodarowania,
3) symbole przeznaczenia terenów,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) granice strefy ochrony stanowisk archeologicznych
„W”,
6) granice strefy ochrony konserwatorskiej „A” i „B”.
2. Na rysunku planu naniesiono nieobowi zuj ce
oznaczenia graficzne – informacyjne.
§ 5. Przeznaczenie terenów
1. W obr bie obszaru obj tego planem ustala si
nast puj ce przeznaczenia terenówŚ
1) tereny
elektroenergetyki
wiatrowej
wraz
z urz dzeniami i obiektami obsługuj cymi,
oznaczone na rysunku symbolem – EW 1-2,
2) tereny obsługi produkcji rolnej – RU
3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku symbolem –
R 1-4,
4) tereny
rolnicze,
dopuszczonego
zalesienia,
oznaczone na rysunku symbolem – RZL 1-2,
5) tereny lasów – ZL,
6) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na
rysunku symbolem – WS,
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7) tereny powiatowych dróg publicznych, oznaczonych
na rysunku symbolem – KD1,
8) tereny
dojazdowych
dróg
niepublicznych,
oznaczonych na rysunku symbolem – KDN1-3,
9) tereny dróg wewn trznych, oznaczone na rysunku
symbolem – KDW 1.
§ 6. Zasady ochrony ładu przestrzennego
1. Na obszarze obj tym planem kształtowanie
i ochron ładu przestrzennego nale y realizować
poprzez przestrzeganie zasad zabudowy okre lonych
niniejsz uchwał .
§ 7. Zasady
ochrony
rodowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego
1. Na obszarze obj tym planem ochron
rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego nale y
realizować poprzezŚ
1) zakaz lokalizacji inwestycji mog cych znacz co
oddziaływać na
rodowisko za wyj tkiem
elementów infrastruktury technicznej, elektrowni
wiatrowych oraz obiektów zwi zanych z chowem
i hodowl zwierz t, zgodnie z przepisami ochrony
rodowiska,
2) zakaz likwidowania oraz niszczenia zadrzewie
ródpolnych i przydro nych, z wył czeniem
zadrzewie
uniemo liwiaj cych
wła ciwe
utrzymanie ci gów melioracyjnych i drena owych
oraz
z
wył czeniem
wycinki
zadrzewie
i zakrzewie uniemo liwiaj cych prowadzenie prac
budowlanych zwi zanych z realizacj ustale
niniejszej uchwały pod warunkiem nasadze
rekompensacyjnych w proporcji 1:1,
3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcaj cych rze b terenu z wył czaniem
prac zwi zanych z budow obiektów infrastruktury
technicznej okre lonych niniejsz uchwał ,
4) obowi zek gromadzenia w wyznaczonym miejscu
mas
ziemnych
powstałych
w
wyniku
fundamentowania słupów i ich zu ycia do zasypania
fundamentówś
z
dopuszczeniem
wywozu
pozostało ci zgodnie z przepisami szczegółowymi
lub wtórnym wykorzystaniem przez rozplanowanie,
5) oddziaływanie
akustyczne
urz dze
elektroenergetyki wiatrowej nie mo e przekraczać
warto ci dopuszczalnych, okre lonych w przepisach
odr bnych, odpowiednio dla danego rodzaju
przeznaczenia terenu,
6) w
przypadku
kolizji
planowanego
zagospodarowania z istniej cymi urz dzeniami
melioracyjnymi dopuszcza si ich przebudow
w uzgodnieniu wła ciwym miejscu gestorem
w zakresie melioracji szczegółowej,
7) zakaz likwidacji rowów melioracyjnych, z prawem
realizacji nowych w obr bie terenów rolniczych,
8) nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego
uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych skarp
rzek i rowów melioracyjnych,
9) nakaz odbudowy ci gów drenarskich w przypadku
ich naruszenia przy prowadzeniu prac budowlanych.
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§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. Na obszarze obj tym planem ochrona zabytków
obejmuje:
1) stref ochrony konserwatorskiej „A” i „B”,
2) stref ochrony stanowisk archeologicznych – „W”,
2. Remonty, odbudowa i przebudowa obiektów
le cych w obr bie strefy ochrony konserwatorskiej
„A” i „B” oraz budowa w obr bie strefy ochrony
stanowisk archeologicznych „W” wymaga przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow , uzyskania
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
1. Na obszarze obj tym planem przestrze
publiczn stanowi drogiŚ powiatowa (KD 1), dla
których szczegółowe zasady zagospodarowania
okre lono w § 12.
§ 10. Zasady podziału i scalania nieruchomo ci
1. Ustala si prawo do podziału istniej cych działek
celem wydzielenia terenów źW oraz dróg
wewn trznych KDW zgodnie z rysunkiem planu.
Dopuszcza si scalanie działek zgodnie z przepisami
odr bnymi.
§ 11. Warunki tymczasowego zagospodarowania
1. Na obszarze planu dopuszcza si lokalizacj
tymczasowych
zabudowa
oraz
elementów
infrastruktury liniowej i drogowej zwi zanych z budow
urz dze elektroenergetyki wiatrowej.
2. Termin czasowego u ytkowania terenów,
o którym mowa w ust. 1, ustala si na okres dwóch lat
od
chwili
rozpocz cia
prac
budowlanych
z jednoczesnym obowi zkiem rekultywacji terenu oraz
przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania
i u ytkowania.
Rozdział 2
Warunki szczegółowe zabudowy i zagospodarowania
terenów,
§ 12.1. Dla terenów elektroenergetyki wiatrowej
wraz z urz dzeniami i obiektami obsługuj cymi źW 1-2
ustala si Ś
1) przeznaczenie
podstawowe:
elektroenergetyka
wiatrowa
/elektrownie
wiatrowe
wraz
z urz dzeniami i obiektami obsługuj cymi/,
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych
urz dze naziemnych i podziemnych infrastruktury
technicznej zwi zanych z funkcjonowaniem
elektrowni wiatrowych, lokalizacja utwardzonych
placów manewrowych,
3) wysoko ć wie Ś max. 125,0 m od poziomu terenu,
4) wysoko ć poło enia skrajnego punktu skrzydła max.
185,0 m od poziomu terenu,
5) moc pojedynczej elektrowni wiatrowej: max. 3MW,
6) ka d
elektrowni
wiatrow
wyposa yć
w odpowiedni sieć telekomunikacyjn dla potrzeb
eksploatacyjnych,
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7) elektrownie wiatrowe winny posiadać odpowiednie
zabezpieczenia
przed
pora eniem
pr dem
i odgromowe,
8) obowi zek oznakowania i zgłaszania organom
wojskowym budowy elektrowni wiatrowych
o wysoko ci powy ej 50 m zgodnie z przepisami
odr bnymi,
9) oznakowanie elektrowni wiatrowych wykonać
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnym,
10) na całym terenie obowi zuj ustalenia § 6-11 i § 13.
2. Dla terenów obsługi produkcji rolnej RU ustala
si Ś
1) prawo
realizacji
budynków
inwentarskich
i magazynowych oraz instalacji zwi zanych
z obsług
produkcji rolnej w uzgodnieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
2) dla nowo projektowanych budynków oraz
przebudowy i rozbudowy istniej cych budynków
obowi zuje zachowanie gabarytów zbie nych
z
istniej cymi
ceglanymi,
warto ciowymi
historycznie obiektami zespołu folwarcznego
z
jednoczesnym
obowi zkiem
zachowania
wysoko ci max. 15,0 m powy ej poziomu gruntu
rodzimego oraz obowi zkiem krycia dachami
dwuspadowymi o k cie nachylenia połaci 25-450,
3) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz
budynków z pomieszczeniami mieszkalnymi,
4) max. powierzchni
zabudowy dla działki
budowlanej na 35% oraz obowi zek przeznaczenia
min. 30% powierzchni działki jako powierzchni
biologicznie czynnej,
5) obowi zek zapewnienia w obr bie terenu miejsc
postojowych,
6) dopuszcza si lokalizacj infrastruktury technicznej,
w tym podziemnych i napowietrznych linii
elektroenergetycznych redniego i niskiego napi cia,
7) od strony terenów rolnych wskazanie do nasadzenia
zieleni izolacyjno – ochronnej o składzie
gatunkowym
odpowiadaj cym
miejscowym
warunkom siedliskowym,
8) na całym terenie obowi zuj ustalenia § 6-11 i § 13.
3. Dla terenów rolniczych R 1-4 ustala si Ś
1) zakaz lokalizacji trwałych obiektów budowlanych
z uwzgl dnieniem pkt 2ś
2) dopuszcza si lokalizacj infrastruktury technicznej,
w tym podziemnych i napowietrznych linii
elektroenergetycznych redniego i niskiego napi cia
oraz podziemnych linii wysokiego napi cia,
3) od strony terenów zabudowanych wskazanie do
nasadzenia zieleni izolacyjno – ochronnej o składzie
gatunkowym
odpowiadaj cym
miejscowym
warunkom siedliskowym,
4) na całym terenie obowi zuj ustalenia § 6-11 i § 13.
4. Dla terenów rolniczych dopuszczonych do
zalesienia RZL 1-2 ustala si Ś
1) zakaz lokalizacji trwałych obiektów budowlanych
z uwzgl dnieniem pkt 2,
2) dopuszcza si lokalizacj infrastruktury technicznej,
w tym podziemnych i napowietrznych linii
elektroenergetycznych redniego i niskiego napi cia,
3) prawo zalesienia i prowadzenia gospodarki le nej
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi,
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4) na całym terenie obowi zuj ustalenia § 6-11 i § 13.
5. Dla terenów lasów ZL ustala si Ś
1) zakaz lokalizacji trwałych obiektów budowlanych
z uwzgl dnieniem pkt 2ś
2) dopuszcza si lokalizacj infrastruktury technicznej,
w tym podziemnych i napowietrznych linii
elektroenergetycznych redniego i niskiego napi cia,
3) prawo prowadzenia gospodarki le nej zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi,
4) na całym terenie obowi zuj ustalenia § 6-11 i § 13.
6. Dla terenów wód powierzchniowych WS ustala
si Ś
1) zakaz
lokalizacji
obiektów
budowlanych
niezwi zanych z przeznaczeniem terenu,
2) dopuszcza si lokalizacj infrastruktury technicznej
zwi zanej z przeznaczeniem terenu,
3) prawo sadzenia ro linno ci w celu umocnienia
istniej cych linii brzegowych,
4) na całym terenie obowi zuj ustalenia § 6-11 i § 13.
7. Dla terenów dróg publicznych KD 1 ustala si Ś
1) parametry techniczne drogi według obowi zuj cych
warunków technicznych jakim powinny podlegać
drogi publiczne oraz ich usytuowanie,
2) zakaz
lokalizacji
obiektów
budowlanych
niezwi zanych z przeznaczeniem terenuś
3) dopuszcza si lokalizacj infrastruktury technicznej,
4) wskazanie do sadzenia, obustronnie wzgl dem
jezdni, wysokiej ro linno ci,
5) na całym terenie obowi zuj ustalenia § 6-11 i § 13.
8. Dla terenów dojazdowych dróg niepublicznych
KDN 1-3 ustala si Ś
1) szeroko ć jezdni zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) zakaz
lokalizacji
obiektów
budowlanych
niezwi zanych z przeznaczeniem terenuś
3) dopuszcza si lokalizacj infrastruktury technicznej,
4) wskazanie do sadzenia, obustronnie wzgl dem
jezdni, wysokiej ro linno ci,
5) na całym terenie obowi zuj ustalenia § 6-11 i § 13,
9. Dla terenów dróg wewn trznych KDW 1 ustala
si Ś
1) szeroko ć jezdni zgodnie z przepisami odr bnymi,
2) zakaz
lokalizacji
obiektów
budowlanych
niezwi zanych z przeznaczeniem terenuś
3) minimaln szeroko ć w liniach rozgraniczaj cych na
6,0 m,
4) dopuszcza si lokalizacj infrastruktury technicznej,
5) na całym terenie obowi zuj ustalenia § 6-11 i § 13.
Rozdział 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 13.1. Na obszarze obj tym planem ustala si
nast puj ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznejŚ
1) obsługa
komunikacyjna
z
istniej cych
i projektowanych dróg,
2) zachowanie skrajni drogowej wymaganej dla
elektroenergetycznych linii napowietrznych,
3) lokalizowanie w pasie drogowym urz dze nie
zwi zanych z potrzebami ruchu drogowego za zgod
zarz dcy drogi,
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4) odprowadzenie energii elektrycznej z elektrowni
wiatrowych podziemnymi liniami kablowymi SN
i WN,
5) zasilanie w energi elektryczn z istniej cych
i projektowanych stacji transformatorowych, liniami
napowietrznymi lub kablowymi na warunkach
gestora sieci,
6) adaptuje si istniej ce sieci telekomunikacyjne
i dopuszcza si ich rozbudow , uzupełnienie oraz
mo liwo ć sukcesywnej przebudowy istniej cych
linii napowietrznych na linie telefoniczne kablowe
doziemne,
7) przył czenie zespołu elektrowni wiatrowych do
systemu elektroenergetycznego przedsi biorstwa
dystrybucyjmego na warunkach gestora sieci
8) dla
istniej cych
napowietrznych
linii
elektroenergetycznych
SN
prawo
do
ich
skablowania i przeło enia na warunkach gestora
sieci,
9) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
z utwardzonych powierzchni drogowych na terenach
zurbanizowanych docelowo do systemu kanalizacji
deszczowej, na terenach niezurbanizowanych do
przyległych rowów, zrzuty winny posiadać
urz dzenia podczyszczaj ce,
10) odprowadzenie cieków bytowych do szczelnych
zbiorników
wybieralnych
wywo onych
do
oczyszczalni
cieków, docelowo do systemu
kanalizacji sanitarnej,
11) zaopatrzenie w wod z wodoci gu wiejskiego,
12) w nowo lokalizowanych lub modernizowanych
budynkach nale y do celów grzewczych lub
grzewczo-technologicznych
stosować
paliwa
płynne, gazowe i stałe z wył czeniem paliw
w glowych, lub wykorzystywać alternatywne ródła
energii.
13) zagospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym
planem gospodarki odpadami oraz przepisami
odr bnymi z uwzgl dnieniem selektywnej zbiorki
odpadów,
14) urz dzenia infrastruktury technicznej projektować
zgodnie z wymogami okre lonymi w przepisach
szczególnych, w uzgodnieniu z dysponentami
poszczególnych sieci, za zgod i na warunkach
okre lonych przez zarz dc lub wła ciciela drogi.
Rozdział 4
Ustalenia ko cowe
§ 14.1. Zgodnie z artykułem 36 ust.4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustala si nast puj c stawk słu c
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu warto ci
nieruchomo ciŚ
1) dla terenów elektroenergetyki wiatrowej wraz
z urz dzeniami i obiektami obsługuj cymi (źW) –
30%,
2) dla istniej cych terenów obsługi produkcji rolnej
(RU) - 0%,
3) dla istniej cych terenów rolniczych (R) – 0%,
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4) dla istniej cych terenów rolniczych dopuszczonych
do zalesienia (RZL) – 0%,
5) dla terenów lasów (ZL) – 0%,
6) dla terenów wód powierzchniowych (WS) – 0%,
7) dla terenów dróg publicznych, niepublicznych
i wewn trznych – 0%.
§ 15.1. Wykonanie
Burmistrzowi nina.

uchwały

powierza

si

§ 16.1. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 30 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega
publikacji na stronie internetowej.
Przewodnicz ca Rady
Halina Rosiak
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poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675
i Nr 40, poz. 230
2. Dz.U. 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, 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 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159
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zał cznik nr 1
do uchwały nr VII/35/2011
Rady Miejskiej w ninie
z dnia 30 marca 2011 r.
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zał cznik nr 2
do uchwały nr VII/35/2011
Rady Miejskiej w ninie
z dnia 30 marca 2011 r.
Rozstrzygni cie Rady Miejskiej w ninie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi
U cikowo i Ustaszewo.
§ 1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
zał cznik nr 3
do uchwały nr VII/35/2011
Rady Miejskiej w ninie
z dnia 30 marca 2011 r.
Rozstrzygni cie Rady Miejskiej w ninie o sposobie
realizacji i zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale do
zada własnych gminy, zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie
wsi U cikowo i Ustaszewo.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miejska w ninie okre la nast puj cy sposób
realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustaw z dnia
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym nale do
zada własnych gminy i słu zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszka cówŚ
§ 1. Zamiana lub wykup gruntów przeznaczonych
na cele publiczne.
§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowi Ś
1. budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych,
2. budowa cie ek rowerowych i ci gów pieszych oraz
parkingów,
3. budowa obiektów małej architektury,
4. budowa kanalizacji deszczowej oraz realizacja
kanalizacji sanitarnej,
5. przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej,
6. modernizacja i przebudowa sieci wodoci gowej.
§ 3. Sposób realizacji inwestycjiŚ
1. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale do zada własnych gminy,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie wsi U cikowo i Ustaszewo
odbywać si b dzie zgodnie z zało eniami okre lonymi
w nast puj cych dokumentachŚ
1) „Studium
uwarunkowa
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego żminy nin”
przyj tym uchwał nr VII/34/2011 Rady Miejskiej
w ninie z dnia 30 marca 2011 r.
1773
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2) „Wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2007 2013 dla gminy
nin”, przyj tym Uchwał
Nr XXII/153/2008 Rady Miejskiej w ninie z dnia
10 kwietnia 2008 r., ze zmianami.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej
przebiegać
b dzie
zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami i normami, w tym m.in.
z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.),
ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustaw z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 117 ze zm.), ustaw z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.). Inwestycje
w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw energii
elektrycznej realizowane b d w sposób okre lony
w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).
3. Sposób realizacji inwestycji wynikał b dzie
z wykorzystania mo liwych do zastosowania rozwi za
techniczno-technologicznych, w sposób gwarantuj cy
wysok jako ć wykonania. Dopuszcza si etapow
realizacj inwestycji.
§ 4. Zasady finansowania:
1. Realizacja inwestycji na terenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi
U cikowo i Ustaszewo b dzie finansowana z bud etu
żminy nin z dopuszczeniem porozumie finansowych
zawartych
z
innymi
podmiotami,
zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami, m.in. ustaw z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz z ustaw z dnia
16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu drogowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251),
a tak e ustaw z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 169,
poz. 1420 ze zm.).
2. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych
zwi zanych z zaopatrzeniem terenu obj tego planem
w energi elektryczn b dzie realizowane ze rodków
finansowych
przedsi biorstwa
energetycznego
posiadaj cego wymagan koncesj oraz na podstawie
umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na
warunkach okre lonych przez gestorów sieci.

