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Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) oraz 
art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 5 i art. 40, ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z zm.) Rada Gmi-
ny Obrzycko uchwala co następuje: 

RozdziaE 1
Przepisy wstępne

§1. Integralnymi czę[ciami UchwaEy są:
1) ZaEącznik nr 1 ｠ czę[ć graficzna opracowania 

na mapie zasadniczej w skali 1:1000 zwana dalej 
rysunkiem miejscowego planu.

2) ZaEącznik nr 2 ｠ rozstrzygnięcie dotyczące spo-
sobu rozpatrzenia uwag do miejscowego planu.

3) ZaEącznik nr 3 ｠ rozstrzygniecie o sposobie re-
alizacji zapisanych w miejscowym planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej nalerących do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

§2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej dla dziaEek nr 182/9; 182/10 
poEoronych na gruntach wsi Gaj MaEy, zwany dalej 
miejscowym planem, po stwierdzeniu jego zgod-
no[ci z ustaleniami Studium UwarunkowaG i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Obrzycko uchwalonego UchwaEą nr XXXVII/166/02 
Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 wrze[nia 2002r.

2. Granice obszaru objętego miejscowym planem, 
okre[lono na rysunku miejscowego planu. Przebie-
gają one po póEnocnej granicy dziaEki 182/9, po 
wschodniej granicy dziaEki 182/10 oraz 182/9, po 
poEudniowej granicy dziaEki 182/10, oraz po zachod-
niej granicy dziaEek 182/10; 182/9 stanowiących 
linie rozgraniczające drogi wojewódzkiej tj. dz. nr 
171.

3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu, zgodnie z zaEączni-
kiem nr 2.

4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych 
w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej nalerących do zadaG wEasnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych ｠ jak w zaEącz-
niku nr 3.

RozdziaE 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§3. 1. Okre[la się następujące przeznaczenie te-
renów:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczone symbolami 1 MN, 2 MN, 3 MN. Na 
dziaEkach poEoronych wzdEur drogi wojewódzkiej 
nr 185 wprowadza się, oprócz przeznaczenia pod-
stawowego, przeznaczenie dopuszczalne w postaci 
funkcji usEugowej.

2) Teren elektroenergetycznej infrastruktury tech-
nicznej oznaczony symbolem 4 EE

3) Tereny dróg publicznych dojazdowych ozna-
czone symbolami 5 KDD i 6 KDD

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, li-
nie rozgraniczające tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania, przebiegi 
dróg publicznych oraz podziaEy wewnętrzne okre[la 
rysunek miejscowego planu.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§4. 1. Dopuszcza się umieszczanie reklam:
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 1 MN, 2 MN, 3 MN w formie szyldów i tablic 
wyEącznie na :

a) ogrodzeniu, przy czym górna krawędp reklamy 
nie more wykraczać poza krawędp ogrodzenia,

b) na [cianie budynku, przy czym górne krawędzie 
reklam nie mogą być umieszczane powyrej górnej 
krawędzi otworów okiennych znajdujących się na 
parterze budynku.

2) Na terenach dróg publicznych, na warunkach 
okre[lonych w przepisach odrębnych.

2. Zakazuje się lokalizacji reklam wolnostojących i 
reklam o powierzchni większej nir 0,5 m2.

§5. Zakazuje się stosowania od strony dróg pu-
blicznych ogrodzeG z monolitycznych elementów, z 
prefabrykatów betonowych i relbetowych. Maksy-
malna wysoko[ć ogrodzeG 160 cm.

§6. Dopuszcza się zabudowę i sposób zagospo-
darowania terenów jedynie w sposób okre[lony w 
rozdziale 7 niniejszej uchwaEy.
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej dla dziaEek nr 182/9; 182/10 poEoronych na gruntach wsi Gaj MaEy
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§7. 1. ObsEuga komunikacyjna terenów nastąpi z 
dróg dojazdowych 5 KDD i 6 KDD.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§8. 1. Na obszarze objętym planem przeznacze-
nie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne 
nie mogą nalereć do przedsięwzięć mogących za-
wsze znaczącą oddziaEywać na [rodowisko bądp do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko. Wymóg ten nie dotyczy 
terenów dróg i infrastruktury technicznej. Wszelkie 
oddziaEywania związane z planowanym przeznacze-
niem terenu nie mogą powodować przekroczenia 
standardów jako[ci [rodowiska, okre[lonych przepi-
sami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor 
posiada tytuE prawny.

2. Ustala się ksztaEtowanie komfortu akustyczne-
go w [rodowisku po przez:

1) Zapewnienie okre[lonych przepisami odrębny-
mi dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (obszary oznaczone symbolami 1 MN; 2 
MN; 3 MN)

2) Dopuszczenie uzupeEniającej funkcji usEugowej 
nie more powodować podniesienia dopuszczalnych 
poziomów haEasu dla terenów budownictwa jedno-
rodzinnego.

3) Wszelkie oddziaEywania akustyczne terenów 
komunikacji przekraczające dopuszczalne dla tere-
nów zabudowy jednorodzinnej nalery uwzględniać 
w odpowiednim zagospodarowaniu dziaEki zielenią 
izolacyjną zimozieloną.

3. Wprowadza się zakaz sytuowania zabudowy w 
pasach:

1) 12,0 m od [ciany lasu
2) 16,50 m od osi sEupów linii energetycznej WN 

110 kV.

§9. 1. Ustala się wykorzystanie nadmiaru mas 
ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych 
w obrębie dziaEki oraz usuwanie ich zgodnie z prze-
pisami odrębnymi.

2. W obszarach zabudowy mieszkaniowej 1 MN, 
2 MN, 3 MN zagospodarowanie czę[ci biologicznie 
czynnej wykonać przez nasadzenia rodzimych ga-
tunków ro[lin charakterystycznych dla danego [ro-
dowiska.

§10. 1. Budynki nalery podEączyć do istniejącej 
sieci wodociągowej.

2. Warunki techniczne wEączenia okre[li wEa[ciciel 
sieci.

3. Zakazuje się budowy indywidualnych ujęć 
wody na cele bytowe.

§11. 1. Zcieki bytowe nalery odprowadzać do 
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach technicz-

nych okre[lonych przez wEa[ciciela sieci.
2. Zakazuje się:
1) Lokalizowania indywidualnych oczyszczalni 

[cieków.
2) Stosowania indywidualnych systemów oczysz-

czania [cieków polegających na ich odprowadzaniu 
do gruntu i wód powierzchniowych.

3) Do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej w 
nowo wybudowanych ulicach dopuszcza się odpro-
wadzanie [cieków do bezodpEywowych zbiorników 
na [cieki.

3.  1) Do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej w 
nowo wybudowanych ulicach dopuszcza się odpro-
wadzenie [cieków do bezodpEywowych szczelnych 
zbiorników.

2) Zcieki ze szczelnych zbiorników bezodpEywo-
wych nalery systematycznie wywozić, przez konce-
sjonowanego przewopnika do oczyszczalni [cieków.

3) Po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej 
ustala się obowiązek likwidacji zbiorników bezod-
pEywowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§12. 1. Wody opadowe i roztopowe z pasów dro-
gowych nalery odprowadzić do miejskiej kanalizacji 
deszczowej. Warunki techniczne wEączenia i sposób 
rozwiązania okre[li wEa[ciciel sieci.

2. Wody opadowe i roztopowe z dachów budyn-
ków i nawierzchni utwardzonych w obszarze tere-
nów 1 MN, 2 MN, 3 MN, nalery zagospodarować 
w obszarze tych dziaEek bezpo[rednio do gruntu do 
czasu realizacji na terenie kanalizacji deszczowej.

3. Sposób zagospodarowania wód i roztopowych 
opadowych nie more naruszać naturalnego kierun-
ku spEywu wód i zakEócać warunków gruntowo-
wodnych na dziaEkach sąsiednich.

§13. 1. Do ogrzewania budynków nalery stoso-
wać energie elektryczną lub niskoemisyjne paliwa 
takie jak gaz i olej opaEowy oraz urządzenia do ich 
spalania nie powodujące przekroczenia dopuszczal-
nych poziomów emisji zanieczyszczeG.

2. Dopuszcza się stosowanie paliw staEych pod 
warunkiem, re urządzenia do ich spalania speEniają 
standardy energetyczno-ekologiczne oraz posiadają 
atesty bezpieczeGstwa ekologicznego.

§14. 1. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
się obowiązek:

1) Gromadzenia segregowanych odpadów w przy-
stosowanych do tego celu pojemnikach

2) Sytuowanie pojemników w wyznaczonych 
miejscach na terenie posesji.

3) Dalsze gospodarowanie odpadami zgodnie z 
Gminnym Planem Gospodarki Odpadami i przepisa-
mi odrębnymi.

§15. 1. Budynki mieszkalne nalery lokalizować 
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy i przepi-
sami odrębnymi.
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RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków kultury wspóEczesnej

§16. 1. Ustala się obowiązek, z uwagi na mor-
liwo[ć występowania obiektów archeologicznych 
objętych ewidencją konserwatora zabytków, uzgod-
nienia z wEa[ciwym miejscowo konserwatorem za-
bytków przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
wszelkich inwestycji związanych z zabudowaniem i 
zagospodarowaniem terenu, a wymagających prac 
ziemnych, celem okre[lenia obowiązującego inwe-
stora zakresu prac archeologicznych lub ustanowie-
nia nadzoru archeologicznego.

RozdziaE 6
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§17. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
leG wynikających z potrzeb ksztaEtowania przestrze-
ni publicznych ｠ obszar planu nie obejmuje takich 
przestrzeni.

RozdziaE 7
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§18. 1. Okre[la się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy usytuowane w odlegEo[ci:

1) Od linii rozgraniczającej terenów drogi wo-
jewódzkiej nr 185 (poza obszarem planu) 14,0 m 
zgodnie z rysunkiem planu.

2) Od linii rozgraniczającej terenów dróg publicz-
nych dojazdowych 5 KDD i 6 KDD ｠ zgodnie z ry-
sunkiem planu.

2. Ustala się granice wewnętrznych podziaEów w 
terenach zabudowy mieszkaniowych jako postulo-
wane (linia przerywana).

§19. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej opisanych symbolami 1 MN; 2 MN; 3 
MN

1. Zakazuje się:
1) Lokalizowania budynków innych nir: budynki 

mieszkalne jednorodzinne oraz budynki gararowo-
gospodarcze na samochody osobowe.

2) Przeznaczania na cele lokalizowania budynków, 
powierzchni większej nir 30% powierzchni dziaEki.

3) Sytuowania budynków mieszkalnych wyrszych 
nir 2 kondygnacje naziemne i wyrszych nir 9,5m.

4) Sytuowania budynków gararowo-gospodar-
czych innych nir parterowe i wyrszych nir 6,0 m.

2. Nakazuje się:
1) Przeznaczenie na cele powierzchni biologicznie 

czynnej nie mniej nir 60% dziaEki.
2) Sytuowania budynków wyEącznie w zabudowie 

wolno stojącej.

3) Stosowania w budynkach dachów stromych 
dwu- lub wielopoEaciowych o nachyleniu gEównych 
poEaci dachowych pod kątem 20º- 50º oraz kryciu 
dachówką lub materiaEami dachówko podobnymi.

4) Zapewnienie na dziaEce budowlanej miejsc po-
stojowych w liczbie nie mniejszej nir dwa miejsca 
na jedno mieszkanie, w tym miejsca w gararach.

5) W przypadku kolizji projektowanego zagospo-
darowania dziaEek z istniejącymi urządzeniami me-
lioracyjnymi (obszar planu jest uzbrojony w system 
drenarki podstawowej), konieczno[ć przebudowy 
tych urządzeG w uzgodnieniu z Zarządem SpóEek 
Wodnych w SzamotuEach.

3. Dopuszcza się:
1) Sytuowania na dziaEce wyEącznie jednego bu-

dynku mieszkalnego i jednego budynku gospodar-
czo-gararowego.

2) Realizację gararu i pomieszczeG gospodarczych 
jako wbudowane, przybudowane (zblokowane) do 
budynku mieszkalnego.

3) W obszarach 1MN; 2MN; 3 MN wykonania 
kondygnacji podziemnej jereli pozwolą na to warun-
ki gruntowe.

4) Dopuszcza się realizacje uzupeEniającej funkcji 
usEugowej w parterze budynków mieszkalnych.

§20. 1. Na terenie drogi publicznej 5 KDD; 6 KDD
1) Zakazuje się lokalizowania obiektów innych nir: 

obiekty oraz urządzenia techniczne związane z pro-
wadzeniem, zabezpieczeniem i obsEugą ruchu a tak-
re urządzenia związane z zarządzaniem drogą.

2) Dopuszcza się na warunkach okre[lonych w 
przepisach odrębnych lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej.

§21. 1. Dla dróg publicznych dojazdowych 5 KDD 
i 6 KDD dopuszcza się na warunkach zgodnych z 
przepisami odrębnymi lokalizowanie urządzeG sEurą-
cych komunikacji, sieci infrastruktury technicznej, 
obiektów maEej architektury oraz pojemników na se-
gregowane odpady.

2. Dla dróg publicznych dojazdowych 5 KDD i 6 
KDD ustala się:

1) Szeroko[ć pasa drogowego w liniach rozgrani-
czających terenów ｠ 10,0m.

2) Jezdnie o szeroko[ci 6,0m.
3) Dwustronne chodniki o szeroko[ci po 1,5m.
4) ZakoGczenie drogi 6 KDD placem nawrotu o 

gabarytach i ksztaEcie zgodnych z rysunkiem planu.
3. Dopuszcza się urządzanie zjazdów z terenów 

zabudowy mieszkaniowej na zasadach okre[lonych 
w przepisach odrębnych.

RozdziaE 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych

§22. Na terenie objętym planem nie występują 
tereny i obiekty podlegające ochronie ustalone na 
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podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych.

RozdziaE 9
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci

§23. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia szczegóEowych zasad warunków scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów od-
rębnych.

§24. 1. Postuluje się sposób podziaEu dziaEek nr 
182/9, 182/10 zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wielko[ć dziaEek budowlanych okre[la rysunek 
planu uwzględniający zachowanie stref ochronnych 
od:

- linii 110 kV przebiegającej po dziaEce nr 182/10
- [ciany lasu przylegającego w czę[ci do dziaEki 

182/9

RozdziaE 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu w tym zabu-
dowy

§25. 1. Przy lokalizacji obiektów, na terenach MN, 
nalery uwzględnić występowanie urządzeG meliora-
cyjnych.

2. W przypadku kolizji sytuowanych obiektów z 
urządzeniami melioracyjnymi, urządzenia te muszą 
zostać przebudowane na warunkach i w uzgodnie-
niu z zarządcą sieci.

RozdziaE 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji infrastruktury technicznej

§26. 1. Dopuszcza się modernizację, przebudo-
wę, rozbudowę i budowę dróg w wyznaczonych dla 
nich liniach rozgraniczających oraz sieci i urządzeG 
istniejącej i planowej infrastruktury technicznej, na 
zasadach okre[lonych w przepisach odrębnych i na 
warunkach okre[lonych przez zarządców dróg i sie-
ci.

2. Sieci infrastruktury technicznej nalery lokalizo-
wać w liniach rozgraniczających dróg jako sieci pod-
ziemne uwzględniając ich strefowanie na zasadach 
okre[lonych w przepisach odrębnych.

3. PodEączenie budynków do sieci infrastruktury 
technicznej następować będzie na warunkach okre-
[lonych przez dysponenta sieci.

§27. Lokalne sieci infrastruktury technicznej reali-
zować nalery poprzez.

1) Zaopatrzenie w wodę z przebiegającej przez ob-
szar planu sieci wodociągowej wiejskiej.

2) Odprowadzenie [cieków bytowych do sieci 

kanalizacji sanitarnej do realizacji w drogach pu-
blicznych 5 KDD; 6KDD z wEączeniem do istnieją-
cej wzdEur drogi wojewódzkiej nr 185 SzamotuEy 
｠ Obrzycko, miejskiej kanalizacji sanitarnej.

3) Odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych z dróg publicznych (5 KDD i 6 KDD) poprzez 
projektowane w drogach kanaEy z wEączeniem do 
istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej.

4) Zaopatrzenie w energię elektryczną sieciami ka-
blowymi, prowadzonymi w pasach drogowych pro-
jektowanych ulic, z projektowanej na terenie 4 EE 
kompaktowej stacji transformatorowej.

RozdziaE 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzeni i urytkowania terenów

§28. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania. Ustala się, re 
do czasu podziaEu geodezyjnego obszaru i realizacji 
zabudowy mieszkaniowej, tereny te winne być wy-
korzystywane w sposób dotychczasowy.

RozdziaE 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 

zm.)

§29. Ustala się jednorazową opEatę z tytuEu wzro-
stu warto[ci nieruchomo[ci naliczoną w wysoko-
[ci 10 % od rórnicy warto[ci gruntów przed i po 
uchwaleniu planu.

RozdziaE 14
Przepisy koGcowe

§30. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lute-
go 1995r o ochronie gruntów rolnych i le[nych (tj.: 
Dz. U. Z 2004r. Nr 121, poz.1266 z zm.), zgoda 
na wyEączenie gruntów z urytków rolnych i le[nych 
gruntów kl. IV i V występujących w obszarze planu 
nie wymagają uzyskania zgody na zmianę ich prze-
znaczenia na cele nie rolnicze.

§31. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Obrzycko.

§32. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady  
(-) Jacek Libera



Poz. 110
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 4 ｠ 328 ｠

Dziennik Urz dowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 
4 – 48 – Poz. 110 
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 4 ｠ 329 ｠ Poz. 110

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zmiana-
mi) przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 13 maja 2010r 
do 15 czerwca 2010r Uwagi morna byEo skEadać do 
dnia 30 czerwca 2010r. 

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag do projektu planu, w związku z czym Rada 
Gminy Obrzycko nie podejmuje rozstrzygnięć o spo-
sobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 20 
ust. 1 w/w ustawy.

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 pópn. zm.) 
Rada Gminy Obrzycko, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym: 1.Ustawę z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2001r. Nr 
142 poz.1591 z zm.), 2.Ustawę z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu [cieków (tj: Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123 poz. 858 z zm.) 3.Ustawę z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 
1240 z zm.), 4.Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tj: Dz.U. z 2006 Nr 89 poz. 
625 z zm.), 5.Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony [rodowiska (tj: Dz.U. z 2008 Nr 25 
poz. 150 z zm.) i prognozę skutków finansowych 
uchwalenia przedmiotowego planu, rozstrzyga co 
następuje 

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
ne stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym, zadania wEasne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji zapisanych w pla-
nie:

1) Budowa dróg dojazdowych ｠ obowiązek gminy
2) Sieć wodociągowa ｠ obowiązek gminy

3) Gospodarka [ciekami ｠ obowiązek gminy
4) Odprowadzenie wód opadowych - obowiązek 

gminy
5) Urządzenia elektroenergetyczne ｠ obowiązek 

dysponenta sieci
6) Zaopatrzenie w ciepEo budynku ｠ obowiązek 

wEa[ciciela budynku

§3. Skutki finansowe wynikające z realizacji po-
stanowieG planu wymienione w §2 ust. 1 do 4 ob-
ciąrają budret gminy Obrzycko. Proponowane pró-
dEa finansowania przez gminę:

- dochody wEasne
- dotacje
- poryczki preferencyjne
- fundusze Unii Europejskiej
- udziaE inwestorów w finansowaniu

§4. Sposób realizacji inwestycji more uleć modyfi-
kacji wraz z dokonującym się postępem techniczno 
technologicznym, zgodnie z zasadą zawartą w art. 
3 pkt 10 ustawy Prawo ochrony [rodowiska o sto-
sowaniu najlepszej dostępnej techniki.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XLI/293/10

Rady Gminy Obrzycko
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla dziaEek nr 182/9; 182/10 poEoronych na gruntach wsi Gaj 

MaEy

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XLI/293/10

Rady Gminy Obrzycko
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla dziaEek nr 182/9; 182/10 poEoronych na gruntach wsi Gaj MaEy 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych


