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Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.5) 

Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co nastę-
puje: 

§1. 1. Zadania wEasne gminy z zakresu infrastruk-
tury technicznej zapisane w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego obejmują:

1) sieć wodociągową,
2) sieć kanalizacji sanitarnej,
3) sieć kanalizacji deszczowej,

4) drogi publiczne.
2. Zadania wymienione w ust. 1 będą realizowane 

etapowo, z wyodrębnieniem w I etapie sieci wodo-
ciągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

§2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w roz-
strzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasadami 
i zapisami okre[lonymi w wieloletnich planach inwe-
stycyjnych i finansowych miasta Wągrowca, wie-
loletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeG 
wodociągowych i urządzeG kanalizacyjnych oraz 
strategią rozwoju miasta Wągrowca.

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr XLVIII/329/2010

Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU, REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧMARCINKOWOｦ W WĄGROWCU INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-

FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA

5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 2007r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 
149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), po stwierdze-
niu zgodno[ci z ustaleniami studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Dominowo, Rada Gminy Dominowo uchwala, co 
następuje: 

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu dziaEalno[ci gospodarczej 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w Sa-
baszczewie, gm. Dominowo.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia bę-
dące tre[cią niniejszej uchwaEy.

§3. Integralną czę[cią planu są:
1) rysunek planu, w skali 1 : 1 000 - zaEącznik nr 

1 do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu 

planu - zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych ｠ zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD I
Postanowieia ogólne

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
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UCHWADA NR  XXXVI/244/2010 RADY GMINY DOMINOWO

 z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dziaEalno[ci gospodarczej z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej w Sabaszczewie, gmina Dominowo
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uchwaEy jest mowa o:
1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu, o których mowa w §2 uchwaEy, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Dominowo, o ile z tre[ci prze-
pisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu w skali 1:1000, będący zaEącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwaEy, zgodnie z §3 pkt 1;

4) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczający-
mi, oznaczony symbolem;

5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie;

6) funkcji terenu ｠ nalery przez to rozumieć syno-
nim przeznaczenia podstawowego;

7) przeznaczeniu uzupeEniającym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe;

8) wskapniku intensywno[ci zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwe-
stowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni 
dziaEki budowlanej, wyrarony w procentach;

9) linii zabudowy ｠ nalery przez to rozumieć 
umowną linię pokazaną na rysunku planu, na której 
sytuuje się dominującą [cianę budynku, przy czym 
planem ustala się: nieprzekraczalną linię zabudowy, 
która jest okre[lona poprzez podanie najmniejszej 
odlegEo[ci w jakiej morna sytuować zabudowę; nie 
dotyczy ona takich elementów budynków jak np.: 
okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy 
lub schody zewnętrzne, detale architektoniczne, 
itp.;

10) dziaEalno[ci gospodarczej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dziaEalno[ć produkcyjną, magazynową, skEa-
dową lub usEugową;

11) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany które powo-
dują przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych w przepisach prawa poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

12) dziaEce budowlanej ｠ nalery przyjąć definicję 
zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§5. Uryte w planie okre[lenia i nazewnictwo zo-
staEy zdefiniowane między innymi w następujących 
przepisach:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 204, 
poz. 2086, z pópn. zm.);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ｠ Prawo budow-
lane (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, poz. 
1118 z pópn. zm.);

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-

tuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pópn. zm.);
4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy-

wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pópn. zm.);
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-

tów rolnych i le[nych (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U 
Nr 121, poz. 1266 z pópn. zm.);

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ｠ Prawo 
ochrony [rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 
r. Nr 25, poz. 150 z pópn. zm.);

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pópn. zm.);

8) ustawa z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o utrzyma-
niu czysto[ci i porządku w gminach (tekst jednolity 
z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z pópn. zm.);

9) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwporarowej (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. 
Nr 147, poz. 1229 z pópn. zm.);

10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwporarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 
80, poz. 563);

11) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomo[ciami (tekst jednolity z 2004 r. 
Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z pópn. zm.);

12) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 li-
stopada 2004 r. w sprawie okre[lenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko oraz szczegóEowych uwarunkowaG 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na [rodowi-
sko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pópn. zm.);

13) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 
1568 z pópn. zm.);

14) ustawa z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz 
o cechach oddziaEywania na [rodowisko (Dz.U. 
199, poz. 1227 z pópn. zm.).

§6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu na obsza-
rze objętym planem.

2. Zakres ustaleG niniejszego planu zostaE wy-
znaczony uchwaEą Rady Gminy Dominowo Nr 
XIV/89/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu dziaEalno-
[ci gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy miesz-
kaniowej w Sabaszczewie, gm. Dominowo.

3. Ustalenia niniejszej uchwaEy są zgodne z ustale-
niami studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Dominowo.

§7. 1. Planem objęto obszar o powierzchni: 2,00 
ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, poEorony jest 
w poEudniowej czę[ci gminy Dominowo, na granicy 
z gminą Zroda Wielkopolska, w miejscowo[ci Sa-
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baszczewo, przy skrzyrowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 432 z drogą gminną.

3. Obszar objęty planem miejscowym stanowi 
dziaEka oznaczona numerem ewidencyjnym 3, obręb 
geodezyjny Sabaszczewo.

§8. Granice obszaru objętego planem, będące 
granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku 
planu, o którym mowa w §3 pkt 1.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§9. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące podstawowe przeznaczenia:

1) teren obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów oznaczony na rysunku planu symbolem: 
1P;

2) teren zabudowy usEugowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem: 1U/MN;

3) teren drogi wewnętrznej o charakterze drogi 
dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem: 1KDW

4) teren komunikacyjny stanowiący pas technicz-
ny związany z poszerzeniem istniejącej drogi gmin-
nej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDp;

5) teren infrastruktury technicznej ｠ elektroener-
getyka, oznaczony na rysunku planu symbolem 1E.

2. Na terenach 1P oraz 1U/MN ustala się następu-
jące kategorie przeznaczenia uzupeEniającego:

1) zieleG, w tym zieleG parkowa i izolacyjna;
2) trasy komunikacji samochodowej w postaci 

dróg wewnętrznych;
3) urządzenia lub sieci zaopatrzenia w energię 

elektryczną;
4) urządzenia lub sieci zaopatrzenia w gaz;
5) inne obiekty, urządzenia lub sieci niezbędne i 

związane z funkcjonowaniem inwestycji.
3. Na terenie 1U/MN ustala się, re zabudowa 

mieszkaniowa more stanowić maksymalnie 50% 
powierzchni zabudowy na dziaEce.

§10. Niniejszym planem zmienia się przeznacze-
nie:

1) gruntów rolnych kl. IIIb o powierzchni 0,3000 
ha;

2) gruntów rolnych kl. IVa o powierzchni 1,7000 
ha;  na cele okre[lone w uchwale.

§11. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
tereny publiczne, którymi są:

1) teren komunikacyjny stanowiący pas technicz-
ny związany z poszerzeniem istniejącej drogi gmin-
nej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDp, 

dla którego szczegóEowe wytyczne zostaEy okre[lo-
ne w §34;

2) teren infrastruktury technicznej - elektroenerge-
tyka, oznaczony na rysunku planu symbolem 1E, dla 
którego szczegóEowe wytyczne zostaEy okre[lone w 
§35.

§12. Linią ciągEą oznaczono na rysunku linię roz-
graniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub rór-
nych zasadach zagospodarowania, okre[lonych w 
niniejszej uchwale.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§13. Przy realizacji zagospodarowania obszaru ob-
jętego planem ustala się zachowanie zasad ochrony 
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego, okre[lonych ni-
niejszą uchwaEą, w szczególno[ci ustaleniami Roz-
dziaEu 6.

§14. Ustala się, re rórnice w parametrach zabu-
dowy, odnoszące się do wysoko[ci zabudowy i kąta 
nachylenia poEaci dachowych, nie mogą odbiegać 
więcej nir o 5% od warto[ci okre[lonych w planie.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§15. 1. Z zastrzereniem ust. 2, na terenie 1U/
MN zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko, za wy-
jątkiem:

1) o[rodków wypoczynkowych lub hoteli umorli-
wiających pobyt nie mniej nir 100 osób, poza ob-
szarami miejskimi wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą;

2) staEych pól kempingowych lub karawanin-
gowych umorliwiających pobyt nie mniej nir 100 
osób;

3) garary lub parkingów samochodowych lub 
zespoEów parkingów, dla nie mniej nir 100 samo-
chodów cięrarowych lub 300 samochodów osobo-
wych;

4) stacji obsEugi lub remontowych [rodków trans-
portu;

5) stacji obsEugi lub remontowych sprzętu budow-
lanego lub rolniczego, skEadające się z nie mniej nir 
3 stanowisk warsztatowych; 

realizowanych w ramach dziaEalno[ci gospodar-
czej okre[lonej w §4 pkt 10.

2. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego, 
w tym związanych z zaopatrzeniem w wodę i od-
prowadzaniem [cieków.

§16. 1. Z zastrzereniem ust. 2 na obszarze ob-
jętym planem nalery zapobiegać i przeciwdziaEać 
zmianom powierzchni ziemi. W tym celu nie nale-
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ry dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania po-
wierzchni ziemi, przez niekorzystne przeksztaEcanie 
jej budowy oraz poprzez gromadzenie odpadów i od-
prowadzanie [cieków w sposób sprzeczny z przepi-
sami prawa.

2. Warunek powyrszy nie dotyczy koniecznych 
zmian, które wystąpią w czasie budowy.

3. Zakazuje się prowadzenia prac, trwale i nieko-
rzystnie, naruszających stosunki gruntowo-wodne 
panujące na obszarze objętym planem oraz w jego 
sąsiedztwie.

4. Ustala się obowiązek selektywnego groma-
dzenia warstw: humusowej i mineralnej, przy czym 
ustala się prowadzenie bezodpadowej gospodarki 
masami ziemnymi.

§17. 1. Prowadzona dziaEalno[ć gospodarcza nie 
more powodować uciąrliwo[ci dla [rodowiska, o 
których mowa w §4 pkt 11.

2. W przypadku wystąpienia haEasu ponadnor-
matywnego na terenie objętym niniejszym planem 
nakaz zachowania standardów akustycznych spo-
czywa na inwestorach i wEa[cicielach budynków, 
dla których jest wymagana ochrona akustyczna na 
podstawie przepisów prawa.

§18. 1. Na obszarze objętym planem ustala się 
konieczno[ć zapewnienia wEa[ciwego klimatu aku-
stycznego w budynkach z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na staEy pobyt ludzi, zgodnie z przepi-
sami prawa i Polskimi Normami

2. Zgodnie z przepisami prawa teren zabudowy 
usEugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkanio-
wej 1MN/U nalery zaliczyć do grupy terenów zabu-
dowy mieszkaniowo-usEugowej pod względem do-
puszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku.

3. Ochrona przed haEasem zabudowy mieszkanio-
wej polega na stosowaniu rozwiązaG technicznych 
zapewniających wEa[ciwe warunki akustyczne w 
budynkach.

§19. Na obszarze objętym planem ustala się obo-
wiązek gromadzenia segregowanych odpadów w 
przystosowanych do tego celu pojemnikach usy-
tuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie 
posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§20. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala się obowiązek prowadzenia ba-
daG archeologicznych podczas inwestycji związa-
nych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przed-
miotowego terenu, a wymagających prac ziemnych. 
Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania 
archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na 

budowę.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§21. Zakazuje się ustawiania reklam i tablic in-
formacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający 
czytelno[ć informacji drogowskazowej.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

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

zabudowy

§22. Na terenie 1P zabudowę oraz zagospodaro-
wanie terenu nalery ksztaEtować w sposób zapew-
niający zachowanie przepisów prawa oraz następu-
jących warunków:

a) wysoko[ć zabudowy maksymalnie do 10,00 
m, licząc od poziomu terenu do kalenicy lub do naj-
wyrszego elementu konstrukcyjnego budynku, z za-
strzereniem §31,

b) ustala się przykrycie budynków dachami o do-
wolnej formie,

c) ustala się realizację obiektów o wysokich wa-
lorach architektonicznych, wykonanych w techno-
logiach zapewniających zachowanie, w ich wnę-
trzu, warunków wymaganych przepisami prawa, w 
szczególno[ci w zakresie wymagaG klimatycznych, 
o[wietlenia i akustycznych oraz zapewniających 
ograniczenie niekorzystnych wpEywów na zewnątrz 
obiektów.

§23. Na terenie 1U/MN zabudowę oraz zagospo-
darowanie terenu nalery ksztaEtować w sposób za-
pewniający zachowanie przepisów prawa oraz na-
stępujących warunków:

1) zabudowa usEugowa:
a) wysoko[ć zabudowy maksymalnie do 10,00 

m, licząc od poziomu terenu do kalenicy lub do naj-
wyrszego elementu konstrukcyjnego budynku, z za-
strzereniem §31,

b) ustala się przykrycie budynków dachami o do-
wolnej formie,

c) ustala się realizację obiektów o wysokich wa-
lorach architektonicznych, wykonanych w techno-
logiach zapewniających zachowanie, w ich wnę-
trzu, warunków wymaganych przepisami prawa, w 
szczególno[ci w zakresie wymagaG klimatycznych, 
o[wietlenia i akustycznych oraz zapewniających 
ograniczenie niekorzystnych wpEywów na zewnątrz 
obiektów;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) ustala się realizację zabudowy wolnostojącej, z 

zastrzereniem pkt 3,
b) ustala się wysoko[ć zabudowy maksymalnie do 

dwóch kondygnacji lub do 9,00 m, licząc od pozio-
mu terenu do kalenicy lub do najwyrszego elementu 
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konstrukcji dachu,
c) ustala się realizację budynków z dachami o na-

chyleniu gEównych poEaci od 18o do 45o;
3) dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej 

w jednej bryle budynku z funkcją usEugową, wów-
czas nalery zachować ustalenia pkt 2.

§24. Na obszarze objętym planem dopuszcza się 
realizację budynków gararowych w sposób zapew-
niający zachowanie przepisów prawa oraz następu-
jących warunków:

a) ustala się realizację budynków gararowych jako 
wbudowanych lub dobudowanych do zabudowy 
produkcyjnej, skEadowej, magazynowej, usEugowej 
lub mieszkaniowej, przy zachowaniu jednolitego 
stylu architektonicznego z resztą budynku,

b) dopuszcza się realizację wolnostojących budyn-
ków gararowych,

c) wysoko[ć zabudowy maksymalnie do 5,00 m, 
licząc od poziomu terenu do kalenicy lub do najwyr-
szego elementu konstrukcyjnego budynku, z za-
strzereniem §31,

d) ustala się przykrycie budynków z dachami o 
nachyleniu poEaci od 18o do 45o.

§25. Na obszarze objętym planem ustala się re-
alizację miejsc parkingowych na wEasnej posesji w 
sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa 
oraz następujących warunków:

a) ustala się realizację miejsc parkingowych jako 
wydzielone parkingi z zadrzewieniem,

b) minimalna liczba miejsc parkingowych: 35 
miejsc na 100 zatrudnionych w obiektach produk-
cyjnych i usEugowych lub 40 miejsc na 1000 m2 
powierzchni magazynowej lub 1 miejsce na jeden 
lokal mieszkalny,

c) ustala się, re konstrukcja nawierzchni stano-
wisk postojowych musi charakteryzować się odpo-
wiednią no[no[cią, trwaEo[cią, równo[cią i odpor-
no[cią na deformacje spowodowane punktowymi 
obciąreniami statycznymi.

§26. Na obszarze planu ustala się stosowanie ko-
lorystyki elewacji zharmonizowanej z otoczeniem.

§27. Na obszarze objętym planem ustala się 
wskapnik intensywno[ci zabudowy maksymalnie 
40% powierzchni dziaEki budowlanej.

§28. Na obszarze objętym planem ustala się udziaE 
powierzchni biologicznie czynnej minimum 20% po-
wierzchni dziaEki budowlanej.

§29. Na obszarze objętym planem ustala się nie-
przekraczalne linie zabudowy w odlegEo[ci:

1) 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej;

2) 5,00 m od linii rozgraniczającej teren komuni-
kacyjny stanowiący pas techniczny związany z po-
szerzeniem istniejącej drogi gminnej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1KDp;
3) 5,00 m od linii rozgraniczającej teren drogi we-

wnętrznej o charakterze drogi dojazdowej, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem: 1KDW;

4) 15,00 m od linii elektroenergetycznej wysokie-
go napięcia; 

zgodnie z rysunkiem planu.

RozdziaE VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych
Nie ustala się 

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§30. 1. Z zastrzereniem ust. 2, na obszarze obję-
tym planem ustala się podziaE na dziaEki budowlane 
zgodny z rysunkiem planu.

2. Dopuszcza się podziaE dziaEek, jednak powstaEe 
nieruchomo[ci:

1) nie mogą być mniejsze nir 1000 m2;
2) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi pu-

blicznej, zgodnie z przepisami prawa;
3) granice muszą być prowadzone pod kątem pro-

stym lub zblironym do prostego;
4) winny zachować gabaryty umorliwiające zloka-

lizowanie na nich zabudowy z zachowaniem okre-
[lonych niniejszą uchwaEą intensywno[ci zabudo-
wy, powierzchni biologicznie czynnej i wymaganej 
liczby miejsc parkingowych.

3. Powyrsze zasady nie dotyczą dziaEek wydziela-
nych pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz 
poszerzenia dróg, w takiej sytuacji ksztaEt i wielko[ć 
dziaEek będzie wynikaE z faktycznych potrzeb.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

Nie ustala się. 

RozdziaE X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§31. Na obszarze objętym planem dopuszcza się 
realizację inwestycji celu publicznego z zakresu Eącz-
no[ci publicznej przy zachowaniu przepisów prawa.

§32. 1. ObsEugę komunikacyjną obszaru planu 
ustala się z drogi gminnej (dziaEka ozn. nr ewid. 2) 
oraz za po[rednictwem wyznaczonej w planie drogi 
wewnętrznej 1KDW, o której mowa w §33.

2. Zakazuje się lokalizowania bezpo[rednich zjaz-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 5 ｠ 435 ｠ Poz. 129

dów na teren 1P z drogi wojewódzkiej nr 432.

§33. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
drogę wewnętrzną o charakterze drogi dojazdowej, 
oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDW, dla 
której ustala się

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających: zgodnie 
z rysunkiem planu, przy czym minimum 8,00 m;

2) realizację jezdni o utwardzonej nawierzchni, o 
szeroko[ci minimum 5,00 m;

3) zakoGczenie placem manewrowym o wymia-
rach 20,00 m na 20,00 m, zgodnie z rysunkiem pla-
nu;

4) przy skrzyrowaniach zachować odpowiednie, 
wynikające z przepisów prawa, pola widoczno[ci;

5) pozostaEe, nie wymienione, parametry nalery 
realizować z zachowaniem obowiązujących przepi-
sów prawa.

§34. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
pas techniczny, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 1KDp, związany z poszerzeniem drogi gmin-
nej zlokalizowanej na dziaEce ozn. nr ewid. 2, dla 
którego ustala się:

1) szeroko[ć 1,00 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się realizację chodnika, zgodnie z 

przepisami prawa;
3) dopuszcza się realizację [cierki rowerowej lub 

ciągu pieszo-rowerowego, zgodnie z przepisami pra-
wa;

4) dopuszcza się lokalizację zieleni, zgodnie z 
przepisami prawa;

5) inne niewymienione elementy realizować zgod-
nie z przepisami prawa.

§35. Na terenie infrastruktury technicznej ｠ elek-
troenergetyka, oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 1E, zabudowę nalery ksztaEtować w sposób 
zapewniający zachowanie przepisów prawa oraz na-
stępujących warunków:

1) ustala się realizację stacji transformatorowej;
2) dopuszcza się jej przeniesienie w inne miejsce, 

przy zachowaniu przepisów prawa oraz na warun-
kach okre[lonych przez dysponenta sieci;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów uniemorliwia-
jących dojazd do infrastruktury energetycznej.

§36. Ustala się korzystanie z istniejącej infrastruk-
tury oraz realizację nowej w liniach rozgraniczają-
cych terenów 1KDW i 1KDp, przy zachowaniu prze-
pisów prawa, a takre następujących warunków:

1) [cieki bytowe:
a) do sieci kanalizacji komunalnej, z zastrzereniem 

lit. b,
b) do czasu realizacji kanalizacji komunalnej do-

puszcza się gromadzenie [cieków w szczelnych 
zbiornikach bezodpEywowych, z których będą sys-
tematycznie wyworone przez koncesjonowanego 
przewopnika do miejsc wskazanych przez sEurby 
gminne;

2) [cieki przemysEowe:
a) [cieki przemysEowe nie odpowiadające skEadem 

[ciekom bytowym nalery podczyszczać, przez in-
dywidualny system oczyszczania, do odpowiednich 
parametrów okre[lonych w przepisach prawa,

b) dopuszcza się zastosowanie zamkniętych obie-
gów wodnych, zgodnie z przepisami prawa;

3) wody opadowe i roztopowe:
a) czyste wody opadowe nalery zagospodarować 

w granicy dziaEki, w celu zatrzymania jak najwięk-
szej ilo[ci wód opadowych w gruncie i umorliwienia 
zasilania wód gruntowych wodami opadowymi,

b) ustala się odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z dróg oraz z powierzchni utwardzo-
nych do kanalizacji deszczowej,

c) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych poza granice dziaEki budowlanej;

4) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-
ciwporarowych:

a) z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem ist-
niejących komunalnych urządzeG zaopatrzenia w 
wodę,

b) dopuszcza się korzystanie z wEasnych ujęć wód 
podziemnych pod warunkiem pokrycia zapotrzebo-
wania na wodę w zasobach dyspozycyjnych, zgod-
nie z warunkami korzystania z wód regionu oraz z 
zachowaniem przepisów prawa,

c) ustala się rozmieszczenie hydrantów, zgodnie z 
przepisami prawa;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) ze stacji transformatorowej, zlokalizowanej na 

terenie oznaczonym symbolem 1E, o której mowa w 
§35, z zastrzereniem lit. b,

b) do czasu realizacji stacji transformatorowej, do-
puszcza się korzystanie z urządzeG elektroenerge-
tycznych istniejących poza granicami planu,

c) zakazuje się lokalizacji obiektów uniemorliwia-
jących dojazd do infrastruktury energetycznej;

6) zaopatrzenie w gaz: dopuszcza się podEączenie 
do sieci gazowej, zgodnie z przepisami prawa, na 
warunkach okre[lonych przez dysponenta sieci;

7) zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-
ków zastosować no[niki energii charakteryzujące 
się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi, takie jak: 
paliwa gazowe, paliwa pEynne, energia elektryczna, 
dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych 
i odnawialnych pródeE energii;

8) inne elementy infrastruktury: zgodnie z przepi-
sami prawa.

RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów
Nie ustala się. 

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§37. Plan zachowuje warno[ć równier wtedy, je-
[li nastąpi:
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1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wy-
mienionych w §5 przepisów, chyba re z ich tre[ci 
będzie wynikaE obowiązek dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionego w planie numeru ewi-
dencyjnego dziaEki

§38. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 1 %.

§39. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dominowo.

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

Przewodniczący Rady 
(-) Krzysztof Prusak  
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Przedmiotowy projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 3 wrze[nia 2010 
r. do 27 wrze[nia 2010 r. W dniu 23 wrze[nia 2010 
r. odbyEa się dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
miejscowym planie rozwiązaniami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi zmianami) uwagi 
byEy przyjmowane do 12 papdziernika 2010 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z tym, Rada Gminy Dominowo nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr  XXXVI/244/2010

Rady Gminy Dominowo
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DZIADALNOZCI GOSPODARCZEJ Z DOPUSZCZENIEM ZABUDO-

WY MIESZKANIOWEJ W SABASZCZEWIE, GMINA DOMINOWO
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Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

wskazuję

ir uchwaEa Nr LV/400/10 Rady Gminy Dopiewo z 
dnia 25 papdziernika 2010 roku w sprawie  uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowo[ci Skórzewo, rejon ul. 
Ks. Kozierowskiego -  zostaEa wydana z  narusze-
niem prawa.

Uzasadnienie
 
UchwaEa Nr LV/400/10 Rady Gminy Dopiewo z 

dnia 25 papdziernika 2010 roku wraz z caEo[cią do-
kumentacji planistycznej zostaEa doręczona Woje-
wodzie Wielkopolskiemu w dniu 22 listopada 2010 
roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy organ nadzoru stwierdziE co nastę-
puje:

UchwaEą Nr LV/400/10 Rada Gminy Dopiewo 
uchwaliEa miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w  miejscowo[ci Skórzewo, rejon ul. Ks. 
Kozierowskiego.

Zgodnie z obowiązującym w czasie prowadzenia 
procedury planistycznej, przepisem art. 17 pkt 10 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
ｧogEasza w sposób okre[lony w pkt 1, o wyEoreniu 
projektu planu do publicznego wglądu na co naj-
mniej 7 dni przed dniem wyEorenia...ｦ. Z przedEo-

ronej dokumentacji wynika, ir ogEoszenie o terminie 
wyEorenia projektu planu do publicznego wglądu, 
zarówno w gazecie jak i na tablicy ogEoszeG, zostaEo 
podane do publicznej wiadomo[ci w dniu wyEorenia 
projektu planu do publicznego wglądu, bez uwzględ-
nienia wymaganego ustawą 7- dniowego terminu, 
co stanowi naruszenie trybu sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając na względzie, re w podanym w ogEoszeniu 
terminie, nie wpEynęEa radna uwaga do wyEorone-
go projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz to, re zgodnie z ustaleniami 
planu, na przedmiotowym terenie nie ma morliwo-
[ci realizacji zabudowy o funkcjach silnie oddziaEują-
cych na otoczenie, czy ter rodzących konflikty prze-
strzenne lub spoEeczne (plan w większo[ci dotyczy 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), organ 
nadzoru nie stwierdziE niewarno[ci uchwaEy, a jedy-
nie ograniczyE się do wskazania, ir uchwaEę wydano 
z naruszeniem prawa.

W związku z powyrszym orzeczono jak w sen-
tencji.

 
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przy-

sEuguje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR KN.I-2.0912-27/10

 z dnia 21 grudnia 2010 r.
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Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (tekst jednolity Dz.U. Nr 176, poz. 
1190 z 2010r.) oraz §5 uchwaEy PaGstwowej Ko-
misji Wyborczej z dnia 25 marca 2002r. w sprawie 
okre[lenia wEa[ciwo[ci terytorialnej komisarzy wy-
borczych, wEa[ciwo[ci rzeczowej w zakresie wyko-
nywania czynno[ci o charakterze ogólnowojewódz-
kim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. 
Nr 13, poz. 225), podaje się do publicznej wiadomo-
[ci co następuje: 

1) W okręgu wyborczym Nr 1 obejmującym 6 
mandatów stwierdzono wyga[nięcie mandatu rad-
nego MichaEa Karola Jurgi z listy Nr 15 KW PORO-
ZUMIENIE ZIEMIA KOZCIAFSKA(UchwaEa Rady Po-
wiatu Ko[ciaGskiego Nr I/2/10 z dnia 29 listopada 
2010r.)

2) Na miejsce MichaEa Karola Jurgi wstępuje Elr-
bieta Teresa Bączyk z listy Nr 15 KW POROZUMIE-
NIE ZIEMIA KOZCIAFSKA (UchwaEa Rady Powiatu 
Ko[ciaGskiego Nr II/6/10 z dnia 6 grudnia 2010r.) 

3) W okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym 6 
mandatów stwierdzono wyga[nięcie mandatu rad-
nego Henryka Bartoszewskiego z listy Nr 15 KW 
POROZUMIENIE ZIEMIA KOZCIAFSKA (UchwaEa 
Rady Powiatu Ko[ciaGskiego Nr I/3/10 z dnia 29 li-
stopada 2010r.)

4) Na miejsce Henryka Bartoszewskiego wstępuje 
PaweE Kaczmarek z listy Nr 15 KW POROZUMIENIE 

ZIEMIA KOZCIAFSKA (UchwaEa Rady Powiatu Ko-
[ciaGskiego Nr II/7/10 z dnia 6 grudnia 2010r.)

5) W okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym 3 
mandaty stwierdzono wyga[nięcie mandatu radne-
go Doroty Krystyny Lew-Pilarskiej z listy Nr 15 KW 
POROZUMIENIE ZIEMIA KOZCIAFSKA (UchwaEa 
Rady Powiatu Ko[ciaGskiego Nr I/4/10 z dnia 29 li-
stopada 2010r.)

6) Na miejsce Doroty Krystyny Lew-Pilarskiej 
wstępuje Borena Stróryk z listy Nr 15 KW PORO-
ZUMIENIE ZIEMIA KOZCIAFSKA (UchwaEa Rady 
Powiatu Ko[ciaGskiego Nr II/8/10 z dnia 6 grudnia 
2010r.)

7) W okręgu wyborczym Nr 4 obejmującym 4 
mandaty stwierdzono wyga[nięcie mandatu radne-
go Wiktora Romana Sneli z listy Nr 15 KW POROZU-
MIENIE ZIEMIA KOZCIAFSKA (UchwaEa Rady Po-
wiatu Ko[ciaGskiego Nr I/5/10 z dnia 29 listopada 
2010r.)

8) Na miejsce Wiktora Romana Sneli wstępuje 
Jerzy Jan Cie[la z listy Nr 15 KW POROZUMIENIE 
ZIEMIA KOZCIAFSKA (UchwaEa Rady Powiatu Ko-
[ciaGskiego Nr II/9/10 z dnia 6 grudnia 2010r.)

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiado-
mo[ci w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze 
Rady Powiatu Ko[ciaGskiego oraz ogEasza w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 Komisarz Wyborczy w Lesznie
(-) PrzemysEaw Strach

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (tekst jednolity Dz.U. Nr 176, poz. 
1190 z 2010r.) oraz §5 uchwaEy PaGstwowej Ko-
misji Wyborczej z dnia 25 marca 2002r. w sprawie 
okre[lenia wEa[ciwo[ci terytorialnej komisarzy wy-
borczych, wEa[ciwo[ci rzeczowej w zakresie wyko-
nywania czynno[ci o charakterze ogólnowojewódz-
kim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. 

Nr 13, poz. 225), podaje się do publicznej wiadomo-
[ci co następuje: 

1) W okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym 5 
mandatów stwierdzono wyga[nięcie mandatu rad-
nego Piotra Domanieckiego z listy Nr 16 KWW 
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE W RAWICZU 
(UchwaEa Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr I/5/10 z 
dnia 1 grudnia 2010r.)

2) Na miejsce Piotra Domanieckiego wstępuje Ka-
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