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UCHWAŁA NR IV/16/2011 RADY GMINY ŁUBOWO 

 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w miejscowości Fałkowo, działka nr ewidencyjny 137/1 ark. mapy 2  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz 
art. 20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami), Rada Gminy 
Łubowo uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci ze Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Łubowo – uchwała Rady Gminy 
Łubowo Nr XXXVIII/273/02 z dnia 09.07.2002r. ze 
zmianami, uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w miejscowoċci Fałkowo, 
działka nr ewidencyjny 137/1 ark. mapy 2. 

2. Granice obszaru, objćtego planem, zostały 
naniesione na rysunku planu, bćdącym załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Plan miejscowy składa sić z treċci niniejszej 
uchwały oraz integralnych czćċci: 

1) rysunku planu - w skali 1:1000 - załącznik nr 1, 
2) rozstrzygnićcia, w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania, wyłożonego do publicz-
nego wglądu - załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, zadaĉ z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasad ich finansowania, na-
leżących do zadaĉ własnych gminy - załącznik 
nr 3. 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały, 

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Gminy Łubowo, 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przeważać na obszarze, w obrćbie linii 
rozgraniczających, okreċlone symbolem, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż 
podstawowe, oraz te które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe, 

6) dopuszczalnych poziomach hałasu – wielkoċć 
okreċloną wskaźnikami hałasu w rozumieniu 
przepisów odrćbnych, dotyczących ochrony 
ċrodowiska, 

7) froncie działki – należy przez to rozumieć 
czćċć działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa sić główny wjazd lub 
wejċcie na działkć, 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić, oddzielającą prze-
strzeĉ w jakiej mogą sić znajdować budynki 
od przestrzeni, na której nie ma możliwoċci 
zabudowy. Żaden z elementów elewacji nie 
może przekroczyć nieprzekraczalnej linii za-
budowy w kierunku przestrzeni, na której nie 
ma możliwoċci zabudowy o wićcej niż: okapy 
i gzymsy – 0,5m, balkony, galerie, loggie, wy-
kusze, schody zewnćtrzne, pochylnie, rampy, 
werandy, tarasy – 1,5m, 

9) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieć wnćtrza ulic, placów, tras dojazdowych 
w kształcie wydzielonym liniami rozgranicza-
jącymi, a stanowiące spójną funkcjonalnie 
i dostćpną publicznie przestrzenną całoċć, 

10) reklamie – należy przez to rozumieć wszelkie 
noċniki informacji wizualnej ( noċniki na-
ċcienne, wolnostojące, tablice reklamowe, py-
lony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami, nie bćdące szyldami, tabli-
cami informacyjnymi czy znakami, 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych; 

11) tablicach informacyjnych – należy przez to ro-
zumieć elementy systemu informacji miej-
skiej, w tym tablice: tablice informujące 
o nazwie ulicy, numerze domu, tablice infor-
mujące turystów oraz tablice z ogłoszeniami; 

12) szyldach – należy przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz podmio-
tów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc 
wykonywania działalnoċci, nie bćdące rekla-
mą; 

13) dachu dwuspadowym – należy przez to ro-
zumieć dach posiadający dwie podstawowe 
połacie dachowe o przeciwległych spadkach, 
łączące sić wzdłuż kalenicy, z dopuszczeniem 
uzupełnienia mniejszymi połaciami wynikają-
cymi z kształtu rzutu budynku lub wynikają-
cymi z zastosowania takich elementów jak lu-
karny, ganki, ryzality, werandy, naczółki itp. 

14) dachu wielospadowym - należy przez to ro-
zumieć dach posiadający co najmniej trzy 
podstawowe połacie dachowe, o podobnych 
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spadkach, łączące sić w jednym punkcie lub 
wzdłuż kalenic. W przypadku rozczłonkowa-
nego rzutu budynku lub zastosowania takich 
elementów jak lukarny, ganki, ryzality, we-
randy itp., podstawowe połacie mogą być 
uzupełniane mniejszymi połaciami 
o podobnych spadkach, 

15) dachu stromym – należy przez to rozumieć 
dach o nachyleniu połaci powyżej 20o, 

16) dachu płaskim - należy przez to rozumieć 
dach o pochyleniu połaci do 20o. 

 
§ 3. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu: 

1) granica obszaru objćtego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny, o różnym prze-

znaczeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe 
dotyczące przeznaczenia terenu, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
2. Oznaczenia graficzne przyjćte na rysunku 

planu o charakterze informacyjnym: 
1) oznaczenie stycznego do planu pasa drogo-

wego o symbolu 1KD, stanowiącego drogć 
gminną, 

2) linie podziału wewnćtrznego na działki bu-
dowlane, 

3) oznaczenie szrafem wystćpowania terenu 
z podwyższonym poziomem wód gruntowych 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 4. 1. Dla terenów, okreċlonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 

1) Dla terenu, oznaczonego symbolem 1MN: 
a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – na każdej działce jeden bu-
dynek mieszkalny jednorodzinny oraz jeden 
budynek gospodarczo-garażowy, 

b) dopuszczalne: sieci i urządzenia związane 
z funkcjonowaniem lokalnych systemów in-
frastruktury technicznej oraz usługi w tym po-
radnictwo prawne, medyczne, krawiectwo itp. 
mieszczące sić w budynku mieszkalnym, zaj-
mujące maksimum 30% jego powierzchni 
użytkowej. 

2) Dla terenu oznaczonego symbolem KDW: 
a) podstawowe: teren drogi dojazdowej we-

wnćtrznej, 
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
3) Dla terenu, oznaczonego symbolem 2kd 
a) podstawowe: teren poszerzenia, bćdącej poza 

planem, drogi gminnej, stycznej do jego po-
łudniowej granicy, 

b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

4) Zakazuje sić lokalizacji obiektów innych niż 
wymienionych w pkt. 1, 2, 3. 

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) Nakaz nawiązania projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej do tradycyjnych wzorców ar-
chitektonicznych, stosowanych na terenach 
wiejskich poprzez ograniczenie wysokoċci za-
budowy – budynki mieszkalne do 
2 kondygnacji oraz poprzez stosowanie detali 
architektonicznych i materiałów wykoĉcze-
niowych charakterystycznych dla miejscowej 
tradycji. 

2) Nakaz zachowania szczególnej dbałoċci przy 
zagospodarowaniu zielenią obrzeży działek – 
pomićdzy drogą a zabudową. 

3) Zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
budowlanych, nie związanych z planowym 
przeznaczeniem terenu, 

4) Dopuszczenie lokalizowania obiektów małej 
architektury 

 
§ 6. 1. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ċrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) wszelkie oddziaływania związane 
z prowadzoną działalnoċcią usługową, 
o której mowa w § 4, nie mogą powodować 
przekroczenia standardów jakoċci ċrodowi-
ska, okreċlonych przepisami odrćbnymi, poza 
terenem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 

2) wskazuje sić, iż tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1MN w zakresie ochrony 
przed hałasem zalicza sić do kategorii tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, dla których obowiązują dopuszczalne po-
ziomy hałasu, okreċlone w przepisach odrćb-
nych, 

3) zagospodarowanie czćċci biologicznie czyn-
nej działki wykonać poprzez nasadzenia ro-
dzimymi gatunkami roċlin, charakterystycz-
nymi dla danego siedliska przyrodniczego; 
należy zadbać o jak najwićkszą różnorodnoċć 
gatunkową i właċciwą kompozycjć zieleni, 

4) zakazuje sić przekraczania wskaźników inten-
sywnoċci zabudowy okreċlonych w § 9, 

5) zakazuje sić wykonywania prac ziemnych 
zniekształcających powierzchnić terenu 
i zakłócających naturalny układ cieków, 

6) nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi oraz wód powierzchnio-
wych i podziemnych, przez niewłaċciwe gro-
madzenie odpadów i odprowadzanie ċcieków, 

7) nakazuje sić zebranie warstwy gleby 
z wykopu, składowania jej na etapie budowy 
i nastćpnie wykorzystania jej na terenach 
czynnych biologicznie. 

8) zakazuje sić odprowadzania ċcieków byto-
wych do gruntu lub istniejących cieków wod-
nych, 

9) zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych należy dokonać w granicach 
własnej działki, poprzez wykorzystanie zebra-
nej wody do nawadniania terenów zielonych 
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biologicznie czynnych, bez naruszania intere-
su osób trzecich, 

10) nakazuje sić selektywne gromadzenie odpa-
dów w miejscach ich powstawania 
w specjalnie do tego celu przystosowanych 
pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych 
miejscach na terenie posesji i dalsze ich za-
gospodarowanie, zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrćbny-
mi, 

11) nakazuje sić wytwarzanie energii dla celów 
grzewczych przy zastosowaniu paliw charak-
teryzujących sić najniższymi wskaźnikami 
emisji substancji do powietrza, takich jak pa-
liwa płynne, gazowe i stałe np.: biomasa 
i drewno lub alternatywne źródła energii. 

12) plan znajduje sić w obszarze o znacznych za-
sobach wód podziemnych w obrćbie pićtra 
czwartorzćdowego, w obszarze wysokiej 
ochrony (OWO) – ustala sić obowiązek zasto-
sowania odpowiednich ċrodków technicz-
nych, zabezpieczających wody podziemne 
przed zanieczyszczeniem, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

13) sposób posadowienia i podpiwniczenia bu-
dynków powinien uwzglćdniać istniejące wa-
runki gruntowo-wodne. 

 
§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić: 

1) Działka, objćta opracowaniem, znajduje sić 
w strefie ochrony konserwatorskiej licznych 
zewidencjonowanych stanowisk archeolo-
gicznych bćdących pod ochroną konserwa-
torską. 

2) Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy re-
alizacji inwestycji związanych 
z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
przedmiotowego terenu, ustala sić obowiązek 
prowadzenia badaĉ archeologicznych. Inwe-
stor winien uzyskać pozwolenie na badania 
archeologiczne przed otrzymaniem pozwole-
nia na budowć. 

 
§ 8. 1. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeby 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić:  

1) Zakaz lokalizowania wolnostojących tablic in-
formacyjnych, reklam oraz szyldów 
o powierzchni płaszczyzny powyżej 1m2. 

 
§ 9. 1. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 

1) Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległoċci 
6,0m od linii rozgraniczających ulicy KDW 
oraz w odległoċci 8,0m od linii rozgraniczają-
cej poszerzenia, istniejącej poza obszarem ob-
jćtym planem, drogi gminnej 1KD, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

2) Maksymalną powierzchnić zabudowy na te-
renie 1MN – 25%. 

3) Minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na terenie 1MN – 55%. 

4) Parametry projektowanych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych: 

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze użyt-
kowe lub nieużytkowe, o łącznej wysokoċci 
nie przekraczającej od poziomu terenu do ka-
lenicy dachu 10,0m, z dopuszczeniem pod-
piwniczenia z uwzglćdnieniem istniejących 
warunków gruntowo - wodnych. Dopuszcza 
sić wyższe elementy techniczne, np. kominy, 
nie przekraczające wysokoċci 12,0mn.p.t. 

b) rodzaje dachów: 
- strome dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 

25o – 45o, 
- dopuszczenie facjat i okien dachowych, przy-

krytych dachami o podobnym nachyleniu jak 
nachylenie głównych połaci dachowych, 
z tolerancją plus – minus 10o, 

- pokrycie dachów: dachówka, materiały imitu-
jące dachówkć lub inne tradycyjne materiały 
pokryciowe. 

5) Parametry i zasady sytuowania projektowa-
nych budynków gospodarczo-garażowych: 

a) nakaz lokalizowania budynków gospodarczo - 
garażowych jako wolnostojących lub jako do-
budowanych do budynku mieszkalnego, 

b) dopuszczenie zlokalizowania dodatkowego 
garażu w obrćbie kubatury budynku miesz-
kalnego, 

c) maksymalna powierzchnia budynków gospo-
darczo-garażowych – 60,0m2, 

d) maksymalna wysokoċć budynku gospodar-
czo-garażowego – 4,0m od poziomu terenu 
do okapu dachu, 

e) dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
wzglćdnie płaskie. 

 
§ 10. Na obszarze, objćtym planem, nie wystćpują 
tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na 
podstawie odrćbnych przepisów. 
 
§ 11. 1. W zakresie zasad podziału nieruchomoċci 
ustala sić: 

1) Pokazane, na rysunku planu, podziały na 
działki budowlane mają charakter informacyj-
ny. 

2) Podziały na działki budowlane winny spełniać 
nastćpujące warunki: 

a) powierzchnia działki winna wynosić minimum 
1500m2 

b) winna być zapewniona dostćpnoċć do infra-
struktury technicznej, w tym komunikacji ze-
wnćtrznej oraz posiadać kształt geometryczny 
umożliwiający realizacjć funkcji okreċlonej 
w planie, 

c) winny nie naruszać praw osób trzecich. 
3) Plan nie uruchamia procedury podziału 

i scaleĉ gruntu. 
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§ 12. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy, za wyjątkiem czćċci północno – wschodniej 
terenu 1MN, gdzie istnieje podwyższony poziom wód 
gruntowych, którego obszar pokazano graficznie na 
rysunku planu. 
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, ustala sić: 

1. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala sić: 
1) Obsługć komunikacyjną obszaru, objćtego 

planem, zapewni projektowana droga dojaz-
dowa wewnćtrzna KDW, w powiązaniu z, ist-
niejącą poza obszarem objćtym planem, dro-
gą gminną 1KD. 

2) Ustala sić nastćpujące parametry projekto-
wanej drogi dojazdowej wewnćtrznej KDW: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 8,0m, 
b) funkcja drogi: pieszo-jezdna. 
3) Teren poszerzenia istniejącej drogi gminnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 2kd 
należy wydzielić z terenu działki nr ewiden-
cyjny 137/1, w formie pasa o szerokoċci 2,0m, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

4) Nakaz zabezpieczenia miejsc postojowych, 
dla samochodów osobowych, w iloċci nie 
mniejszej niż 2 stanowiska dla każdej działki, 
przy czym miejsca w garażu wlicza sić do 
ogólnej liczby miejsc postojowych. 
W przypadku zlokalizowania w budynku 
mieszkalnym lokalu użytkowego związane 
z tym miejsca parkingowe winny sić znaleźć 
w obszarze działki. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
1) Zaopatrzenie terenu z istniejącego w obszarze 

stycznym do planu wodociągu, poprzez pro-
jektowane przewody wodociągowe, na wa-
runkach podanych przez dysponenta sieci. 

2) Ustala sić możliwoċć wymiany, przebudowy 
i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej. 

3) Nakaz zabezpieczenia wody dla celów prze-
ciwpożarowych, w iloċci zapewniającej jej 
wymagane zapotrzebowanie, z urządzeĉ słu-
żących do jej dostarczenia do celów sanitar-
nych i technologicznych. W przypadku braku 
warunków technicznych, dopuszczenie inne-
go równorzćdnego rozwiązania. 

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych ustala sić: 

1) zagospodarowanie wód w granicach własnej 
działki, poprzez rozprowadzenie ich na tereny 
biologicznie czynne, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 
9, 

2) nakazuje sić uwzglćdnienie, w trakcie prac 
ziemnych, przebiegu sieci melioracji szczegó-
łowej i wykonania prac zabezpieczających te-
ren przed podtopieniami wodami drenarski-
mi; w przypadku uszkodzenia sieci należy od-
tworzyć lub przebudować w uzgodnieniu 
z dysponentem sieci. 

4. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala sić: 
1) sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej winna 

przebiegać w projektowanych pasach drogo-
wych, a przyłącza do budowanych obiektów 
winny być budowane na warunkach okreċlo-
nych w umowach przez dysponenta sieci. 

2) do czasu pobudowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza sić odprowadzenie ċcie-
ków do szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych, 

3) systematyczne wywożenie ċcieków ze szczel-
nych zbiorników bezodpływowych, przez kon-
cesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni 
ċcieków, 

4) zakazuje sić budowy przydomowych oczysz-
czalni ċcieków. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energić elektrycz-
ną ustala sić: 

1) Nakaz prowadzenia projektowanej sieci elek-
troenergetycznej w liniach rozgraniczających 
ulicy. 

2) Dopuszczenie lokalizacji stacji transformato-
rowej słupowej w linii rozgraniczającej ulicy 

3) Realizacja i finansowanie inwestycji elektro-
energetycznych oraz usuwanie kolizji, które 
okreċli dysponent sieci. – zgodnie 
z przepisami odrćbnymi oraz na podstawie 
warunków przyłączenia albo usunićcia kolizji 
na wniosek zainteresowanych podmiotów. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić: 
1) zaopatrzenie z indywidualnych kotłowni zlo-

kalizowanych w budynku mieszkalnym lub 
gospodarczym, zgodnie z ustaleniami okre-
ċlonymi w § 6 ust. 1 pkt 11. 

7. W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala 
sić: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoċci publicznej, jeżeli 
taka inwestycja jest zgodna z przepisami od-
rćbnymi, 

8. Dopuszczenie lokalizowania, na obszarze ob-
jćtym planem, urządzeĉ technicznych obsługi obiek-
tów budowlanych i obiektów pomocniczych, służą-
cych zaopatrzeniu w wodć, w energić elektryczną 
oraz związanych z odprowadzaniem ċcieków lub 
innymi elementami uzbrojenia, pod warunkiem uzy-
skania odpowiedniej służebnoċci gruntowej. 

9. Inne elementy uzbrojenia – na warunkach 
okreċlonych w przepisach szczególnych. 

 
§ 14. Nie okreċla sić sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenu. 

 
 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 15. Ustala sić stawkć procentową w wysokoċci 8% 
dla terenów MN oraz w wysokoċci 0% dla terenów 
pozostałych, z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomo-
ċci. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 70 – 6787 – Poz. 1213 
 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Łubowo. 
 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy   

(-) Jan Grabowski 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 70 – 6788 – Poz. 1213 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr IV/16/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 70 – 6789 – Poz. ,1213 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr IV/16/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W MIEJ-
SCOWOĊCI FAŁKOWO, DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 137/1 W GMINIE ŁUBOWO 

 
Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do 
publicznego wglądu w terminie od  06.12.2010r. 
do 28.12.2010r.  Dyskusja publiczna nad rozwiąza-
niami przyjćtymi w planie odbyła sić w dniu 28 
grudnia  2010r. 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717 ze zmian.) uwagi były przyjmo-
wane do dnia  11 stycznia 2011r. 
 W ustawowym terminie nie wniesiono 
żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy w 
Łubowie nie podejmuje rozstrzygnićcia o sposobie 
rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa 
w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. 

 

 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr IV/16/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO  TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOĊCI FAŁKOWO, 

DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 137/1 W GMINIE ŁUBOWO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Gminy Łubowo okreċla sposób realizacji infrastruktu-
ry technicznej, należącej do zadaĉ własnych gminy 
oraz zasady jej finansowania, rozstrzygając co nastć-
puje: 
 
§ 1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu 
nieuzbrojonego w podstawowe sieci infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej. 
 
§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy: 
1  .Plan zakłada budowć dróg wewnćtrznych, która 
nie obciąża budżetu gminy ze wzglćdu na koniecz-
noċć ich budowy oraz utrzymania. Gmina bćdzie 
zobowiązana do poszerzenie istniejącej drogi gmin-
nej, stycznej do obszaru planu o 2m, co daje łącznie 
potrzebć wykupu 177m2 z powierzchni działki objćtej 
planem. 
2. Gmina na przedmiotowym terenie nie posiada 
gruntów. Nie przewiduje sić potrzeby wykupu innych 
gruntów pod budowć nowych  ulic, pod pas infra-
struktury technicznej ani pod sieci uzbrojenia tech-
nicznego. W obszarze planu przewiduje sić udział 
innych niż gmina inwestorów w finansowaniu inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej. Wewnćtrz-
ny układ drogowy z uwagi na prywatny charakter  
 

bćdzie zaopatrzony w przyłącza, które leżą w gestii 
inwestorów. 
3. Uzbrojenie terenu realizowane bćdzie zgodnie z 
przepisami prawa materialnego i finansowego w tym 
zakresie. 
4. Wydatki na poszczególne zadania realizacji uzbro-
jenia terenu nie bćdą wymagały zabezpieczenia 
ċrodków finansowych w budżecie gminy pochodzą-
cych z dochodów własnych gminy i innych źródeł. 
5. Podstawą przyjćcia do realizacji zadaĉ okreċlonych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które należą do zadaĉ własnych gminy, 
bćdą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
Gminy Łubowo. 
6. W przypadku zadaĉ publicznych wyłonienie wyko-
nawcy powinno odbywać sić w trybie i na zasadach 
okreċlonych w ustawie  - Prawo zamówieĉ publicz-
nych. 
7. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w za-
leżnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych na 
inwestycje. 
§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy: 
1.  Powyższe zadania realizowane bćdą z ċrodków 
krajowych i unijnych. Ċrodki krajowe pochodzić bćdą 
ze ċrodków własnych gminy i budżetu paĉstwa, fun-
duszy i dotacji celowych, pożyczek, kredytów,  ċrod-
ków instytucji pozabudżetowych.  
2.  Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez: 
1) wydatki z budżetu gminy; 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 

poprzez budżet gmin 


