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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 
z pópniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z pópniejszymi zmianami), Rada Miasta Czarnków 
rozstrzyga, co następuje:

1) zadania wEasne miasta z zakresu infrastruktury 
technicznej, zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego Czarnkowa w póEnoc-
nej czę[ci Doliny Noteci, obejmują realizację sieci 
infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizację 
sanitarną i deszczową), oraz realizację dróg gmin-
nych;

2) sposób realizacji wynikających z planu inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych miasta, odbywać się będzie suk-
cesywnie wg obowiązujących przepisów szczegóEo-
wych z terminem realizacji uzalernionym od pozy-
skania [rodków ze pródeE okre[lonych w punkcie 3;

3) okre[la się zasady finansowania inwestycji wy-
mienionych w punkcie 1, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych, z morliwo[cią wykorzystania:

a) [rodków pomocowych,
b) kredytów i poryczek,
c) udziaEu inwestorów zewnętrznych w oparciu o 

odrębne porozumienia,
d) obligacji komunalnych.

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy nr XLII/288/2010

Rady Miasta Czarnków 
z dnia 28 stycznia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO CZARNKOWA W PÓDNOCNEJ CZĘZCI DOLINY NOTECI, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH MIASTA ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, 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) i 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, 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 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co nastę-
puje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowo[ci 
Suchy Las - rejon ulicy Nektarowej - uchwalonego 
UchwaEą Nr XLIX/467/2001 Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 15 listopada 2001 r., ogEoszoną w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
Nr 149, poz. 3112 - dla dziaEek o nr ewid.: 328/1, 
328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19, 328/20, 
328/21, zwaną dalej ｧplanemｦ, stwierdzając zgod-
no[ć planu z ustaleniami studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Suchy Las, uchwalonego uchwaEą Rady Gminy 
Suchy Las nr LXV/349/98 z dnia 18 czerwca 1998 
r. ze zmianami.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna, zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ 

- zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Suchy Las o spo-

sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu - zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Suchy Las o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
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UCHWADA RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo[ci Suchy Las ｠ 
rejon ulicy Nektarowej dla dziaEek o nr ewid.: 328/1, 328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19, 328/20, 

328/21
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wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych - zaEącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lono na 
rysunku planu.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć dach 

o kącie nachylenia poEaci dachowych nie większym 
nir 12º;

2) dachu pochyEym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia poEaci dachowych powyrej 
12º;

3) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

4) no[nikach reklamowych ｠ nalery przez to ro-
zumieć urządzenia reklamowe wraz z elementami 
konstrukcyjnymi, trwale związane z gruntem;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć 
od dróg, w jakiej morna sytuować budynek;

6) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez 
zewnętrzne obrysy [cian budynków w stanie wy-
koGczonym.

§3. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną symbo-
lem MW.

§4. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

2) nakaz wykonywania ogrodzeG arurowych od 
strony terenów dróg publicznych;

3) zakaz lokalizowania wolnostojących no[ników 
reklamowych.

§5. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć kwalifikowa-
nych, jako mogące zawsze znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko oraz przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko;

2) na terenach MW obowiązują dopuszczalne 
poziomy haEasu w [rodowisku, jak dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, okre[lone w przepi-
sach odrębnych.

§6. Nie wyznacza się terenów wymagających 
okre[lenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

§7. Nie wyznacza się terenów, dla których nalery 
okre[lić wymagania wynikające z potrzeb ksztaEto-
wania przestrzeni publicznych.

§8. Dla terenu MW ustala się następujące parame-
try i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy - jeden budynek mieszkalny 
wielorodzinny;

2) dopuszczenie lokalizacji maksymalnie 6 lokali 
mieszkalnych;

3) dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy lub prze-
budowy istniejącego budynku z zachowaniem para-

metrów okre[lonych w planie;
4) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej ar-

chitektury oraz obiektów i urządzeG infrastruktury 
technicznej;

5) dopuszczenie budowy kondygnacji podziemnej, 
w tym garary;

6)  dachy pEaskie lub pochyEe;
7) dla dachów pochyEych kąt nachylenia poEaci da-

chowych nie większy nir 45°;
8) maksymalną powierzchnię zabudowy - 37 % 

powierzchni dziaEki budowlanej;
9) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 

czynną - 25 % powierzchni dziaEki budowlanej;
10) maksymalną wysoko[ć zabudowy:
a) trzy kondygnacje, w tym jedna czę[ciowo po-

nirej poziomu terenu i dwie w caEo[ci powyrej po-
ziomu terenu,

b) 11,5 m do kalenicy dachu w przypadku dachów 
pochyEych,

c) 9,5 m w przypadku dachów pEaskich;
11) posadowienie posadzki parteru nie wyrej nir 

2,0 m nad poziomem terenu;
12) lokalizację miejsc postojowych dla samocho-

dów osobowych w ilo[ci nie mniejszej nir 2 miejsca 
na lokal mieszkalny;

13) minimalną powierzchnię dziaEki budowlanej - 
1300 m²;

14) parametr, o którym mowa w pkt 13) nie do-
tyczy wydzieleG geodezyjnych dla urządzeG infra-
struktury technicznej.

§9. Nie wyznacza się terenów wymagających 
okre[lenia granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych.

§10. Nie okre[la się terenów, które wymagają 
wszczęcia procedury scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych.

§11. Ustala się następujące szczególne warunki 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu:

1) dla sieci infrastruktury technicznej nalery za-
chować strefy wolne od zabudowy i nasadzeG ziele-
ni wysokiej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie przeEorenia istniejących sieci in-
frastruktury technicznej.

§12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Ustala się obsEugę komunikacyjną terenów MW 
z drogi lokalnej - ulicy Szkolnej.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się 
podEączenie do sieci wodociągowej na zasadach 
okre[lonych przez gestora sieci.

3. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się:
1) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci ka-

nalizacji sanitarnej;
2) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni 

[cieków;
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

do sieci kanalizacji deszczowej.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się podEą-
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czenie do sieci gazowej, na warunkach okre[lonych 
przez gestora sieci.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się:
1) stosowanie takich paliw i urządzeG do ich spa-

lania, które odpowiadają wymogom ochrony [rodo-
wiska zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz stosowania paliw węglowych;
3) dopuszczenie stosowania energii elektrycznej 

oraz odnawialnych pródeE energii.
6. W zakresie zasilania w energię elektryczną 

ustala się zasilanie z istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej.

7. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obo-
wiązek magazynowania segregowanych odpadów 
komunalnych w pojemnikach na posesji i odbiór ich 
zgodnie z planem gospodarki odpadami w gminie.

8. Ustala się zagospodarowanie mas ziemnych, 
pochodzących z wykopów, na terenie wEasnej dziaE-
ki lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowied-
nie sEurby gminne.

§13. Nie wyznacza się terenów, dla których nale-
ry okre[lić sposób i termin ich tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i urytkowania.

§14. Ustala się stawkę procentową sEurącą nali-
czeniu jednorazowych opEat, o jakich mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 15%.

§15. Tracą moc ustalenia uchwaEy Nr 
XLIX/467/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 
listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowo[ci 
Suchy Las ｠ rejon ulicy Nektarowej, ogEoszonej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego Nr 149, poz. 3112, na terenie objętym ni-
niejszym planem.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Suchy Las.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
(-) JarosEaw Ankiewicz
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego w miejscowości Suchy Las –  
rejon ulicy Nektarowej dla działek o nr ewid.:  

328/1, 328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19,  
328/20, 328/21 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 

 
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy w 

sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy zał� cznik do 

Uchwały z dnia � � stycznia � � 10 r. 
Lp. Data wpływu uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki organizacyjnej i 
adres zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 

Uwagi 

1 �  3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 17.08.2009 r. Augustyn Krupka ul. Lęborska 20A 

60-628 Poznań 
zmienić zapis w §8 pkt 2 w zakresie dopuszczenia 
lokalizacji maksymalnie 9 lokali mieszkalnych 
zamiast 4 

obszar objęty planem dopuszcza się 

lokalizację 

maksymalnie 4 lokali 

mieszkalnych 

- Uwaga nieuwzględniona - Uwaga nieuwzględniona Uwzględnienie częściowe w 
zakresie dopuszczenia lokalizacji 
maksymalnie 6 lokali 
mieszkalnych. 

2. 28.08.2009 r. Lechosław Napierała Os. Jagodowe 11/4, 
62-002 Suchy Las Zdzisław 
Szymański ul. Zjednoczenia 30 � � 5, 62-
001 Biedrusko 
Krzysztof Piła�  
ul. Borówkowa 76, 62-002 Suchy Las 

zmienić w §8 pkt 10 lit. B dopuszczalną wysokość 
zabudowy na 10 m; 

j.w. Maksymalna wysokość 
zabudowy: 12 m do 
kalenicy dachu w 
przypadku dachów 
pochyłych 

- Uwaga nieuwzględniona - Uwaga nieuwzględniona Uchwała Nr XLI V/399/09 Rady 
Gminy Suchy Las z dnia 
17.12.2009 r. - zmiana 
maksymalnej wysokości 
zabudowy z 12 do 11,5 m do 
kalenicy dachu w przypadku 
dachów pochyłych 

3. j.w. j.w. zmienić zapis §12 ust. 5 pkt 2 na: „zakaz stosowania 
paliw stałych jako podstawowego � ródła ciepła”. 

j.w. Zakaz stosowania paliw 
węglowych 

-  Uwaga nieuwzględniona - Uwaga nieuwzględniona  
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Rady Gminy Suchy Las 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego w miejscowości Suchy Las –  
rejon ulicy Nektarowej dla działek o nr ewid.:  

328/1, 328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19,  
328/20, 328/21 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 

 
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy w 

sprawie rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do 

Uchwały z dnia 28 stycznia 20 10 r. 
Lp. Data wpływu uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki organizacyjnej i 
adres zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 17.08.2009 r. Augustyn Krupka ul. Lęborska 20A 

60-628 Poznań 
zmienić zapis w §8 pkt 2 w zakresie dopuszczenia 
lokalizacji maksymalnie 9 lokali mieszkalnych 
zamiast 4 

obszar objęty planem dopuszcza się 

lokalizację 

maksymalnie 4 lokali 

mieszkalnych 

- Uwaga nieuwzględniona - Uwaga nieuwzględniona Uwzględnienie częściowe w 
zakresie dopuszczenia lokalizacji 
maksymalnie 6 lokali 
mieszkalnych. 

2. 28.08.2009 r. Lechosław Napierała Os. Jagodowe 11/4, 
62-002 Suchy Las Zdzisław 
Szymański ul. Zjednoczenia 302/5, 62-
001 Biedrusko 
Krzysztof Piłaś 
ul. Borówkowa 76, 62-002 Suchy Las 

zmienić w §8 pkt 10 lit. B dopuszczalną wysokość 
zabudowy na 10 m; 

j.w. Maksymalna wysokość 
zabudowy: 12 m do 
kalenicy dachu w 
przypadku dachów 
pochyłych 

- Uwaga nieuwzględniona - Uwaga nieuwzględniona Uchwała Nr XLI V/399/09 Rady 
Gminy Suchy Las z dnia 
17.12.2009 r. - zmiana 
maksymalnej wysokości 
zabudowy z 12 do 11,5 m do 
kalenicy dachu w przypadku 
dachów pochyłych 

3. j.w. j.w. zmienić zapis §12 ust. 5 pkt 2 na: „zakaz stosowania 
paliw stałych jako podstawowego źródła ciepła”. 

j.w. Zakaz stosowania paliw 
węglowych 

-  Uwaga nieuwzględniona - Uwaga nieuwzględniona  
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Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. 1547, 
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) i 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, 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 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Gminy Suchy Las nie rozstrzyga o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, ze względu na brak zapisu 
w sprawie tego rodzaju inwestycji w zmianie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowo[ci Suchy Las ｠ rejon ulicy Nektaro-
wej dla dziaEek o nr ewid.: 328/1, 328/2, 327/11, 
327/12, 328/16, 328/19, 328/20, 328/21

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Rady Gminy Suchy Las

z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowo[ci Suchy Las ｠ 
rejon ulicy Nektarowej dla dziaEek o nr ewid.: 

328/1, 328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19, 
328/20, 328/21

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 ) oraz 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, 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 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy 
Suchy Las uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, re-
jon ul. Diamentowej - uchwalonego UchwaEą nr 
XLI/352/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 
sierpnia 2005 r. ogEoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego Nr 154 poz.4198 
- dla dziaEek o nr ew.: 785/1 i 786/3, zwaną da-
lej ｧplanemｦ, po stwierdzeniu zgodno[ci planu z 
ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las, 
uchwalonego uchwaEą nr LXV/349/98 Rady Gminy 
Suchy Las z dnia 18 czerwca 1998 r. ze zmianami.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ 

zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Suchy Las o sposo-

bie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zaEącznik 
nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Suchy Las o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
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z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Diamento-
wej dla dziaEek o nr ew.: 785/1 i 786/3


