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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80 poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Duszniki uchwala, 
co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego zwany dalej planem, obejmu-
jący obszar poEorony w Ceradzu Dolnym dla dziaEek 
oznaczonych nr ewid. 160, 161, 173, 174, 175, 
176, 177.

2. Stwierdza się zgodno[ć ustaleG planu ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Duszniki.

3. Niniejsza uchwaEa obowiązuje na obszarze, któ-
rego granice okre[la rysunek, zwany dalej rysunkiem 
planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytuEowany: 
ｧMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w Ceradzu Dolnym, gmina Duszniki dla dziaEek o nr 
ewid. 160, 161, 173, 174, 175, 176, 177ｦ, stano-
wiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

4. ZaEącznikiem nr 2 do uchwaEy jest rozstrzygnię-
cie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

5. ZaEącznikiem nr 3 do uchwaEy jest rozstrzy-
gnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasad ich 
finansowania.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w niniejszej uchwale;

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
UchwaEę Rady Gminy Duszniki;

3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy;

4) obszarze - nalery przez to rozumieć obszar ob-
jęty planem, w granicach przedstawionych na ry-
sunku planu;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz z 
odpowiednim symbolem;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 

w jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgrani-
czającej terenu lub krawędzi jezdni;

7) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, okre-
[lającą usytuowanie frontowej, dominującej [ciany 
budynku, z wyEączeniem detali wystroju architekto-
nicznego takich jak balkony, tarasy, gzymsy, wy-
kusze i ganki, oraz wolnostojących budynków ga-
rarowych i gospodarczych lokalizowanych w gEębi 
dziaEki;

8) powierzchni biologicznie czynnej ｠ oznacza po-
wierzchnię terenu w rozumieniu przepisów odręb-
nych,

9) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć dziaEalno[ć 
usEugową i handlową w rozumieniu przepisów od-
rębnych;

10) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to ro-
zumieć usEugi, których oddziaEywanie nie powoduje 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny.

11) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§3. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1 MN - 7 MN, ustala się przeznaczenie na 
lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Zezwala się realizację wolnostojących budyn-
ków gararowych.

§4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z zabudową usEugową, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1 MN/U, 2 MN/U ustala się:

1) lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych i towarzyszącej zabudowy usEugowej;

2) adaptuje się w planie istniejącą zabudowę;
3) dopuszcza się remonty, przebudowy i rozbudo-

wy istniejących obiektów;
4) w ramach dziaEki lub budynku mieszkalnego 

dopuszcza się lokalizację nieuciąrliwych usEug, w 
szczególno[ci usEug handlu, gastronomii i innych 
bezpo[rednio związanych z obsEugą terenów miesz-
kaniowych.
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§5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem ZP, ustala się przeznaczenie na zieleG 
urządzoną, towarzyszącą obiektom budowlanym o 
charakterze ogólnodostępnym.

2. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej za wy-
jątkiem obiektów maEej architektury, oraz urządzeG, 
o których mowa w ust. 4.

3. Dopuszcza się morliwo[ć realizacji placów za-
baw.

4. Dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację 
urządzeG infrastruktury technicznej.

§6. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1 KDW ｠ 6 
KDW.

2. Tereny wymienione w ust. 1 stanowią prze-
strzeG do realizacji urządzeG podziemnych.

§7. Na obszarze objętym planem dopuszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, i reali-
zację urządzeG infrastruktury technicznej sEurących 
obsEudze terenu.

§8. Na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny 
o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zago-
spodarowania oznaczono linią ciągEą.

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego

§9. 1. Dla realizacji budynków ustala się nieprze-
kraczalne i obowiązujące linie zabudowy okre[lone 
na rysunku planu.

2. Zakaz stosowania ogrodzeG peEnych, i wykona-
nych z prefabrykowanych elementów relbetowych.

3. Czę[ć biologicznie czynną dziaEek nalery urzą-
dzać poprzez nasadzenia ro[linno[ci z udziaEem ga-
tunków zimozielonych.

4. Ustala się obowiązek zharmonizowania ze sobą 
formy architektonicznej wszystkich obiektów bu-
dowlanych zlokalizowanych na dziaEce budowlanej, 
w tym wydzielonych budynków garary, a takre ma-
Eej architektury i ogrodzeG.

5. UksztaEtowania wymagają kompozycje zieleni 
na terenie oznaczonym symbolem ZP.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego

§10. 1. Na obszarze objętym planem nalery w 
maksymalnym stopniu zachować istniejący drzewo-
stan.

2. W przypadku konieczno[ci wycinki drzew ko-
lidujących z planowanym przeznaczeniem terenu 
konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia 
przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

3. Do nowych nasadzeG zieleni nalery urywać 
gatunki drzew i krzewów rodzimych, najlepiej przy-
stosowanych do warunków lokalnych, z udziaEem 
gatunków zimozielonych.

4. Zagospodarowanie terenu objętego planem 
musi uwzględniać jego poEorenie w obszarze ochro-
ny wód powierzchniowych i podziemnych zlewni 
Samicy Stęszewskiej, i być zgodne z obowiązujący-
mi w tym zakresie przepisami, w szczególno[ci w 
zakresie prowadzenia wEa[ciwej gospodarki wodno 
｠ [ciekowej.

5. Zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeG, 
szczególnie substancji biogennych, organicznych i 
toksycznych do gruntu i do rowu melioracyjnego.

6. Masy ziemne, w szczególno[ci wierzchnie, naj-
bardziej ryzne warstwy gleby, przemieszczane w 
trakcie prowadzonych prac budowlanych, nalery w 
pierwszej kolejno[ci zagospodarować w granicach 
dziaEki, a w sytuacji kiedy nie będą mogEy być w 
ten sposób wykorzystane, traktować jako odpad i 
zagospodarować zgodnie z gminnym programem 
gospodarki odpadami.

7. Z zakresu ochrony przed haEasem:
a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, MN, obowiązują dopuszczalne poziomy ha-
Easu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usEugami, MN/U, obowiązują dopuszczalne 
poziomy haEasu jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowo-usEugowych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

c) na terenie zieleni urządzonej, ZP, obowiązują 
dopuszczalne poziomu haEasu jak dla terenów re-
kreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków, oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§11. 1. W celu zachowania osi widokowej dla 
nowej zabudowy realizowanej wzdEur ul. Okręrnej 
ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy okre[lo-
ną na rysunku planu.

2. Ustala się, tam gdzie morliwe, w maksymal-
nym stopniu zachowanie cennego drzewostanu ro-
snącego wzdEur ul. Okręrnej.

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prowadzenia prac ziemnych 
związanych z zabudowaniem bądp zagospodarowa-
niem terenu ustala się obowiązek prowadzenia ba-
daG archeologicznych.

4. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac ar-
cheologicznych nalery zEoryć do wEa[ciwego kon-
serwatora zabytków przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych

§12. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza 
się lokalizację obiektów maEej architektury, urzą-
dzeG technicznych, oraz zieleni, pod warunkiem nie 
kolidowania z ukEadem komunikacyjnym oraz siecia-
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mi infrastruktury technicznej.
2. Ustala się zakaz lokalizowania reklam za wy-

jątkiem terenu, o którym mowa w ust. 3. Na te-
renach posesji dopuszcza się instalowanie tablic 
informacyjnych wyEącznie w pEaszczypnie ogrodze-
nia lub elewacji budynku. Powierzchnia tablicy nie 
more przekraczać 1,0 m2, a jej krawędzie nie mogą 
wykraczać poza obrys ogrodzenia lub elewacji bu-
dynku. Ustalenia tego punktu nie dotyczą gminnego 
systemu informacji przestrzennej oraz znaków dro-
gowych.

3. Dopuszcza się lokalizację reklam wolnostoją-
cych na terenie oznaczonym symbolem MN/U, przy 
zachowaniu wysoko[ci nie zagrarającej ruchu pie-
szych i samochodów, oraz na jednakowych no[ni-
kach.

4. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz 
lokalizacji tymczasowych obiektów usEugowo-han-
dlowych.

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

§13. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 1 MN - 7 MN, ustala się:

1) wysoko[ć budynków mieszkalnych do II kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze urytkowe, z 
zakazem realizacji budynków o wysoko[ci powyrej 
9 m w kalenicy dachu;

2) zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie 
wolnostojącej;

3) na 1 dziaEce budowlanej realizacja max. 1 bu-
dynku mieszkalnego;

4) wysoko[ć wolnostojących budynków gospo-
darczo-gararowych ｠ I kondygnacja, max. 4,5 m w 
kalenicy dachu;

5) dla budynków mieszkalnych i gospodarczo-ga-
rarowych rozwiązanie dachów jako strome dwu,- 
lub wielospadowe, o nachyleniu poEaci dachowych 
od 35o do 45o;

6) pokrycie dachów pochyEych dachówką cera-
miczną, cementową lub blachodachówką, w kolorze 
ceglastoczerwonym lub brązowym;

7) poziom parteru budynków mieszkalnych nie 
wyrszy nir 0,5 m od poziomu terenu;

8) zakaz realizacji budynków gospodarczych we 
frontowej czę[ci dziaEki, tj. między nieprzekraczalną 
linią zabudowy a pEaszczyzną elewacji frontowej bu-
dynku mieszkalnego;

9) stosowanie ogrodzeG arurowych, z zakazem 
realizacji ogrodzeG z prefabrykatów relbetowych;

10) minimalną powierzchnię biologicznie czynną ｠ 
40% powierzchni dziaEki;

11) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 30% 
powierzchni dziaEki;

12) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-

wych w ramach wEasnej posesji.

§14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z zabudową usEugową, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1 MN/U, 2 MN/U ustala 
się:

1) wysoko[ć budynków mieszkalnych i usEugo-
wych do II kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze urytkowe, z zakazem realizacji budynków o 
wysoko[ci powyrej 9 m w kalenicy dachu;

2) wysoko[ć wolnostojących budynków gospo-
darczo-gararowych ｠ I kondygnacja, max. 4,5 m w 
kalenicy dachu;

3) dla budynków mieszkalnych, usEugowych i go-
spodarczo-gararowych rozwiązanie dachów jako 
strome dwu,- lub wielospadowe, o nachyleniu poEa-
ci dachowych od 35o do 45o;

4) pokrycie dachów pochyEych dachówką cera-
miczną, cementową lub blachodachówką, w kolorze 
ceglastoczerwonym lub brązowym;

5) poziom parteru budynków nie wyrszy nir 0,5 m 
od poziomu terenu;

6) stosowanie ogrodzeG arurowych, z zakazem 
realizacji ogrodzeG z prefabrykatów relbetowych;

7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną ｠ 
30% powierzchni dziaEki;

8) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 40% 
powierzchni dziaEki;

9) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych w ramach wEasnej posesji.

§15. Dla nowej zabudowy ustala się nieprzekra-
czalne i obowiązujące linie zabudowy usytuowane 
zgodnie z rysunkiem planu.

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

§16. Nie ustala się.

SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§17. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza 
się podziaE terenu na dziaEki budowlane, pod wa-
runkiem zachowania minimalnej powierzchni dziaEki 
- 900 m2.

2. Na terenie oznaczonym symbolem 1 MN,  
2 MN, 4 MN dopuszcza się wydzielenie dziaEek o 
powierzchni min. 800 m2.

2. Ustala się minimalną szeroko[ć frontu dziaEki - 
20 m.

3. Nowo wydzielane dziaEki muszą być usytuowa-
ne pod kątem prostym lub zblironym do prostego w 
stosunku do pasa drogowego.
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4. Dopuszcza się morliwo[ć scalania dziaEek, gdy 
istniejąca powierzchnia dziaEki wedEug granic wEa-
sno[ci, jej ksztaEt lub dostęp do drogi i infrastruktu-
ry, uniemorliwia jej wykorzystanie dla okre[lonych 
w planie celów i zadaG.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§18. WzdEur linii energetycznej [redniego napięcia 
15 kV ｠ obowiązuje obszar oddziaEywania obiektu 
o szeroko[ci 7,5 m od osi linii w obu kierunkach, 
w którym ustala się zakaz zabudowy kubaturowej.

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

§19. W zakresie zasad modernizacji rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1 KDW ｠ 6 KDW:

a) drogi jednojezdniowe, dwupasowe po jednym 
w kardym kierunku,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8,0 m 
oraz 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

c) wydzielona jezdnia o szeroko[ci min. 5,0 m,
d) przeznaczenie uzupeEniające - elementy infra-

struktury technicznej - bez budynków, obiekty i 
urządzenia inrynierskie, pasy zieleni, miejsca posto-
jowe,

2) powiązanie ukEadu komunikacyjnego na obsza-
rze objętym planem z ukEadem zewnętrznym przed-
stawiono na rysunku planu.

§20. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury 
technicznej:

1) ustala się obowiązek wyposarenia obszaru ob-
jętego planem w podstawową sieć infrastruktury 
technicznej;

2) dopuszcza się morliwo[ć realizacji urządzeG 
technicznych uzbrojenia i obiektów infrastruktury 
technicznej jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach wEasnych inwestorów;

3) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, odpro-
wadzania [cieków oraz lokalizacji innych urządzeG 
technicznych wymagają uzyskania warunków tech-
nicznych od zarządcy sieci;

4) podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 
będą stanowić projekty branrowe.

§21. 1. Dostawa wody z istniejącej i projektowa-
nej sieci wodociągowej na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciciela sieci, oraz w oparciu o przepisy 
odrębne.

2. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej 
na tereny zabudowy i zainwestowania wyznaczone 
planem z zapewnieniem bezpieczeGstwa przeciwpo-

rarowego, po opracowaniu projektu koncepcyjnego.

§22. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia w zakresie odprowadzania [cie-
ków:

1) ustala się odprowadzanie [cieków komunalnych 
do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej;

2) ustala się zakaz realizacji przydomowych 
oczyszczalni [cieków;

3) wody opadowe i roztopowe, nalery zagospoda-
rować w granicach nieruchomo[ci, stosując rozwią-
zania indywidualne, bez naruszania interesu osób 
trzecich, docelowo nalery je odprowadzić do kana-
lizacji deszczowej;

4) dopuszcza się odprowadzenie wód, o których 
mowa w pkt 3) do odbiorników wód deszczowych 
pod warunkiem uzgodnienia z wEa[ciwym zarządcą.

§23. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny 
ustala się zasilanie z istniejących i projektowanych 
gazociągów niskiego ci[nienia.

2. PrzyEączanie odbiorców do sieci gazowej odby-
wać się będzie na zasadach zawartych w obowią-
zującym Prawie Energetycznym po kardorazowym 
uzgodnieniu z dostawcą gazu, i będzie zaleraEo od 
warunków technicznych i ekonomicznych uzasad-
niających rozbudowę sieci gazowej.

§24. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w cie-
pEo:

1) nakazuje się stosowanie urządzeG grzewczych 
charakteryzujących się wysokim stopniem sprawno-
[ci, i niskim stopniem emisji zanieczyszczeG;

2) realizacja lokalnych pródeE ciepEa na paliwo ga-
zowe, pEynne lub paliwa staEe z wyEączeniem paliw 
węglowych, oraz wykorzystaniem energii elektrycz-
nej i odnawialnych pródeE ciepEa do celów grzew-
czych.

§25. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną:

1) zasilanie obszaru w energię elektryczną nastę-
pować będzie z istniejącej i nowoprojektowanej sie-
ci energetycznej;

2) dopuszcza się przebudowę sieci elektroener-
getycznej z kolidującym planowanym zagospodaro-
waniem terenu; sposób i warunki przebudowy sieci 
elektroenergetycznej okre[li firma energetyczna;

3) szczegóEowy sposób i zakres rozbudowy sieci 
okre[li firma energetyczna na etapie realizacji po-
szczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

§26. 1. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
się obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych 
z posesji w wydzielonych miejscach, w sposób 
zgodny z gminnym planem gospodarki odpadami 
oraz przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem se-
gregacji odpadów.
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2. Odpady komunalne z posesji nalery w pierw-
szej kolejno[ci poddawać odzyskowi, a jereli z przy-
czyn technologicznych jest on niemorliwy lub nie 
jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub eko-
nomicznych, to odpady te nalery unieszkodliwiać w 
sposób zgodny z wymaganiami ochrony [rodowiska 
oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

§27. Nalery zapewnić odpowiednią liczbę miejsc 
parkingowych, w ramach wEasnej posesji:

a) dla zabudowy mieszkaniowej min. 1 stanowi-
sko na 1 dziaEkę budowlaną,

b) dla funkcji usEugowej nalery zapewnić mini-
mum 2 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni 
urytkowej.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów

§28. 1. Dla terenu objętego planem nie okre[la się 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji postanowieG niniejszej 
uchwaEy dopuszcza się dotychczasowy sposób ich 
urytkowania i zagospodarowania.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§29. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o no-
wych funkcjach, wyznaczonych w planach, ustala 
się 10 % stawkę sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu 
wzrostu warto[ci nieruchomo[ci.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§30. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Duszniki.

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

Przewodniczący Rady
(-) Gracjan Skórnicki
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Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 18.11.2009 r. 
do 08.12.2009 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi 
byEy przyjmowane do dnia 22.12.2009 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym, Rada Gminy Duszniki nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 w/w ustawy.

§1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada 
Gminy Duszniki okre[la następujący sposób realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
nalerących do zadaG wEasnych gminy, oraz zasady 
ich finansowania.

§2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb stano-
wią zadania wEasne gminy.

§3. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie in-
westycji nalerących do zadaG wEasnych gminy:

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy w 
tym Prawo zamówieG publicznych,

2)  w oparciu o inne przepisy branrowe, np. pra-
wo energetyczne.

3) terminy realizacji poszczególnych zadaG ｠ eta-
powane,

4) pozostaEe inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej w granicach planu, nie nalerące do za-
daG wEasnych gminy, będą finansowane ze [rodków 
wEasnych inwestorów, na zasadach okre[lonych 
przepisami odrębnymi.

2. Realizacja inwestycji musi być zgodna z obo-
wiązującymi przepisami i normami.

3. Realizację sieci uzbrojenia technicznego w za-
kresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energe-
tycznej i gazowej będą prowadzić wEa[ciwej przed-
siębiorstwa, zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz na 
podstawie przepisów odrębnych.

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane będą zgodnie z planem gospodarki od-

padami, na podstawie przepisów odrębnych oraz 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

5. Sposób realizacji inwestycji more ulec mody-
fikacji wraz z dokonującym się postępem technicz-
no-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania 
najlepszej dostępnej techniki.

§4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej nalerącej do zadaG wEasnych 
gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 z pópn. zm.).

2. Morliwe zasady finansowania zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych:

1) z budretu gminy zgodnie z uchwaEą budretową,
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach, m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) z kredytów i poryczek bankowych,
e) z udziaEu inwestorów zewnętrznych na podsta-

wie odrębnych porozumieG,
f) innych [rodków zewnętrznych.
3. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 

paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa reali-
zowane będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst 
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pópn. 
zm.) i nie będą obciąraEy budretu gminy.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr LIV/389/10

Rady Gminy Duszniki
z dnia 26.01.2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W CERADZU DOLNYM DLA DZIADEK O NR EWID. 160, 161, 173, 

174, 175, 176, 177
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Rady Gminy Duszniki
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY  

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA


