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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniej-
szymi zmianami) i art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z pópniejszymi zmianami), a takre w związku z 
uchwaEą Rady Miejskiej Zmigla Nr XXIII/264/08 z 
dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej w obrębie wsi Nietąrkowo, Rada 
Miejska Zmigla po stwierdzeniu zgodno[ci planu 
stanowiącego przedmiot niniejszej uchwaEy z ustale-
niami studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Zmigla 
zatwierdzonego uchwaEą Nr XXVIII/322/2001 Rady 
Miejskiej Zmigla z dnia 17 maja 2001 r. (ze zmiana-
mi), uchwala co następuje:

RozdziaE I
USTALENIA OGÓLNE

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w obrębie wsi Nietąrkowo, 
zwany dalej planem.

2. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) Rysunek planu arkusz nr 1 w skali 1:1000 sta-

nowiący zaEącznik nr 1.1.
2) Rysunek planu arkusz nr 2 w skali 1:1000 sta-

nowiący zaEącznik nr 1.2.
3) Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące zaEącznik nr 2.

4) Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3.

3. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na 
zaEącznikach graficznych nr 1.1. i nr 1.2. (plan obej-
muje dziaEki nr geod.: 58, 59/1, 59/2, 60, 61/2, 62, 
63 i 225/1 - obszar wiejski Nietąrkowo).

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest ochrona interesów prywatnych i publicznych, 
uporządkowanie terenu i podniesienie walorów es-
tetycznych, co korzystnie wpEynie na wizerunek 
obrębu wsi Nietąrkowo, jak równier miasta i gmi-
ny Zmigiel. Przedmiotem ustaleG planu jest zmiana 
przeznaczenia terenów na tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej i usEugowej.

§2. 1. Następujące okre[lenia graficzne na rysun-
ku planu Arkusz 1.1. ustaleniami planu:

1) Granice obszaru objętego mpzp - Arkusz 1.1.
2) Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i/lub rórnych zasadach zagospodarowania.
3) Linie podziaEu wewnętrznego - postulowane.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
5) Obowiązujące linie zabudowy.
6) Granice obszaru chronionego krajobrazu - Kom-

pleks le[ny Zmigiel - Zwięciechowa.
7) Granice ochrony po[redniej ujęcia wód Roba-

czyn.
8) Symbole okre[lające przeznaczenie terenów:
a) ｧMNｦ - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej;
b) ｧU/MNｦ - tereny zabudowy usEugowej z pra-

wem wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

c) ｧEｦ - tereny infrastruktury technicznej - elektro-
energetyka;

d) ｧKPｦ - tereny komunikacji - ciąg pieszo - rowe-
rowy;

e) ｧKD1ｦ - tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
f) ｧKDdｦ - tereny dróg publicznych klasy dojazdo-

wej;
g) ｧKｦ - tereny komunikacji - poszerzenie drogi.
9) Zasady usytuowania budynków mieszkalnych z 

kierunkami gEównych kalenic.
2. Następujące okre[lenia graficzne na rysunku 

planu Arkusz 1.2. są obowiązującymi ustaleniami 
planu:

1) Granice obszaru objętego mpzp - Arkusz 1.2.
2) Linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i/lub rórnych zasadach zagospodarowania.
3) Linie podziaEu wewnętrznego - postulowane.
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy.
5) Obowiązujące linie zabudowy.
6) Symbole okre[lające przeznaczenie terenów:
a) ｧMNｦ - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej;
b) ｧKDdｦ - tereny dróg publicznych klasy dojaz-

dowej;
c) ｧKｦ - tereny komunikacji - poszerzenie drogi.
7) Zasady usytuowania budynków mieszkalnych z 

kierunkami gEównych kalenic.
3. PozostaEe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu nie stanowią obowiązujących ustaleG planu i 
mają charakter informacyjny bądp postulatywny.
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UCHWADA Nr XL/422/09 RADY MIEJSKIEJ ZMIGLA

z dnia 29 papdziernika 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie wsi Nietąrkowo
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§3. 1. Następujące okre[lenia stosowane w 
uchwale oznaczają:

1) plan - ustalenia dotyczące obszaru okre[lonego 
w §1 uchwaEy, o ile z tre[ci przepisu nie wynika 
inaczej;

2) uchwaEa - niniejsza uchwaEa;
3) przepisy szczególne i odrębne - aktualne w mo-

mencie realizacji uchwaEy przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, normy branrowe oraz nakazy, 
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w dysponowa-
niu terenem wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych;

4) studium - Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Zmigiel;

5) linia rozgraniczająca - linia rozdzielająca tereny 
o rórnym przeznaczeniu i/lub rórnych zasadach za-
gospodarowania terenu;

6) teren - obszar o okre[lonym przeznaczeniu i za-
sadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem przeznaczenia;

7) usEugi nieuciąrliwe o charakterze lokalnym - 
usEugi o lokalnym zasięgu obsEugi, nie zaliczane do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, których oddziaEywanie nie more prze-
kraczać standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych 
w przepisach odrębnych poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuE prawny;

8) urządzenia infrastruktury technicznej - sieci i 
obiekty infrastruktury technicznej, takie jak m.in.: 
stacje transformatorowe, stacje gazowe redukcyjno 
pomiarowe, ujęcia wody, kotEownie, przepompow-
nie [cieków;

9) obiekty i urządzenia towarzyszące - obiekty 
technicznego wyposarenia i infrastruktury technicz-
nej, gospodarcze i higieniczno-sanitarne, urządzenia 
budowlane, komunikacyjne, zaplecze parkingowe 
i gararowe (trwale związane z gruntem) oraz inne 
urządzenia lub obiekty peEniące sEurebną rolę wobec 
przeznaczenia podstawowego;

10) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ogra-
niczająca teren i linia gEównej fasady budynku, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
okre[lonych w ustaleniach planu rodzajów budow-
li naziemnych nie będących liniami przesyEowymi, 
sieciami uzbrojenia terenu, w tym stacjami trans-
formatorowymi lub urządzeniami terenowymi ko-
munikacji, w tym doj[ciami, dojazdami, parkingami 
terenowymi, ogrodzeniami, chodnikami;

11) liczba kondygnacji - liczba kondygnacji uryt-
kowych naziemnych budynku.

12) wysoko[ć zabudowy - wysoko[ć budynku 
mierzona w metrach w linii elewacji frontowej od 
[redniego poziomu terenu (przed gEównym wej-
[ciem do budynku) do gEównej kalenicy obiektu w 
wypadku dachu stromego.

13) obiekty maEej architektury - nalery przez to 
rozumieć niewielkie urządzenia i obiekty, a w szcze-
gólno[ci urytkowe sEurące rekreacji codziennej i 

utrzymaniu porządku jak: hu[tawki, drabinki, Eawki, 
kosze na [mieci itp.

14) wskapnik zabudowy dziaEki - warto[ć stano-
wiąca stosunek sumy powierzchni zabudowy bu-
dynków zlokalizowanych w obrębie dziaEki do po-
wierzchni tej dziaEki;

15) dach symetryczny - dach o jednakowym kącie 
nachylenia gEównych poEaci dachowych o wspólnej 
gEównej kalenicy;

16) front dziaEki - granica dziaEki budowlanej przy-
legająca do drogi publicznej, z której odbywa się ob-
sEuga komunikacyjna tej dziaEki lub/i równolegEa do 
osi tej drogi;

17) orientacyjna linia podziaEu wewnętrznego - li-
nia, której przebieg oznaczony na rysunku planu nie 
jest obowiązujący i more podlegać modyfikacjom 
Eącznie ze zniesieniem i wyEącznie w zakresie i na 
warunkach okre[lonych w ustaleniach szczegóEo-
wych uchwaEy.

2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-
nie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

RozdziaE II
ZASADY OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TE-

RENÓW

§4. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego

1. Obszar objęty planem w czę[ci Arkusz 1.1. 
poEorony jest na obszarze chronionego krajobrazu 
ｧKompleks le[ny Zmigiel ｠ Zwięciechowaｦ. Obo-
wiązują przepisy szczególne i odrębne w zakresie 
celów ochrony przyrody (409 Rozporządzenie Nr 
1/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 
2006 r.).

2. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla których 
ustalono obowiązek sporządzenia raportu o oddzia-
Eywaniu na [rodowisko i dla których sporządzenie 
raportu more być wymagane.

3. Czę[ć obszaru objętego planem znajduje się w 
granicach strefy po[redniej ujęcia wód Robaczyn. 
Obowiązują zakazy, nakazy, zapewnienia i obowiąz-
ki ustalone przepisami szczególnymi i odrębnymi 
(Decyzja Wojewody LeszczyGskiego).

4. Z uwagi na poEorenie w obrębie Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 305 ｧStruktura Między mo-
renowa Lesznoｦ, zagospodarowanie terenu oraz re-
alizowane inwestycje nie mogą naruszać stanu tego 
zbiornika.

5. Ustala się stosowanie do celów grzewczych i 
technologicznych paliw charakteryzujących się ni-
skimi wskapnikami emisji substancji do powietrza, 
takich jak: paliwa pEynne, gazowe i staEe (np. bio-
masa i drewno) oraz urządzeG do ich spalania cha-
rakteryzującym się wysokim stopniem sprawno[ci. 
Dopuszcza się takre stosowanie alternatywnych 
pródeE energii.

6. Nie dopuszcza się skEadowania na wolnym po-
wietrzu materiaEów mogących przenikać do gleb i 
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wód gruntowych (materiaEów pylących i emitują-
cych odór).

7. Zakazuje się wprowadzania nie oczyszczonych 
[cieków do gleby i wód powierzchniowych.

8. Prowadzona dziaEalno[ć nie more powodować 
ponadnormatywnego oddziaEywania na [rodowi-
sko w zakresie haEasu, wibracji, emisji zanieczysz-
czeG pyEowych i gazowych, zanieczyszczenia wód 
podziemnych i powierzchniowych, promieniowania 
elektromagnetycznego itp. poza granicami terenu, 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

9. Projektowany sposób zagospodarowania tere-
nu nie powinien stanowić zagrorenia dla [rodowi-
ska, gEównie [rodowiska wodnego oraz powietrza 
atmosferycznego zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Ustala się zachowanie ochrony przed haEasem 
poprzez zapewnienie jak najlepszego stanu aku-
stycznego [rodowiska, a w szczególno[ci poprzez 
utrzymanie poziomu haEasu ponirej dopuszczalnego 
lub na poziomie okre[lonym w przepisach szczegó-
Eowych. W przypadku lokalizacji na terenie jednostki 
elementarnej obiektów podlegających ochronie aku-
stycznej nalery zastosować rozwiązania techniczne 
zapewniające wEa[ciwe, okre[lone w przepisach od-
rębnych warunki akustyczne w tych obiektach.

§5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

1. Tereny objęte planem znajdują się w strefie 
ochrony widokowej panoramy Zmigla od strony 
Nietąrkowa wyznaczonej decyzji w sprawie wpisa-
nia zaEorenia urbanistycznego i zespoEu budowlane-
go miasta Zmigla do rejestru zabytków (nr rejestru: 
1297/A decyzja z dnia 14 kwietnia 1992 r.).

2. Obszar w granicach objętych opracowaniem 
planu objęty jest strefą ｧWｦ ochrony archeologicz-
nej:

1) Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie 
ochrony konserwatorskiej ｧWｦ są znajdujące się w 
niej zabytki archeologiczne.

2) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze powinny być uzgodnione z konserwatorem 
zabytków, który okre[li warunki dopuszczające do 
realizacji inwestycji.

§6. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych:

1. Ustala się przestrzenią publiczną tereny komu-
nikacji.

2. Przestrzenie publicznie i ogólnodostępne winny 
być realizowane jako przestrzenie reprezentacyjne, 
urządzone i wyposarone wysokiej klasy urządzenia-
mi pomocniczymi, maEą architekturą, nawierzchnia-
mi itp.

3. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 
objętym planem takich elementów zagospodarowa-
nia, które swą wielko[cią, formą lub kolorystyką po-
wodują dysonans z otoczeniem.

4. Zakazuje się budowy lokalizacji wier i urządzeG 
telefonii komórkowej.

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

1. Ustala się docelowo realizację peEnego zakresu 
uzbrojenia terenu: sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i 
deszczowej), wodociągowej, gazowej, energetycz-
nej i telekomunikacyjnej - poprzez rozbudowę istnie-
jących i budowę nowych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

2. Sieci infrastruktury technicznej nalery lokali-
zować w liniach rozgraniczających tereny dróg. W 
przypadku konieczno[ci dopuszcza się sytuowanie 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej w obrębie 
innych jednostek bilansowych.

3. Dla infrastruktury technicznej doprowadzającej 
media do w/w zabudowy nalery zaplanować pas 
techniczny poza pasem drogowym, który umorliwi 
prowadzenie robót, a pópniej naprawę i konserwa-
cję urządzeG. Dopuszcza się umieszczenie urządzeG 
w pasie drogowym tylko w uzasadnionych przypad-
kach.

4. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 
stanowić będą projekty branrowe.

5. Ustala się następujące zasady w zakresie mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacji.

1) Podstawowy system komunikacji skEada się z 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) Arkusz 1.1.:
- ｧ9-10KDdｦ, ｧ12-14KDdｦ - drogi publiczne klasy 

dojazdowej;
- ｧ11KD1ｦ- droga publiczna klasy lokalnej;
- ｧ16KPｦ - tereny komunikacji - ciąg pieszo - ro-

werowy;
- ｧ15Kｦ- tereny komunikacji - poszerzenie drogi.
b) Arkusz 1.2.:
- ｧ19-20KDdｦ - drogi publiczne klasy dojazdowej;
- ｧ21Kｦ - tereny komunikacji - poszerzenie drogi.
2) Obowiązuje realizacja nowych dróg w liniach 

rozgraniczenia.
3) Powiązania systemu komunikacji w granicach 

planu z ukEadem zewnętrznym okre[la rysunek pla-
nu.

4) W ramach poszczególnych terenów nalery za-
pewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, 
zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i po-
stoju samochodów. W obrębie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na kardej dziaEce wy-
znaczyć mininium jedno miejsce parkingowe.

5) Dostępno[ć komunikacyjna dla zaEorenia urba-
nistycznego ujętego na rysunku planu - arkusz nr 
1.1. z drogi gminnej - ul. Le[na.

6) Dostępno[ć komunikacyjna dla zaEorenia urba-
nistycznego ujętego na rysunku planu - arkusz nr 
1.2. z - ul. LeszczyGskiej.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie instalacji wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej:

1) Dostawa wody z istniejącej i projektowanej sie-
ci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wody w 
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Robaczynie, a w przyszEo[ci morliwo[ć zaopatrze-
nia z ujęcia wody Pod[migiel.

2) Obowiązuje odprowadzanie [cieków komunal-
nych do komunalnej oczyszczalni [cieków w Kosza-
nowie.

3) Zasady ogólne uzbrojenia: zaleca się realizację 
inwestycji pod warunkiem uzbrojenia terenu w in-
stalacje infrastruktury technicznej.

4) Tereny pod zabudowę uzbroić w indywidualne 
przyEącza do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej.

5) Zakaz wprowadzania alternatywnych rozwią-
zaG (budowy zbiorników bezodpEywowych, oczysz-
czalni [cieków itp.) dla terenu objętego mpzp Ar-
kusz 1.1.

6) Dopuszcza się wprowadzanie alternatywnych 
rozwiązaG (budowy szczelnych lub atestowanych 
zbiorników bezodpEywowych, oczyszczalni [cieków 
itp.) dla terenu objętego mpzp Arkusz 1.2.

7) Zakazuje się dla terenu objętego mpzp Arkusz 
1.1.:

a) lokalizowania nowych ujęć wody, poza wierce-
niami sEurącymi dla potrzeb ujęcia wody w Roba-
czynie (studnie zastępcze, awaryjne, otwory piezo-
metryczne i badawcze);

b) wprowadzania [cieków do ziemi i wód po-
wierzchniowych;

c) wykonywania odwodnieG i robót melioracyj-
nych bez zgody Urzędu Wojewódzkiego.

8) Plan ustala morliwo[ć zagospodarowania wód 
opadowych i/lub roztopowych na terenie dziaEki.

9) Gromadzenie i oczyszczanie [cieków w postaci 
wód opadowych i roztopowych nie more przekro-
czyć granic terenu, na którym te [cieki powstają.

10) Ograniczyć nalery zrzuty zanieczyszczeG 
(szczególnie substancji biogennych, organicznych i 
toksycznych) do gruntu i wód powierzchniowych.

11) Zakazuje się odprowadzania do gruntu lub ka-
nalizacji zbiorczej wód opadowych z trenów komu-
nikacji koEowej bez uprzedniego oczyszczenia.

12) Przed realizacją inwestycji nalery uzyskać wa-
runki techniczne podEączenia indywidualnego i sys-
temowego od wEa[ciwego zarządcy sieci.

13) W obrębie obszaru objętego planem nalery 
zapewnić zaopatrzenie wodne do celów ga[niczych 
oraz drogi porarowe zapewniające dojazd do jedno-
stek ochrony przeciwporarowej oraz zapewnić mor-
liwo[ć prowadzenia dziaEaG ratunkowych.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie elektro energe-
tyki:

1) Ustala się kablowanie doziemne istniejącej linii 
energetycznej naziemnej.

2) Zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu 
o istniejącą i rozbudowaną na potrzeby planu infra-
strukturę elektroenergetyczną na warunkach okre-
[lonych przez dysponenta sieci.

3) PrzyEączenie nowych odbiorców do sieci elek-
troenergetycznej na zasadach okre[lonych przepisa-
mi prawa energetycznego.

4) Planowane sieci elektroenergetyczne wyEącznie 
doziemne.

5) Dopuszcza się sytuowanie dodatkowych stacji 
transformatorowych w granicach planu wg potrzeb.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie sieci gazowych:

1) Dopuszcza się uzbrojenie terenu objętego pla-
nem w obiekty i sieci infrastruktury technicznej w 
zakresie sieci gazowych.

2) Zaopatrzenie w gaz dopuszcza się przez budo-
wę infrastruktury technicznej na warunkach okre-
[lonych przez dysponenta sieci.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji:

1) Ustala się rozbudowę sieci kablowej telekomuni-
kacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicz-
nymi dla zasilenia terenów nowego zainwestowania 
wedEug technicznych warunków przyEączenia, z za-
chowaniem normatywnych odlegEo[ci od budynków 
i od innych sieci infrastruktury podziemnej.

2) Dopuszcza się morliwo[ć budowy wyEącznie 
linii kablowych doziemnych telekomunikacyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji 
sieci. Nie zezwala się na budowę linii napowietrz-
nych.

10. Zasady gospodarki odpadami:
1) Wprowadza się zasadę zorganizowanego syste-

mu gromadzenia, segregacji i zagospodarowania od-
padów komunalnych opartą na istniejącym systemie 
oczyszczania gminy.

2) Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z 
przepisami odrębnymi w tym zakresie.

3) Ustala się gromadzenie odpadów w indywidual-
nych zamykanych pojemnikach.

4) Zaleca się wprowadzenie wstępnej segregacji 
odpadów.

5) Proces gromadzenia odpadów nie more prze-
kraczać granic terenu, na którym prowadzona jest 
dziaEalno[ć powodująca ich powstawanie.

§8. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci:

1) Ustala się zakaz podziaEu nieruchomo[ci nie-
zgodny z zasadami podziaEu ustalonymi na rysunku 
planu i/lub z ustaleniami szczegóEowymi.

2) Dopuszcza się wydzielanie dziaEek dla dróg we-
wnętrznych wyEącznie dla terenu jednostki bilanso-
wej oznaczonej symbolem ｧ6U/MNｦ Arkusz 1.1. 
oraz dla urządzeG infrastruktury technicznej w uza-
sadnionych przypadkach i stosownie do potrzeb.

RozdziaE III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, jednostek bilansowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami ｧ1MNｦ, ｧ2MNｦ, ｧ3MNｦ, 
ｧ4MN｣, ｧ5MNｦ, ｧ7MNｦ, ｧ8MNｦ ustala się obowią-
zujące parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu (Rysunek planu 
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Arkusz 1.1.):
1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Przeznaczenie uzupeEniające - towarzyszące 

terenu - zieleG urządzona, izolacyjna, ochronna, 
ozdobna; obiekty maEej architektury; obiekty infra-
struktury technicznej; obiekty gospodarcze.

3. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy zgodnie z rysunkiem planu.

4. Maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki do 
30% powierzchni dziaEki.

5. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej nir 
40% caEkowitej powierzchni dziaEki.

6. Plan ustala morliwo[ć usytuowania na dziaEce 
budynku mieszkalnego, gospodarczego i gararu.

7. Charakterystyka - zabudowa mieszkaniowa:
1) KsztaEtowanie przestrzenne budynku - jeden 

budynek mieszkalny wolnostojący z gararem wbu-
dowanym, dobudowanym bądp wolnostojącym.

2) Wysoko[ć: do dwóch kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze urytkowe. Maksymalna wy-
soko[ć w kalenicy 9,00 m.

3) Dach dwu lub wielospadowy, o kącie nachyle-
nia poEaci 35° do 45° kryty dachówką lub materia-
Eem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 
ceglastoczerwonym.

4) UkEad gEównych poEaci symetryczny. Zasada 
kierunków kalenic zgodnie z rysunkiem planu.

5) Plan ustala morliwo[ć podpiwniczenia budyn-
ku.

6) Wysoko[ć podEogi parteru mierzona od projek-
towanego [redniego poziomu terenu przed gEów-
nym wej[ciem do budynku od 0,50 m do 0,80 m.

8. Zabudowa gospodarcza i garar:
1) KsztaEtowanie przestrzenne budynku - morli-

wo[ć sytuowania jednego budynku gospodarczego, 
jednego budynku gararu do dwóch stanowisk lub 
jednego gararowo- gospodarczego, wolnostojące-
go, wbudowanego lub dobudowanego.

2) Wysoko[ć: jedna kondygnacja nadziemna.
3) Usytuowanie:
a) na zapleczu dziaEki;
b) plan ustala morliwo[ć lokalizacji budynków w 

granicy dziaEki w taki sposób, re budynki gospo-
darcze dziaEek sąsiadujących stanowić będą prze-
strzennie jeden obiekt.

4) Zaleca się, aby obiekty gospodarcze, gararo-
we, czy gararowo-gospodarcze w obrębie T kardej 
dziaEki harmonizowaEy architektonicznie z budynka-
mi mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego mate-
riaEu budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dacho-
wego, koloru elewacji).

9. Zasady podziaEu terenu na dziaEki okre[la rysu-
nek planu. Ustala się, re podziaE tego terenu powi-
nien speEniać następujące warunki:

1) Linie podziaEu prostopadEe lub zblirone do pro-
stopadEych do osi drogi.

2) Zblirona lub porównywalna powierzchnia po-
szczególnych dziaEek w danej jednostce bilansowej.

3) Powierzchnia dziaEek:

a) ｧ1MNｦ, ｧ2MNｦ - od 1100 m2 do 1500 m2, z 
tolerancją 10%;

b) ｧ3MNｦ, ｧ4MNｦ, ｧ5MNｦ - od 800 m2 do 1000 
m2, z tolerancją 10%;

c) ｧ7MNｦ - od 800 m2 do 1100 m2, z tolerancją 
10%;

d) ｧ8MNｦ - od 900 m2 do 1200 m2, z tolerancją 
10%.

10. Zakaz realizacji więcej nir jednego budynku 
mieszkalnego na dziaEce budowlanej.

11. Dostępno[ć komunikacyjna z terenów dróg 
publicznych klasy lokalnej i dojazdowej oznaczonych 
symbolami ｧ11KD1ｦ, ｧ9KDdｦ, ｧ10KDdｦ, ｧ12KDdｦ, 
ｧ13KDdｦ, ｧ14KDdｦ, drogi gminnej ul. Le[na oraz z 
drogi poszerzanej jednostką bilansową,, 15Kｦ.

§10. Dla terenów zabudowy usEugowej z prawem 
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jednorodzin-
nej, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem ｧ6U/MNｦ ustala się obowiązujące 
parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu (Rysunek planu Arkusz l. 
l.):

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 
usEugowa, morliwo[ć lokalizacji budynków z prze-
znaczeniem na handel, gastronomię, usEug i obsEugę 
usEug dla ludno[ci.

2. Przeznaczenie uzupeEniające i/lub towarzyszą-
ce terenu - funkcja mieszkaniowa, zieleG urządzona, 
obiekty maEej architektury, obiekty infrastruktury 
technicznej, obiekty gospodarcze, gararowe.

3. Partery budynków zabudowy usEugowej wy-
Eącznie w 100% o funkcji usEugowej. Morliwo[ć 
realizacji funkcji mieszkaniowej jedynie na piętrze 
budynku.

4. Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu.

5. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej nir 
10% caEkowitej powierzchni dziaEki.

6. Charakterystyka - zabudowa usEugowej i go-
spodarczej:

1) KsztaEtowanie przestrzenne budynku - budynek 
-ki wolnostojący -e lub/i budynki Eączone w jedną 
bądp więcej bryE- ę.

2) Wysoko[ć: do trzech kondygnacji nadziemnych 
w tym poddasze urytkowe.

3) Dach dwu lub wielospadowy symetryczny, o 
kącie nachylenia poEaci 10° do 45° kryty dachówką 
lub materiaEem dachówkopodobnym w kolorze czer-
wonym lub ceglastoczerwonym.

4) Plan ustala morliwo[ć podpiwniczenia budyn-
ku.

5) Wysoko[ć podEogi parteru mierzona od projek-
towanego [redniego poziomu terenu przed gEów-
nym wej[ciem do budynku od 0,50 m do 0,80 m.

7. Zabudowa garar-owa -e, gararowo-gospodar-
cza:

1) KsztaEtowanie przestrzenne budynku - morli-
wo[ć sytuowania budynku -ów gararu, jednego bu-
dynku gararowo - gospodarczego wolnostojącego, 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10 Poz. 309｠ 931 ｠

dobudowanego lub wbudowanego.
2) Wysoko[ć: jedna kondygnacja.
3) Dach dwuspadowy lub wielospadowy syme-

tryczny lub jednospadowy z kalenicą w granicy 
dziaEki oraz ze spadkiem do wnętrza dziaEki o kącie 
nachylenia poEaci dachu budynku mieszkalnego.

4) Usytuowanie - plan ustala morliwo[ć lokalizacji 
budynków w granicy dziaEki w taki sposób, re bu-
dynki gospodarcze, gararowe czy gospodarczo-ga-
rarowe dziaEek sąsiadujących stanowić będą prze-
strzennie jeden obiekt.

5) Zaleca się, aby obiekty gospodarcze, gararo-
we, gararowo-gospodarcze w obrębie kardej dziaE-
ki harmonizowaEy architektonicznie z budynkami 
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materia-
Eu budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowe-
go, jego spadku czy koloru elewacji).

8. Zasady podziaEu terenu: podziaE terenu powi-
nien speEniać następujące warunek, linii podziaEu 
prostopadEych lub zblironych do prostopadEych do 
osi drogi.

9. Obowiązek sytuowania miejsc parkingowych 
zapewniających potrzeby parkingowe dla występu-
jącej funkcji terenu w ramach jednostki bilansowej.

10. Dostępno[ć komunikacyjna z terenów dróg 
publicznych klasy lokalnej i dojazdowej oznaczo-
nych symbolami ｧ11KD1ｦ i ｧ14KDdｦ oraz z drogi 
gminnej ul. Le[na.

§11 Dla terenów komunikacji - poszerzenie drogi, 
jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ｧ15Kｦ, ustala się obowiązujące parame-
try i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu (Rysunek planu Arkusz 1.1.):

1. Przeznaczenie terenu - poszerzenie drogi istnie-
jącej od strony wschodniej terenu objętego mpzp 
Arkusz 1.1.

2. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających - zgod-
nie z rysunkiem planu.

3. PoEączenie z ukEadem komunikacyjnym ze-
wnętrznym i okre[lonym planem zgodnie z rysun-
kiem planu.

4. Nawierzchnię utwardzić ze spadkiem umorli-
wiającym swobodny spEyw wody opadowej do ka-
nalizacji deszczowej.

§12. Dla terenów komunikacji - ciąg pieszo-rowe-
rowy, jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem ｧ16KPｦ, ustala się obowiązujące 
parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu (Rysunek planu Arkusz 
1.1.):

1. Okre[la się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych tereny o rórnym przeznaczeniu i/lub rórnych 
zasadach zagospodarowania - zgodnie z rysunkiem 
planu.

2. Nakazuje się budowę utwardzonej nawierzchni 
z materiaEów naturalnych.

3. Zakazuje się wprowadzenia asfaltu, pEyt beto-
nowych.

§13. Dla terenów infrastruktury technicznej - elek-
troenergetyka, jednostki bilansowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem ｧ17Eｦ ustala się obowią-
zujące parametry i wskapniki w zakresie infrastruk-
tury technicznej (Rysunek planu Arkusz 1.1.):

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - stacja 
transformatorowa.

2. Przeznaczenie uzupeEniające i/lub towarzyszące 
- zieleG urządzona, obiekty maEej architektury, obiek-
ty infrastruktury technicznej, obiekty gospodarcze.

3. Dostępno[ć komunikacyjna z drogi publicznej 
lokalnej jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem ｧ11KD1ｦ.

§14. Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdo-
wej, jednostek bilansowych oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami ｧ9KDdｦ, ｧ10KDdｦ, ｧ12KDdｦ, 
ｧ13KDdｦ, ｧ14KDdｦ, ustaEa się zasady budowy sys-
temu komunikacji (Rysunek planu Arkusz 1.1.):

1. Przeznaczenie terenu - tereny komunikacji.
2. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających tereny o 

rórnym przeznaczeniu i/lub rórnych zasadach zago-
spodarowania 10,00 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Przekrój ulicy jedno-jezdniowy z chodnikami po 
obydwóch stronach oraz zatokami postojowymi.

4. Utwardzenie nawierzchni ze spadkiem umorli-
wiającym swobodny spEyw wody opadowej do ka-
nalizacji deszczowej.

§15. Dla terenów drogi publicznej klasy lokalnej, 
jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ｧ11KD1ｦ, ustala się zasady budowy sys-
temu komunikacji (Rysunek planu Arkusz 1.1.):

1. Przeznaczenie terenu - tereny komunikacji.
2. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających tereny o 

rórnym przeznaczeniu i/lub rórnych zasadach zago-
spodarowania 12,00 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Przekrój ulicy jedno-jezdniowy z chodnikami po 
obydwóch stronach oraz zatokami postojowymi.

4. Utwardzenie nawierzchni ze spadkiem umorli-
wiającym swobodny spEyw wody opadowej do ka-
nalizacji deszczowej.

§16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, jednostki bilansowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem ｧ18MNｦ ustala się obo-
wiązujące parametry i wskapniki ksztaEtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu (Rysunek 
planu Arkusz 1.2.):

1. Przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie uzupeEniające - towarzyszące te-
renu - zieleG urządzona, obiekty maEej architektury, 
obiekty infrastruktury technicznej, obiekty gospo-
darcze i gararowe.

3. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy zgodnie z rysunkiem planu.

4. Maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki do 
30% powierzchni dziaEki.
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5. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej nir 
40% caEkowitej powierzchni dziaEki.

6. Plan ustala morliwo[ć usytuowania na dziaEce 
budynku mieszkalnego, gospodarczego i gararu.

7. Charakterystyka - zabudowa mieszkaniowa:
1) KsztaEtowanie przestrzenne budynku:
a) jeden budynek mieszkalny wolnostojący z ga-

rarem wbudowanym, dobudowanym bądp wolno-
stojącym;

b) elewacja frontowa od ulicy LeszczyGskiej.
2) Wysoko[ć: do dwóch kondygnacji nadziem-

nych w tym poddasze urytkowe; maksymalna wy-
soko[ć w kalenicy 9,00 m.

3) Dach dwu lub wielospadowy, o kącie nachyle-
nia poEaci 35° do 45° kryty dachówką lub materia-
Eem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub 
ceglastoczerwonym.

4) UkEad gEównych poEaci dachu symetryczny.
5) GEówna kalenica równolegEa do ulicy LeszczyG-

skiej. Dla skrajnych budynków jednostki bilansowej 
kalenica w kierunku dowolnym. Zasada kierunków 
kalenic zgodnie z rysunkiem planu.

6) Plan ustala morliwo[ć podpiwniczenia budyn-
ku.

7) Plan Wysoko[ć podEogi parteru mierzona od 
projektowanego [redniego poziomu terenu przed 
gEównym wej[ciem do budynku od 0,50 m do 0,80 
m.

8) Zabudowa gospodarcza i garar:
1) KsztaEtowanie przestrzenne budynku:
a) morliwo[ć sytuowania jednego budynku go-

spodarczego, jednego budynku gararu lub jednego 
gararowo-gospodarczego wolnostojącego, dobudo-
wanego lub wbudowanego;

b) sytuowanie od drogi oznaczonej symbolem jed-
nostki bilansowej ｧ20KDdｦ;

c) plan ustala morliwo[ć lokalizacji budynków w 
granicy dziaEki w taki sposób, re budynki gospodar-
cze, gararowe czy gararowo-gospodarcze dziaEek 
sąsiadujących stanowić będą przestrzennie jeden 
obiekt.

2) Wysoko[ć: jedna kondygnacja nadziemna.
3) Zaleca się, aby obiekty gospodarcze, gararowe 

czy gararowo-gospodarcze w obrębie kardej dziaE-
ki harmonizowaEy architektonicznie z budynkami 
mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materia-
Eu budowlanego, rodzaju tynku, pokrycia dachowe-
go, czy koloru elewacji).

8. Czę[ci budynku takie jak wej[cie, balkony, ga-
lerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i ram-
py mogą przekraczać wyznaczoną w planie linię 
zabudowy nie więcej nir 1,50 m, natomiast okapy 
i gzymsy mogą przekraczać wyznaczoną w planie 
linię zabudowy nie więcej nir 0,80 m.

9. Zasady podziaEu terenu na dziaEki okre[la rysu-
nek planu. Ustala się, re podziaE tego terenu powi-
nien speEniać następujące warunki:

1) Linie podziaEu prostopadEe lub zblirone do pro-
stopadEych do osi drogi.

2) Zblirona lub porównywalna powierzchnia po-

szczególnych dziaEek w jednostce bilansowej.
3) Powierzchnia dziaEek: od 800 m2 do 1100 m2, 

z tolerancją 10%.
10. Zakaz realizacji więcej nir jednego budynku 

mieszkalnego na dziaEce budowlanej.
11. Dostępno[ć komunikacyjna z terenów drogi 

publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 
ｧ20KDdｦ oraz z drogi poszerzanej terenem oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem jednostki bilanso-
wej ｧ21Kｦ.

§17. Dla terenów dróg publicznych klasy dojaz-
dowej, jednostek bilansowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami ｧ19KDdｦ i ｧ20KDdｦ, ustala 
się zasady budowy systemu komunikacji (Rysunek 
planu Arkusz 1.2):

1. Przeznaczenie terenu - tereny komunikacji.
2. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających tereny o 

rórnym przeznaczeniu i/lub rórnych zasadach zago-
spodarowania 10,00 m i 8,00 m, zgodnie z rysun-
kiem planu.

3. Przekrój ulic jedno-jezdniowy z chodnikami po 
obydwóch stronach oraz zatokami postojowymi.

4. Utwardzenie nawierzchni ze spadkiem umorli-
wiającym swobodny spEyw wody opadowej do ka-
nalizacji deszczowej.

§18. Dla terenów drogi publicznej klasy lokalnej, 
jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem ｧ21 Kｦ, ustala się zasady budowy syste-
mu komunikacji (Rysunek planu Arkusz 1.2.):

1. Przeznaczenie terenu - poszerzenie drogi istnie-
jącej od strony poEudniowej terenu objętego mpzp 
Arkusz 1.2.

2. Szeroko[ć w liniach rozgraniczających - zgod-
nie z rysunkiem planu.

3. PoEączenie z ukEadem komunikacyjnym ze-
wnętrznym i okre[lonym planem zgodnie z rysun-
kiem planu.

4. Nawierzchnię utwardzić ze spadkiem umorli-
wiającym swobodny spEyw wody opadowej, do ka-
nalizacji deszczowej.

RozdziaE IV
USTALENIA KOFCOWE

§19. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rol-
nych i le[nych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednoli-
ty Dz.U. 121 poz. 1266 z 2004 r. ze zmianami) ni-
niejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów 
le[nych o powierzchni 0,77 ha na cele nierolnicze i 
niele[ne - Decyzja MarszaEka Województwa Wielko-
polskiego z dnia 12.08.2009 r., znak: DR.I.6110-
42/09.

§20. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami) dla terenów o nowych 
funkcjach wyznaczonych w planie ustala się 30% 
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stawkę sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci.

§21. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Zmigla.

§22. 1. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 
dni od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.
2. UchwaEa, o której mowa w ust. 1, podlega rów-

nier publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Zmigla

(-) Jan Józefczak
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ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XL/422/09

Rady Miejskiej Zmigla
z dnia 29 papdziernika 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ ZMIGLA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW ZABU-
DOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W OBRĘBIE WSI NIETĄqKOWO

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XL/422/09

Rady Miejskiej Zmigla
z dnia 29 papdziernika 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ ZMIGLA
W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W OBRĘBIE 

WSI NIETĄqKOWO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszy-
mi zmianami) Rada Miejska Zmigla rozstrzyga, co 
następuje:

Na podstawie Rozstrzygnięcia Burmistrza Zmigla 
zaEączonego do dokumentacji planistycznej w spra-

wie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie 
wsi Nietąrkowo wyEoronego do publicznego wglą-
du wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko, 
z powodu braku uwag nie rozstrzyga się o sposobie 
ich rozpatrzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska Zmi-
gla okre[la następujący sposób realizacji infrastruk-
tury technicznej, nalerących do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591) zadania 
wEasne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Realizowane będzie zbrojenie i dozbrojenie tere-
nu zgodnie z przepisami prawa materialnego i finan-
sowego w tym zakresie.

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
zbrojenia terenu będą wymagaEy zabezpieczenia 
[rodków finansowych w budrecie gminy pochodzą-
cych z dochodów wEasnych gminy i innych pródeE.

3. Poszczególne zadania będą realizowane siEami 
wEasnymi gminy z dopuszczeniem realizacji siE ze-
wnętrznych.

4. W kardym przypadku wyEonienie wykonawcy 
powinno odbywać się w trybie i na zasadach okre-
[lonych w ustawie - Prawo zamówieG publicznych.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Powyrsze zadania finansowane będą ze [rod-
ków krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pocho-
dzić będą ze [rodków wEasnych gminy i budretu 
paGstwa, funduszy i dotacji celowych, poryczek i 
kredytów, [rodków instytucji pozabudretowych.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

a) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno - prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczne - prywatnego - ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

b) wydatki z budretu gminy,
c) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - w ramach m.in.:
- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,
- dotacji i poryczek z funduszy celowych,
- kredytów i poryczek bankowych,
- innych [rodków zewnętrznych.
2. Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-

rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej.

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwaEą budretową w 
sprawie planowanych wydatków na inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[ci.


