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UCHWADA Nr LI/371/09 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 24 listopada 2009

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dziaEalno[ci gospodar-
czej w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie

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 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413), zwanej dalej ustawą, 
oraz uchwaEy Nr XVI/91/07 Rady Gminy Duszniki z 
dnia 23 papdziernika 2007 r., Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

ROZDZIAD I
Przepisy wstępne

§1. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 ｠ czę[ć graficzna, opracowana 

na mapie zasadniczej w skali 1:1000;
2) zaEącznik Nr 2 ｠ Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

Duszniki o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu zmiany miejscowego planu;
3) zaEącznik Nr 3 ｠ Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

Duszniki o sposobie realizacji, zapisanych w 
zmianie miejscowego planu, inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.

§2.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenów dziaEalno-

[ci gospodarczej w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie, 
uchwalonego uchwaEą Nr X/52/2003 r. Rady Gminy 
Duszniki z dnia 2 lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel-
kopolskiego Nr 131, poz. 2471 z dnia 1.08.2003 
r.), w trzech obszarach obejmujących dziaEki grun-

tu:
1) w Sękowie o numerach ewidencyjnych: 357, 

362/1 i 362/3, w Wilczynie o numerze ewiden-

cyjnym 17, w Podrzewiu o numerach ewiden-

cyjnych: 44/1, 44/2, 45/5, 45/6 i 45/7;
2) w Wilczynie o numerze ewidencyjnym 11;
3) w Podrzewiu o numerze ewidencyjnym 

47/15,zwaną dalej zmianą miejscowego pla-

nu, po stwierdzeniu jej zgodno[ci ze studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Duszniki, uchwalonym 
uchwaEą Nr XIV/59/95 Rady Gminy Duszniki 
z dnia 8 listopada 1995 r., ze zmianami wpro-

wadzonymi uchwaEami Nr X/50/2003 z dnia 2 
lipca 2003 r., Nr XLII/217/05 z dnia 30 grud-

nia 2005 r., Nr LIII/278/06 z dnia 27 wrze[nia 
2006 r. i Nr XXIX/172/08 z dnia 24 czerwca 
2008 r.

2. Granice obszarów objętych zmianą miejscowe-

go planu okre[lono w czę[ci graficznej, zwanej dalej 
rysunkiem zmiany miejscowego planu.

3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu zgodnie z 

zaEącznikiem nr 2.
4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych 

w zmianie miejscowego planu, inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych ｠ jak 
w zaEączniku nr 3.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ ｠ nalery 

przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniej-
szą dopuszczalną odlegEo[ć budynku od ele-

mentu zagospodarowania terenu, takiego jak 
krawędp jezdni, linia rozgraniczająca tereny in-

frastruktury technicznej, o[ rurociągu przesyEo-

wego dalekosięrnego, w stosunku do którego 
linia zabudowy zostaEa ustalona;

2) ｧsieciach i urządzeniach infrastruktury tech-

nicznejｦ ｠ nalery przez to rozumieć zarówno 
sieci i urządzenia do transportu i dystrybucji 
mediów, neutralizacji [cieków, jak i urządzenia 
typu chodnik, [cierka rowerowa, rów odwad-

niający i zatoka autobusowa;
3) ｧfroncie dziaEki budowlanejｦ ｠ nalery przez to 

rozumieć granicę dziaEki przylegającą do tere-

nów infrastruktury technicznej, w której zloka-

lizowano zjazd na drogę, a przy dziaEkach grun-

tu narornikowych ｠ krótszy bok;
4) ｧstrefie bezpieczeGstwaｦ ｠ nalery przez to ro-

zumieć pasy terenu, wydzielone po obu stro-

nach rurociągu, które muszą pozostać wolne 
od zabudowy;

5) ｧdziaEce budowlanejｦ ｠ nalery przez to rozu-

mieć dziaEkę gruntu, której wielko[ć, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposarenie w urządzenia infrastruktury tech-

nicznej speEniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych, wynikające z odrębnych przepi-
sów i niniejszej uchwaEy;

6) ｧdziaEce gruntuｦ ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę w sensie okre[lonym przepisami odręb-

nymi;
7) ｧobszarze zieleni Eąkowejｦ ｠ nalery przez to 
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rozumieć obszar pokryty drzewami, krzewami 
oraz inną ro[linno[cią naturalną wraz z rowami 
melioracji szczegóEowej.

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

dach zagospodarowania

§4.1. Okre[la się następujące przeznaczenie te-

renów:
1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów oraz zabudowy usEugowej, oznaczo-

ne symbolami: 1.P,U, 2.P,U, 3.P, U, 4.P,U i 
5.P,U;

2) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbo-

lami: 6.KDW, 7.KDW i 8.KDW;
3) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone 

symbolami: 9.TK, 10.TK i 11.TK;
4) tereny kanalizacji, oznaczone symbolem: 

12.K.

2. Przeznaczenie terenów oznaczono symbolem 
graficznym skEadającym się z liczby porządkowej i 
liter; jereli w dalszym tek[cie uchwaEy wprowadza 
się symbole literowe bez liczby porządkowej ozna-

cza to, re ustalenie dotyczy wszystkich terenów o 
przeznaczeniu oznaczonym takim symbolem litero-

wym, niezalernie od przyporządkowanej im liczby 
porządkowej.

3. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, usy-

tuowanie linii rozgraniczających tereny o rórnym 
przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospoda-

rowania, przebiegi dróg i ich szeroko[ci w liniach 
rozgraniczających wraz z podstawową geometrią 
okre[la rysunek zmiany miejscowego planu.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony i ksztaEtowania  

Eadu przestrzennego

§5. Zakazuje się stosowania od strony dróg pub-

licznych ogrodzeG:
1) peEnych;
2) wykonanych z prefabrykowanych przęseE beto-

nowych i relbetowych;
3) wyrszych nir 1,8 m;
4) ograniczających widoczno[ć na drogach.

§6. Dopuszcza się umieszczanie reklam w formie 
szyldów i tablic, wolno stojących konstrukcji oraz 
pylonów i masztów.

§7.1. Zakazuje się urządzania bezpo[rednich zjaz-
dów na dziaEki budowlane z drogi krajowej nr 92 Po-

znaG-Pniewy, a obsEuga komunikacyjna terenów od 
strony tej drogi morliwa będzie wyEącznie poprzez, 
znajdujące się poza granicami zmiany miejscowego 
planu, skrzyrowanie z drogą wojewódzką nr 306 
Duszniki-Lipnica.

2. ObsEugę komunikacyjną dziaEek budowlanych 

nalery zapewnić z dróg wewnętrznych KDW oraz z 
drogi gminnej poprzez tereny TK.

3. WEączenie dróg wewnętrznych do drogi pub-

licznej nastąpi:
1) drogi 6.KDW ｠ poprzez drogi wewnętrzne 

7.KDW i 8.KDW oraz drogi poEorone poza ob-

szarem objętym zmianą miejscowego planu;
2) dróg 7.KDW i 8.KDW ｠ poprzez tereny infra-

struktury technicznej 10.TK.
4. Warunki wEączenia dróg wewnętrznych oraz 

urządzenia zjazdu na drogi publiczne okre[li zarząd-

ca drogi publicznej.

5. O[wietlenie sytuowanych obiektów nie more 
wpEywać negatywnie na widoczno[ć na drogach.

§8. Dopuszcza się stosowanie w budynkach da-

chów pEaskich, kolebkowych lub stromych o kącie 
nachylenia poEaci dachowych nieprzekraczającym 
35º.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego

§9. W budynkach z pomieszczeniami przeznaczo-

nymi na pobyt ludzi nalery zastosować rozwiązania 
techniczne zapewniające wEa[ciwe warunki aku-

styczna w tych pomieszczeniach.

§10.1. Obiekty nalery podEączyć do gminnej sieci 
wodociągowej.

2. Do czasu wybudowania sieci wodociągowej 
w najblirej poEoronej drodze publicznej, dopuszcza 
się zaopatrzenie zakEadów w wodę stosując indywi-
dualne rozwiązania, w tym wEasne ujęcia wody, z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§11.1. Zcieki bytowe i przemysEowe nalery od-

prowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Zcieki przemysEowe o przekroczonych normach 

zanieczyszczeG nalery wstępnie podczyszczać w in-

dywidualnych podczyszczalniach [cieków przemy-

sEowych przed ich wprowadzeniem do zewnętrzne-

go systemu kanalizacji.

3. Zakazuje się:
1) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni 

[cieków, z wyjątkiem podczyszczalni [cieków 
przemysEowych;

2) stosowania indywidualnych systemów oczysz-
czania [cieków polegających na ich odprowa-

dzaniu do gruntu i do wód powierzchniowych.
4. Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się gromadzenie [cieków bytowych 
oraz przemysEowych podczyszczonych do jako[ci 
[cieków komunalnych w szczelnych bezodpEywo-

wych zbiornikach na [cieki, z których będą one sy-

stematycznie wyworone przez koncesjonowanego 
przewopnika do miejsc wskazanych przez sEurby 
gminne.
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§12.1. Wody opadowe i roztopowe w obszarze 
dziaEki budowlanej nalery odprowadzać do gruntu 
w sposób nienaruszający naturalnego spEywu wód 
i niezakEócający warunków gruntowo-wodnych na 
dziaEkach w jej otoczeniu lub zagospodarowywać 
stosując indywidualne, zgodne z przepisami odręb-

nymi, rozwiązania. 
2. Zcieki w postaci wód opadowych i roztopo-

wych powstające w obszarze dróg wewnętrznych 
nalery zagospodarowywać w sposób niepogorsza-

jący stanu [rodowiska, stosując indywidualne roz-
wiązania, do których uzyskano wymagane prawem 
pozwolenia.

§13.1. Do ogrzewania budynków i uzyskiwania 

ciepEa technologicznego nalery stosować niskoemi-
syjne paliwa takie jak: paliwa pEynne i gazowe, a i 
urządzenia do ich spalania powinny charakteryzo-

wać się wysokim stopniem sprawno[ci; dopuszcza 
się stosowanie alternatywnych pródeE energii.

2. Dopuszcza się stosowanie niskoemisyjnych pa-

liw staEych, pod warunkiem, re urządzenia do ich 
spalania speEniają standardy energetyczno-ekolo-

giczne oraz posiadają znak bezpieczeGstwa ekolo-

gicznego.

§14.1. Odpady komunalne nalery magazynować 
na terenie kardej posesji i zagospodarować zgodnie 
z przepisami odrębnymi i gminnym planem gospo-

darki odpadami.

2. Odpady inne nir komunalne, a wymienione w 
przepisach odrębnych ｠ z wyEączeniem odpadów 
niebezpiecznych, nalery zagospodarować zgodnie z 
przepisami odrębnymi i gminnym planem gospodar-
ki odpadami.

3. Odpady niebezpieczne nalery zagospodarowy-

wać na zasadach okre[lonych w przepisach odręb-

nych.
4. Nadmiar mas ziemnych wydobywanych lub 

przemieszczanych w związku z prowadzonymi 
pracami ziemnymi nalery zagospodarowywać na 
miejscu w granicach dziaEki budowlanej w sposób 
niepowodujący pogorszenia stanu ziemi i gruntu lub 
wywozić na zasadach okre[lonych w przepisach od-

rębnych w miejsce wskazane przez sEurby gminne.

§15.1. Lokalizowanie budynków, z pomieszcze-

niami przeznaczonymi na staEy pobyt ludzi, w ob-

szarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, 
ustaloną od strony drogi krajowej nr 92 PoznaG-
Pniewy, a linią wyznaczającą odlegEo[ć: 50 m od 
krawędzi jezdni tej drogi ｠ w przypadku budynków 
jednokondygnacyjnych oraz 70 m od krawędzi jezd-

ni tej drogi – w przypadku budynków wielokondyg-

nacyjnych, wymaga zastosowania w tych pomiesz-
czeniach staraniem i na koszt inwestorów terenów, 
rozwiązaG technicznych i technologicznych, zabez-
pieczających ich urytkowników przed ponadnorma-

tywnym oddziaEywaniem, wynikającym z sąsiedz-
twa drogi.

2. Linie, o których mowa w ust. 1, okre[lono na 
rysunku zmiany miejscowego planu.

ROZDZIAD V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§16.1. Ochroną, wynikającą z przepisów odręb-

nych, objęte są stanowiska archeologiczne.
2. Miejsca występowania stanowisk archeologicz-

nych okre[la rysunek zmiany miejscowego planu.
3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-

turowego, ustala się obowiązek prowadzenia badaG 
archeologicznych, których zakres inwestor winien 
uzgodnić z wEa[ciwą sEurbą ochrony zabytków, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

ROZDZIAD VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§17. Nie okre[la się terenów wymagających 
wprowadzenia ustaleG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu 
ustawy.

ROZDZIAD VII
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów, i wskapniki intensywno-

[ci zabudowy

§18.1. Okre[la się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy, usytuowane w odlegEo[ci:
1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej 

nr 92 PoznaG-Pniewy ｠ 25 m;
2) od linii rozgraniczającej terenów dróg we-

wnętrznych KDW ｠ 10 m;
3) od linii rozgraniczającej terenów infrastruktury 

technicznej TK ｠ 10 m;
4) od granicy obszarów zieleni Eąkowej ｠ 10 m.
2. Usytuowanie linii zabudowy, o których mowa 

w ust. 1, okre[la rysunek zmiany miejscowego pla-

nu.

§19.1. Na terenach obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów oraz zabudowy usEugowej 
P,U:

1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć będą-

cych pródEem emisji powodującej przekrocze-

nie poziomów dopuszczalnych okre[lonych w 
przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się lokalizowanie budynków produk-

cyjnych, skEadów i magazynów oraz:
a) budynków usEugowych, z wyjątkiem budyn-

ków usEug zdrowia, o[wiaty, wychowania, 
kultury i opieki spoEecznej, 

b) budynków zamieszkania zbiorowego związa-

nych z transportem, takich jak motele i hote-

le,
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c) budynków handlowych o powierzchni sprze-

dary do 2000 m2 oraz budynków handlu hur-
towego,

d) budynków administracyjno-biurowych,
e) z zastrzereniem pkt 1 ｠ stacji paliw, stacji ob-

sEugi pojazdów, parkingów i garary, obiektów 
technicznych i technologicznych związanych 
z prowadzoną dziaEalno[cią, a w tym między 
innymi: silosów, stacji transformatorowych, 
zbiorników pod- i naziemnych przeznaczonych 
na cele magazynowania wody deszczowej i 

przeciwporarowej, terminali przeEadunkowych 
oraz centrów logistycznych, urządzeG nadaw-

czych i telekomunikacyjnych;
3) zakazuje się:

a) sytuowania budynków wyrszych nir 20 m,
b) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów 

budowlanych powierzchni terenu większej nir 
80% powierzchni dziaEki budowlanej, w tym 
budynków ｠ większej nir 50% powierzchni 
dziaEki budowlanej;

c) wydzielania dziaEek budowlanych o po-

wierzchni mniejszej nir 10.000 m2 i o szero-

ko[ci frontu mniejszej nir 40 m, nieposiada-

jących bezpo[redniego dostępu do dróg, dla 
których zmiana miejscowego planu okre[la 
linie rozgraniczające;

4) nakazuje się: 
a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu 

biologicznie czynnej nie mniej nir 20% po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
b) zapewnienie na terenie dziaEki budowlanej 

miejsc postojowych dla samochodów osobo-

wych: w liczbie 1 miejsce na 4 osoby zatrud-

nione i 2 miejsca na karde 50 m2 powierzchni 
usEugowej lub handlowej oraz miejsc postojo-

wych dla samochodów dostawczych, cięraro-

wych i sprzętu jezdnego ｠ stosownie do pro-

wadzonej dziaEalno[ci; 
c) uzgadnianie z wEa[ciwym organem wojsko-

wym lokalizacji budowli o wysoko[ci 50 m i 
wyrszych;

2. Na terenach obiektów produkcyjnych, skEadów 
i magazynów oraz zabudowy usEugowej 1.P,U i 
5.P,U wyznacza się wzdEur graniczącego z nimi cie-

ku wodnego ｠ obszar zieleni Eąkowej, oznaczony na 
rysunku zmiany miejscowego planu kreskowaniem.

3. Obszar zieleni Eąkowej, o którym mowa w ust. 
2, uznaje się za powierzchnię terenu biologicznie 
czynną dziaEek budowlanych, na których występu-

je, oraz zakazuje się w jego granicach:
1) lokalizowania obiektów budowlanych;
2) zasypywania obnireG terenu i bagienek;
3) kanalizowania i przekrywania rowów;
4) lokalizowania miejsc postojowych dla pojaz-

dów.

4. Na terenach obiektów produkcyjnych, skEadów 
i magazynów oraz zabudowy usEugowej 5.P,U wy-

znacza się granice strefy bezpieczeGstwa rurociągu 
przesyEowego dalekosięrnego, w którym obowią-

zują zasady gospodarowania wyszczególnione w 
rozdziale 10; usytuowanie granic strefy bezpieczeG-

stwa okre[la rysunek miejscowego planu.

§20.1. Na terenach infrastruktury technicznej TK, 
zakazuje się lokalizowania obiektów innych nir sieci 
infrastruktury technicznej i nawierzchnie drogowe.

2. Dopuszcza się wykorzystanie terenów infra-

struktury technicznej wymienionych w ust. 1, na 
poszerzenie drogi przylegEej do terenów objętych 
zmianą miejscowego planu.

3. Dla terenów infrastruktury technicznej wymie-

nionych w ust. 1, ustala się szeroko[ć w liniach 
rozgraniczających 4 m, zgodnie z rysunkiem zmiany 
miejscowego planu.

§21.1. Na terenach dróg wewnętrznych KDW, za-

kazuje się lokalizowania obiektów innych nir obiek-

ty sEurące obsEudze ruchu drogowego oraz innych 
nir sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla dróg wewnętrznych KDW ustala się szero-

ko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 10 m.
3. Droga wewnętrzna 6.KDW posiada zakoGcze-

nie placem nawrotu o wymiarach zgodnych z rysun-

kiem zmiany miejscowego planu.

§22. Na terenach kanalizacji 12.K:
1) zakazuje się:

a) sytuowania obiektów innych nir sEurących 
transportowi [cieków bytowych i [cieków 
pochodzących z wód opadowych i roztopo-

wych,
b) przeznaczania na cele zabudowy powierzchni 

większej nir 50% powierzchni dziaEki budow-

lanej;
2) nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni 

terenu biologicznie czynnej 30% powierzchni 
dziaEki budowlanej. 

ROZDZIAD VIII
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

§23. Nie okre[la się terenów i obiektów wyma-

gających ustalenia granic i sposobów zagospoda-

rowania, podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-

stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych.

ROZDZIAD IX
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym 

§24. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
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lenia szczegóEowych zasad i warunków scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów 
odrębnych.

§25.1. Podane w rozdziale 7 minimalne wielko[ci 
dziaEek budowlanych i szeroko[ci ich frontu nie do-

tyczą dziaEek gruntu wydzielanych na cele: regulacji 
granic pomiędzy nieruchomo[ciami, powiększenia 
dziaEki budowlanej lub lokalizowania urządzeG infra-

struktury technicznej. 
2. Wydzielane dziaEki budowlane muszą posiadać 

bezpo[rednią obsEugę komunikacyjną z dróg we-

wnętrznych KDW, dla których zmiana miejscowego 
planu okre[la linie rozgraniczające oraz z drogi pub-

licznej poEoronej poza granicami miejscowego planu 
poprzez tereny TK.

ROZDZIAD X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§26.1. Przy lokalizowaniu obiektów nalery 
uwzględnić występowanie urządzeG drenarskich.

2. W przypadku kolizji sytuowanych obiektów z 
urządzeniami drenarskimi urządzenia te muszą zo-

stać przebudowane na warunkach i w uzgodnieniu 
z zarządcą sieci drenarskiej.

§27.1. Uwzględnia się przebieg rurociągów prze-

syEowych dalekosięrnych do przesyEu ropy nafto-

wej i usytuowanie urządzeG obsEugujących rurociągi 
ze strefą bezpieczeGstwa sięgającą 20 m z kardej 
strony rurociągów rnA 550 i rnA 850, licząc od ich 
osi.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizowania obiektów, urządzania 

staEych skEadów i magazynów oraz zalesiania, 
z wyjątkiem obszarów związanych z eksploata-

cją surowców i sieci infrastruktury technicznej 
pod warunkiem uzgodnienia jej z wEa[cicielem 
rurociągu przesyEowego dalekosięrnego;

2) dopuszcza się sadzenie pojedynczych drzew w 
odlegEo[ci, co najmniej 5 m od rurociągu prze-

syEowego dalekosięrnego.
3. Wszelkie roboty ziemne i budowlane w strefie 

bezpieczeGstwa rurociągów powinny być uzgodnio-

ne i wykonywane pod nadzorem wEa[ciciela rurocią-

gu przesyEowego dalekosięrnego.

ROZDZIAD XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§28.1. Dopuszcza się modernizowanie, przebudo-

wę, rozbudowę i budowę dróg w wyznaczonych dla 
nich liniach rozgraniczających oraz sieci i urządzeG 
istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej, 
na zasadach okre[lonych w przepisach odrębnych 
i na warunkach okre[lonych przez zarządców dróg 

i sieci.

§29.1. Sieci infrastruktury technicznej:
1) nalery prowadzić:

a) w liniach rozgraniczających dróg KDW i tere-

nów infrastruktury technicznej TK jako sieci 
podziemne, uwzględniając ich strefowanie na 
zasadach okre[lonych w przepisach odręb-

nych, przy czym w jezdni drogi powinny być 
sytuowane wyEącznie sieci kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej; powyrsze nie dotyczy sieci 
prowadzonych prostopadle do jezdni i odcin-

ków przyEączy, 
b) na terenach dziaEek budowlanych ｠ jako pod-

ziemne odcinki przyEączy; 
2) dopuszcza się ich prowadzenie na terenach 

obiektów produkcyjnych, skEadów i magazy-

nów oraz zabudowy usEugowej P,U, o ile inwe-

stor uzyska prawo do dysponowania gruntem.

2. Stacje transformatorowe nalery sytuować na 
dziaEce budowlanej inwestora lub na dziaEkach grun-

tu wydzielanych z terenów inwestora zgEaszającego 
zapotrzebowanie mocy elektroenergetycznej.

3. DziaEki gruntu wydzielane na cele zlokalizowa-

nia stacji transformatorowych muszą posiadać:
1) powierzchnię nie mniejszą nir 30 m2;
2) dostęp do drogi publicznej.
4. Lokalne sieci infrastruktury technicznej realizo-

wać nalery poprzez:
1) wodociąg ｠ rozbudowę wodociągu gminnego;
2) kanalizację sanitarną ｠ rozbudowę gminnej sie-

ci kanalizacji sanitarnej;
3) kanalizację deszczową ｠ zastosowanie indywi-

dualnych rozwiązaG;
4) sieć elektroenergetyczną ｠ budowę sieci niskie-

go napięcia wyprowadzonej z planowanych 
stacji transformatorowych nasEupowych lub 
kontenerowych; 

5) gazociąg ｠ rozbudowę sieci gazowej znajdują-

cej się na terenie gminy;
6) telekomunikację ｠ rozwój rórnych form sieci 

telekomunikacyjnej.

ROZDZIAD XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i urytkowania terenów

§30. Nie okre[la się terenów wymagających usta-

lenia sposobu i terminu ich tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania.

ROZDZIAD XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

§31. Okre[la się stawkę procentową w wysoko-

[ci 5%.
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ROZDZIAD XIV
Przepisy koGcowe

§32. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Duszniki.

§33. 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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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr LI/371/09

Rady Gminy Duszniki

z dnia 24 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY GMINY DUSZNIKI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY 

MIEJSCOWEGO PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z pópn. zm.) Rada 
Gminy Duszniki, w oparciu o o[wiadczenie Wójta 
Gminy Duszniki w sprawie braku uwag do projek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów dziaEalno[ci gospodarczej 
w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie wyEoronego do 
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaEywania 
na [rodowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich roz-
patrzenia.

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr LI/371/09

Rady Gminy Duszniki

z dnia 24 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY GMINY DUSZNIKI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 

GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH  
PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z pópn. zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pópn. zm.) i art. 167 
ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, 
z pópn. zm.) Rada Gminy Duszniki rozstrzyga, co 
następuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w zmianie miej-
scowego planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy.

Do zadaG wEasnych Gminy nalery, zgodnie z usta-

wą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci ka-

nalizacyjnej, sieci wodociągowej i o[wietlenia ulic. 
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który wyznacza nowe tereny do 
zainwestowania, a takre okre[la przebieg nowych 
dróg i infrastruktury technicznej, powoduje powsta-

nie tego obowiązku na terenie objętym planem. 
Gmina jednakre, z uwagi na ograniczone [rodki bu-

dretowe, obowiązki te more rozEoryć w czasie.
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

dziaEalno[ci gospodarczej w Wilczynie, Podrzewiu 
i Sękowie nie przewiduje się realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej sEurących za-

spokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaGców, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy i co za tym idzie, 
nie pojawiają się obciąrenia finansowe dla gminy z 
tego tytuEu.

2. Zasady finansowanie zapisanych w zmianie 
miejscowego planu inwestycji 

W związku z tym, re uchwalenie zmiany miej-
scowego planu nie przewiduje realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej nalerących do 
zadaG wEasnych gminy, nie zachodzi konieczno[ć 
ustalenia zasad ich finansowania.


