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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 ze zmianami) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Dubowo uchwala miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w Lednogórze, obejmujący 
czę[ć dziaEki nr ewid. 161/4 oraz czę[ciową zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego zabudowy gospodarczo-usEugowej w Led-
nogórze, dziaEka nr ewid. 161/1, zatwierdzonego 
uchwaEą Rady Gminy Dubowo nr XX/174/05 z dnia 
28.02.2005 r., ogEoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego nr 47 poz. 1438 z 
dnia 14.04. 2005 r. a takre stanowiący czę[ciową 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Lednogóra, zatwierdzonego uchwa-
Eą Gminy Dubowo nr II/8/98 z dnia 04.11.1998 r., 
ogEoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
PoznaGskiego nr 32 poz. 469 z dnia 18.12.1998 r. 
- po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dubowo - uchwaEa Rady Gminy Dubowo nr 
XXXVIII/273/02 z dnia 09.07.2002 r., zmianą stu-
dium wprowadzoną uchwaEą Rady Gminy Dubowo 
Nr X/101/2007 z dnia 19.10.2007 r., oraz zmianą 
Studium wprowadzoną uchwaEą Rady Gminy Dubo-
wo Nr XXXIV/401/2010 z dnia 29.04.2010 r. Gra-
nice obszaru objętego planem zostaEy naniesione na 
rysunku planu.

§1. Plan miejscowy skEada się z tre[ci niniejszej 
uchwaEy oraz integralnych czę[ci:

1) rysunku planu ｠ w skali 1:1000 ｠ zaEącznik nr 
1;

2) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wyEoronego do pu-
blicznego wglądu ｠ zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie zadaG z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania nalerących do zadaG 
wEasnych gminy ｠ zaEącznik nr 3.

RozdziaE I
Przepisy ogólne

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

1) ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym;

2) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

3) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Dubowo;

4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, 
okre[lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe;

6) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko oraz przedsięwzięciach 
mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko ｠ nalery przez to rozumieć przedsię-
wzięcia okre[lone w ustawie z dnia 3 papdziernika 
2008 r. o udostępnianiu informacji o [rodowisku i 
jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie 
[rodowiska oraz o ocenach oddziaEywania na [ro-
dowisko ｠ Dz.U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r. 
ze zmianami;

7) dopuszczalnych poziomach haEasu ｠ nale-
ry przez to rozumieć dopuszczalne poziomy haEa-
su okre[lone w Rozporządzeniu Ministra Ochrony 
Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku 
(Dz.U. Nr 120, poz. 826 ze zmianami) dla okre[lo-
nych rodzajów terenów;

8) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to ro-
zumieć usEugi nie nalerące do przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
lub do przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu 
przepisów szczególnych;

9) infrastrukturze technicznej - nalery przez to 
rozumieć urządzenia, sieci przesyEowe i związane 
z nimi obiekty [wiadczące niezbędne i podstawo-
we usEugi dla obiektów budowlanych lub jednostek 
osadniczych w zakresie elektroenergetyki, dostar-
czania ciepEa, wody, usuwania [cieków i odpadów, 
transportu (drogi, place postojowe, parkingi), tele-
techniki itp.;

10) froncie dziaEki ｠ nalery przez to rozumieć 
czę[ć dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, 
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z której odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na 
dziaEkę;

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć linię, oddzielającą przestrzeG w 
jakiej mogą się znajdować budynki od przestrzeni, 
na której nie ma morliwo[ci zabudowy. qaden z ele-
mentów elewacji nie more przekroczyć nieprzekra-
czalnej linii zabudowy o więcej nir: okapy i gzymsy 
｠ 0,5 m; balkony, galerie, loggie, wykusze, schody 
zewnętrzne, pochylnie, rampy ｠ 1,3 m; werandy, 
tarasy ｠ 3 m.;

12) przestrzeni publicznej ｠ nalery przez to ro-
zumieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych w 
ksztaEcie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a 
stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępna publicz-
nie przestrzenną caEo[ć;

13) dostosowaniu ro[liny do siedliska przyrodni-
czego ｠ nalery przez to rozumieć wEa[ciwe dla danej 
ro[liny warunki w miejscu planowanego nasadzenia 
- w zakresie podEora gruntowego, stosunków wod-
nych, nasEonecznienia, pochylenia terenu itp;

14) korytarzu ekologicznym ｠ nalery przez to ro-
zumieć obszar umorliwiający migrację ro[lin, zwie-
rząt lub grzybów (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody j. t. Dz.U. Nr 151 poz. 1220 
z 2009 r. z pópn. zmianami);

15) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
drzewa i krzewy li[ciaste i iglaste posadzone w 
zwartym szpalerze,

16) reklamie - nalery przez to wszelkie no[niki 
informacji wizualnej (no[niki na[cienne, wolnosto-
jące, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elemen-
tami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będące 
szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w 
rozumieniu przepisów o znakach i sygnaEach drogo-
wych;

17) reklamie wielkoformatowej - nalery przez to 
rozumieć reklamę o powierzchni powyrej 12 m2;

18) tablicach informacyjnych - nalery przez to 
rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w 
tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze 
domu, tablice informujące turystów, oraz tablice z 
ogEoszeniami;

19) szyldach - nalery przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów go-
spodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania 
dziaEalno[ci, nie będące reklamą;

20) dachu dwuspadowym - nalery przez to ro-
zumieć dach posiadający dwie podstawowe poEa-
cie dachowe o przeciwlegEych spadkach Eączące 
się wzdEur kalenicy, z dopuszczeniem uzupeEnienia 
mniejszymi poEaciami wynikającymi z ksztaEtu rzutu 
budynku lub wynikającymi z zastosowania takich 
elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, na-
czóEki itp. W przypadku zastosowania dachu dwu-
spadowego w bryle budynku pojawiają się trójkątne 
lub trapezowe w przypadku zastosowania naczóE-
ków zamknięcia elewacji szczytowych;

21) dachu wielospadowym - nalery przez to ro-
zumieć dach posiadający co najmniej trzy podsta-

wowe poEacie dachowe o podobnych spadkach, 
Eączące się w jednym punkcie lub wzdEur kalenic. 
W przypadku rozczEonkowanego rzutu budynku lub 
zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, 
ryzality, werandy, itp. podstawowe poEacie mogą 
być uzupeEniane mniejszymi poEaciami o podobnych 
spadkach;

22) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o nachyleniu 18o lub większym albo o nachy-
leniu w [ci[le okre[lonym przedziale - powyrej 18o.

§3. Następujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-
ce przeznaczenia terenów;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§4. Dla terenów okre[lonych na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi ustala się następujące prze-
znaczenie:

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN-
3MN:

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ｠ na kardej dziaEce jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny oraz jeden budynek go-
spodarczy lub garar;

b) dopuszczalne: usEugi nieuciąrliwe jako wbudo-
wane w budynki mieszkalne lokale urytkowe - zgod-
nie z przepisami szczególnymi, sieci i urządzenia 
związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów 
infrastruktury technicznej;

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1ZI-3ZI:
a) podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej;
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia związane z 

funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktu-
ry technicznej;

3) dla terenu oznaczonego symbolem E:
a) podstawowe: teren infrastruktury technicznej 

elektroenergetycznej;
b) dopuszczalne: inne sieci i urządzenia związane 

z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruk-
tury technicznej;

4) dla terenu oznaczonego symbolem KD:
a) podstawowe: teren drogi serwisowej;
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia związane z 

funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktu-
ry technicznej;

5) dla terenów oznaczonych symbolami 1KDW-
3KDW:

a) podstawowe: tereny dróg dojazdowych we-
wnętrznych;

b) dopuszczalne: sieci i urządzenia związane z 
funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktu-
ry technicznej;
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§5. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) projektowana zabudowa winna nawiązywać do 
tradycyjnych wzorców architektonicznych, stoso-
wanych na terenach wiejskich poprzez ogranicze-
nie wysoko[ci zabudowy ｠ budynki parterowe ze 
stromymi dachami oraz poprzez stosowanie detali 
architektonicznych i materiaEów wykoGczeniowych 
charakterystycznych dla miejscowej tradycji;

2) szczególnej dbaEo[ci wymaga zagospodarowa-
nie zielenią obrzery dziaEek ｠ pomiędzy drogami a 
zabudową.

§6. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) na obszarze objętym planem obowiązują zakazy 
wynikające z poEorenia na terenie Lednickiego Parku 
Krajobrazowego, p. §10;

2) na obszarze objętym planem przeznaczenie 
podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie 
mogą nalereć do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz nie mogą 
nalereć do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko. Wszelkie 
oddziaEywania związane z planowanym przeznacze-
niem terenu nie mogą powodować przekroczenia 
standardów jako[ci [rodowiska, okre[lonych prze-
pisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwe-
stor posiada tytuE prawny. Wymogi te nie dotyczą 
terenów komunikacji i infrastruktury technicznej;

3) w zakresie ochrony przed haEasem wskazuje 
się, ir tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi 1MN-3MN nalerą do kategorii terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zakazuje się przekra-
czania dopuszczalnych poziomów haEasu, okre[lo-
nych dla tej kategorii, zgodnie z Rozporządzeniu Mi-
nistra Ochrony Zrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów haEasu w 
[rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 ze zmianami);

4) wzdEur istniejącego cieku, graniczącego z ob-
szarem objętym planem nalery wydzielić pasy tere-
nów o szeroko[ci 5 m ｠ 1ZI-3ZI, stanowiące kory-
tarz ekologiczny i peEniące zarazem funkcję zieleni 
izolacyjnej - przegrodę akustyczną dla haEasu pocho-
dzącego z drogi krajowej KD-5;

5) w przypadku stwierdzenia nieskuteczno[ci za-
bezpieczenia, o którym mowa w pkt 4 w zakresie 
występowania przekroczeG dopuszczalnych pozio-
mów haEasu, pochodzącego z drogi krajowej KD-5 
nalery zastosować peEne ogrodzenia wzdEur granic 
dziaEek z terenami 1ZI-3ZI;

6) zakazuje się przeksztaEceG powierzchni ziemi, 
zakEócających naturalną rzepbę terenu;

7) masy ziemne powstaEe w wyniku fundamento-
wania nalery gromadzić w wyznaczonym miejscu i 
zagospodarować w obrębie dziaEki, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi;

8) sposób posadowienia i podpiwniczenia obiek-
tów budowlanych musi uwzględniać utrudnione 
warunki gruntowo-wodne, mogące występować 

miejscowo;
9) zakazuje się odprowadzać wody zuryte na cele 

gospodarcze i bytowe do gruntu lub do istniejącego 
cieku, graniczącego z obszarem objętym planem;

10) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych obowiązują ustalenia §13 ust. 4;

11) w zakresie odprowadzenia [cieków bytowych 
obowiązują ustalenia §13 ust. 3;

12) odpady nalery gromadzić w granicach posesji 
w sposób selektywny i przekazywać do odzysku lub 
unieszkodliwienia zgodnie z przepisami odrębnymi 
oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami;

13) energię dla potrzeb technologicznych oraz 
dla celów grzewczych nalery wytwarzać na bazie 
paliw, charakteryzujących się niskimi wskapnikami 
emisyjno[ci, takich jak energia elektryczna, gaz, olej 
opaEowy, energia odnawialna itp. Zakazuje się sto-
sowania węgla w nowoprojektowanych obiektach;

14) przy pracach ziemnych nalery uwzględnić 
przebudowę urządzeG melioracyjnych. Przebudowa 
urządzeG melioracyjnych wymaga szczegóEowego 
uzgodnienia ｠ oraz pozwolenia wodno-prawnego.

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się:

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy realiza-
cji inwestycji związanych z zabudowaniem i zago-
spodarowaniem przedmiotowego terenu, ustala się 
obowiązek prowadzenia badaG archeologicznych. 
Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania 
archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na 
budowę;

2) nie okre[la się zasad ochrony dóbr kultury 
wspóEczesnej z uwagi na nie występowanie takich 
obiektów na obszarze objętym planem.

§8. W zakresie wymagaG wynikających z potrze-
by ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) zakaz stosowania reklam oraz reklam wielko-
formatowych;

2) szyldy i tablice informacyjne nalery objąć jedno-
litymi standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki;

3) ogrodzenia frontowe wyEącznie arurowe. SEup-
ki z cegEy, drewna lub kamienia naturalnego, wypeE-
nienie w formie elementów drewnianych lub metalo-
wych. WzdEur pozostaEych granic dziaEek dopuszcza 
się peEne ogrodzenia ｠ estetyczne i proste w formie.

§9. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegEo[ci:
a) 6 m od linii rozgraniczających drogi dojazdo-

we wewnętrzne 1KDW-3KDW, zgodnie z rysunkiem 
planu;

b) 15 m od istniejącego cieku, graniczącego z ob-
szarem objętym planem, przy czym w obrębie tej 
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odlegEo[ci pas terenu wzdEur cieku o szeroko[ci 5 m 
powinny stanowić tereny zieleni izolacyjnej, zgodnie 
z rysunkiem planu.

2) powierzchnia zabudowy na terenach 1MN-3MN 
nie more przekraczać 25% powierzchni dziaEki;

3) powierzchnia biologicznie czynna na terenach 
1MN-3MN powinna wynosić co najmniej 50% po-
wierzchni dziaEki;

4) parametry projektowanych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych:

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze urytko-
we lub nieurytkowe o Eącznej wysoko[ci nie prze-
kraczającej od poziomu terenu do kalenicy dachu 10 
m z dopuszczeniem podpiwniczenia. Dopuszcza się 
wyrsze elementy techniczne, np. kominy, nie prze-
kraczające wysoko[ci 12 m n.p.t.;

b) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe 
o nachyleniu 30o-45o. NajdEursze kalenice dachów 
powinny być równolegEe do frontów dziaEek. Do-
puszcza się, by czę[ci budynku od strony elewacji 
przeciwlegEej w stosunku do frontu posiadaEy kale-
nice prostopadEe do kalenicy gEównej bryEy budyn-
ku. Dopuszcza się facjaty i okna dachowe, przykry-
te dachami o podobnym nachyleniu jak nachylenie 
gEównych poEaci dachowych;

c) pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitu-
jące dachówkę lub inne tradycyjne materiaEy po-
kryciowe w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do 
ciemnoczerwonego przy czym nalery unikać jaskra-
wych odcieni tych barw.

5) parametry i zasady sytuowania projektowanych 
budynków gospodarczych lub garary:

a) budynek gospodarczy lub garar morna zloka-
lizować jako wolnostojący z dopuszczeniem odle-
gEo[ci 1,5 m od granicy bocznej sąsiedniej dziaEki 
lub jako dobudowany do budynku mieszkalnego. 
Dopuszcza się zlokalizowanie dodatkowego gararu 
w obrębie kubatury budynku mieszkalnego;

b) maksymalna powierzchnia budynków gospo-
darczych lub garary ｠ 60 m2;

c) maksymalna wysoko[ć budynku gospodarcze-
go lub gararu nie more przekraczać 3,5 m od pozio-
mu terenu do okapu dachu;

d) dach dwuspadowy lub wielospadowy;
e) nalery zastosować taki sam materiaE pokrycio-

wy dachu jak zastosowany w budynku mieszkal-
nym.

§10. W zakresie granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów i obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 
ustala się:

1) obszar objęty planem poEorony jest w obrębie 
Lednickiego Parku Krajobrazowego, utworzonego 
Rozporządzeniem Nr 60/06 Wojewody Wielkopol-
skiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. na podstawie art. 
16 ust. 3 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z 2005 r. ze zmia-
nami);

2) na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego 

dla obszaru objętego planem obowiązują następują-
ce zakazy:

a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ｠ Prawo ochrony 
[rodowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627, z pópn. zm.),

b) likwidowania i niszczenia zadrzewieG [ródpol-
nych, przydrornych i nadwodnych, jereli nie wyni-
kają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 
zapewnienia bezpieczeGstwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, re-
montów lub naprawy urządzeG wodnych,

c) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaE-
cających rzepbę terenu, z wyjątkiem prac związa-
nych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, prze-
ciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeG wodnych,

d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jereli 
zmiany te nie sEurą ochronie przyrody lub racjonal-
nej gospodarce rolnej, le[nej, wodnej lub rybackiej,

e) budowania nowych obiektów budowlanych w 
pasie szeroko[ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów 
sEurących turystyce wodnej lub rybackiej,

f) likwidowania, zasypywania i przeksztaEcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-bEotnych.

§11. W zakresie zasad podziaEu nieruchomo[ci 
ustala się:

1) dopuszczenie korekty zaznaczonych na rysun-
ku planu podziaEów na dziaEki budowlane pod wa-
runkiem, re nie spowoduje ona zmniejszenia wielko-
[ci dziaEek o więcej nir 10% oraz pod warunkiem, 
re [rednia wielko[ć dziaEki nie będzie mniejsza nir 
1500 m2;

2) dopuszczenie Eączenie projektowanych dziaEek, 
maksymalnie dwóch;

3) zakaz wtórnych podziaEów projektowanych 
dziaEek;

4) nie przewiduje się scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci, wymagających wszczęcia procedury w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

§12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się, re realizacja drogi dojazdowej 
1KDW ze względu na skrzyrowanie z gazociągiem 
wysokiego ci[nienia relacji PoznaG ｠ Lednogóra ｠ 
Gniezno winna uwzględniać przepisy szczególne, 
z zachowaniem wymaganej odlegEo[ci od górnej 
pEaszczyzny gazociągu do rzędnej niwelety drogi 
oraz z zabezpieczeniem technicznym gazociągu.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1. Komunikacja
1) obsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-
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nem stanowią:
a) istniejący zjazd z drogi krajowej KD-5, stano-

wiący fragment drogi serwisowej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KD, o szeroko[ci 10 m w 
liniach rozgraniczających. Przedmiotowy zjazd na-
lery zastąpić skrzyrowaniem wyposaronym w pas 
lewoskrętów w kierunku Gniezna oraz pas wyEączeG 
z ruchu w kierunku Poznania.

b) projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW-
3KDW o szeroko[ci 10 m w liniach rozgraniczają-
cych - zgodnie z rysunkiem planu. Realizacja drogi 
1KDW wymaga uwzględnienia przepisów szczegól-
nych, zgodnie z zapisem §12;

2) na obszarze objętym planem nalery zabezpie-
czyć miejsca postojowe dla samochodów osobo-
wych w ilo[ci nie mniejszej nir 2 stanowiska dla 
kardej dziaEki. W przypadku zlokalizowania usEug 
nalery wyznaczyć dodatkowo miejsca postojowe w 
wymiarze co najmniej 3 stanowiska na 10 zatrud-
nionych lub urytkowników usEug.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) istniejącą sieć wodociągową nalery doprowa-

dzić siecią rozdzielczą do obszaru objętego planem;
2) woda dla celów przeciwporarowych powinna 

być dostępna w ilo[ci zapewniającej jej wymaga-
ne zapotrzebowanie dla celów przeciwporarowych 
z urządzeG sEurących do jej dostarczania do celów 
sanitarnych i technologicznych. W przypadku braku 
warunków technicznych dopuszcza się inne równo-
rzędne rozwiązanie.

3. Ustala się odprowadzenia [cieków bytowych 
do istniejącej oczyszczalni komunalnej w Dzieka-
nowicach. Do czasu budowy kolektora sanitarne-
go dopuszcza się szczelne atestowane zbiorniki 
na dziaEkach, oprórniane przez koncesjonowanego 
przewopnika i wyworone do oczyszczalni.

4. Wody opadowe i roztopowe odprowadzić indy-
widualnie ｠ odprowadzenie powierzchniowe na te-
reny zielone wokóE zabudowaG, do doEów chEonnych 
lub do zbiorników retencyjnych. Wody opadowe i 
roztopowe odprowadzane do wód powierzchnio-
wych muszą speEniać warunki, okre[lone w obo-
wiązujących przepisach w zakresie ochrony [rodo-
wiska. Przyjęte rozwiązania muszą gwarantować 
ochronę gruntów i wód podziemnych, zgodnie z 
okre[lonymi w przepisach szczególnych wymogami 
dla obszaru szczególnej ochrony wód powierzchnio-
wych - zlewnia chroniona.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
nalery:

1) projektowaną sieć elektroenergetyczną prowa-
dzić w liniach rozgraniczających dróg;

2) stację transformatorową zlokalizować na tere-
nie infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, 
oznaczonym na rysunku planu symbolem E. Do-
puszcza się zmianę lokalizacji stacji transformato-
rowej na inne miejsce, po uzgodnieniu z zakEadem 
energetycznym i uzyskaniu odpowiedniej sEurebno-
[ci gruntowej;

3) realizacja i finansowanie inwestycji elektroener-
getycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych 
obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycz-
nymi, będącymi wEasno[cią ENEA S.A. na przed-
miotowym terenie odbywać się będzie zgodnie z 
przepisami odrębnymi, odpowiednio na podstawie: 
warunków przyEączenia albo usunięcia kolizji, któ-
re okre[li ENEA S.A. na wniosek zainteresowanych 
podmiotów;

6. W zakresie telekomunikacji zaopatrzenie w Eą-
cza telefoniczne powinno się odbywać z sieci pro-
jektowanej w liniach rozgraniczających dróg.

7. Dopuszcza się lokalizowanie na obszarze obję-
tym planem urządzeG technicznych obsEugi obiek-
tów budowlanych i obiektów pomocniczych sEu-
rących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną 
oraz związane z odprowadzeniem [cieków lub inny-
mi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania 
odpowiedniej sEurebno[ci gruntowej.

8. Inne elementy uzbrojenia ｠ na warunkach okre-
[lonych w przepisach szczególnych.

§14. Nie okre[la się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§15. Ustala się stawkę, sEurącą naliczaniu jedno-
razowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy w wysoko[ci:

1) dla terenów 1MN - 3MN - 8%;
2) dla terenów 1KDW ｠ 3KDW - 0%;
3) dla terenów 1ZI - 3ZI - 0%;
4) dla terenów KD oraz E - 0%.

§16. Tracą moc: uchwaEa w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy 
gospodarczo-usEugowej, dziaEka nr ewid. 161/1 - 
uchwaEa Rady Gminy Dubowo nr XX/174/05 z dnia 
28.02.2005 r., ogEoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego nr 47 poz. 1438 z 
dnia 14.04.2005 r. oraz uchwaEa w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Lednogóra - uchwaEa Rady Gminy Dubowo nr 
II/8/98 z dnia 04.11.1998 r., ogEoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa PoznaGskiego Nr 
32 poz. 469 z dnia 18.12.1998 r., w czę[ciach 
sprzecznych z niniejszą uchwaEą.

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dubowo.

§18. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z zaEącznikiem graficznym Nr1 - rysunek planu, 
stanowiącym integralną czę[ć uchwaEy, podlegają 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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§19. UchwaEa w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w rycie po upEywie 30 dni od dnia ogEoszenia jej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Jan Grabowski
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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 zmianami) 
Rada Gminy Dubowo rozstrzyga co następuje:

Na podstawie rozstrzygnięcia Wójta Gminy Dubo-
wo z dnia 17.05.2010 r. w sprawie braku uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyEoronego do publicznego wglądu 
wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko w 
dniach od 9.04.2010 r. do 13.05.2010 r. nie roz-
strzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 
7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy 
Dubowo rozstrzyga co następuje:

Zapisane w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej obejmującego czę[ć dziaEki nr 
ewid. 161/4 oraz czę[ciowej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zabudo-

wy gospodarczo-usEugowej dziaEka nr ewid. 161/1 
w Lednogórze inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
dotyczą wyznaczenia terenu pod drogę serwisową 
oznaczoną na rysunku planu symbolem KD na od-
cinku 10,0 m i szeroko[ci 10,0 m.

Sieć rozdzielcza wodociągowa oraz przyEącza do 
kanalizacji sanitarnej będą realizowane przez wEa[ci-
cieli terenu. Wyznaczone w planie drogi dojazdowe 
wewnętrzne oznaczone symbolami od 1KDW do 
3KDW, będą realizowane przez wEa[cicieli terenu.

Uchwalenie planu nie wywoEuje kosztów zwią-
zanych z wypEaceniem odszkodowaG na skutek 
zmniejszenia warto[ci nieruchomo[ci

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XXXVI/415/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego czę[ć dziaEki 

nr ewid. 161/4 oraz czę[ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy gospodarczo-usEugowej dziaEka nr ewid. 161/1w Lednogórze

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DUBOWO
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ OBEJMUJĄCEGO CZĘZĆ DZIADKI NR EWID. 161/4 ORAZ CZĘ-
ZCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZABUDOWY 
GOSPODARCZO-USDUGOWEJ DZIADKA NR EWID. 161/1 W LEDNOGÓRZE WRAZ Z PROGNOZĄ OD-

DZIADYWANIA NA ZRODOWISKO

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXVI/416/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego czę[ć dziaEki 

nr ewid. 161/4 oraz czę[ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zabudowy gospodarczo-usEugowej dziaEka nr ewid. 161/1w Lednogórze

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DUBOWO
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ OBEJMUJĄCEGO CZĘZĆ 
DZIADKI NR EWID. 161/4 ORAZ CZĘZCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO ZABUDOWY GOSPODARCZO-USDUGOWEJ DZIADKA NR EWID. 161/1 W LEDNOGÓ-

RZE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDA-
SNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA


