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Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115, z pópn. zm.) w związku z art. 18 ust.2 pkt 
15 o samorządzie gminnym Rada Miejska w Muro-
wanej Go[linie uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się zaliczyć ul. Kalinową i ul. Ja-
rzębinową do kategorii dróg gminnych w Murowa-
nej Go[linie.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Murowana Go[lina.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr inr. Zbyszek KrugieEka

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 terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usEugowej 
w FaEkowie, dz. nr ewid. 153 - po stwierdzeniu 
zgodno[ci ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dubowo - 
uchwaEa Rady Gminy Dubowo Nr XXXVIII/273/02 z 
dnia 09.07.2002 r., zmianą Studium, wprowadzo-
ną uchwaEą Rady Gminy Dubowo Nr X/101/2007 
z dnia 19 papdziernika 2007 r. oraz zmianą Stu-
dium wprowadzoną uchwaEą Rady Gminy Dubowo 
Nr XXXIV/401/2010 z dnia 29.04.2010 r. Granice 
obszaru objętego planem zostaEy naniesione na ry-
sunku 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-
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dowisko ｠ Dz.U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r.;
7) dopuszczalnych poziomach haEasu ｠ wielko[ć 

okre[loną wskapnikami haEasu w rozumieniu prze-
pisów odrębnych dotyczących ochrony [rodowiska

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

10) 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 
elementów elewacji nie more przekroczyć nieprze-
kraczalnej linii zabudowy w kierunku przestrzeni na 
której nie ma morliwo[ci zabudowy o więcej nir: 
okapy i gzymsy ｠ 0,5 m; balkony, galerie, loggie, 
wykusze, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy, 
werandy, tarasy ｠ 1,5 m;

11) zieleni ekologicznej ｠ nalery przez to rozumieć 
drzewa i krzewy posadzone w obrębie korytarza 
ekologicznego,

12) korytarzu ekologicznym ｠ nalery przez to ro-
zumieć obszar umorliwiający migrację ro[lin, zwie-
rząt lub grzybów;

13) 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, miejsca postojowe), teletechniki 
itp.;

14) 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;

15) 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;

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

17) 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;

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

19) 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, 
naczóEki itp.;

20) 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;

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

22) dachu pEaskim - nalery przez to rozumieć dach 
o nachyleniu mniejszym nir 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 terenu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) pasy terenu wzdEur linii elektroenergetycznych, 

na których obowiązują ograniczenia w urytkowaniu.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

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

1) dla terenu oznaczonego symbolem MN:
a) podstawowe: teren 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 lub telekomunikacyjnej;

2) dla terenu oznaczonego symbolem MN/U:
a) podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usEugami - na kardej dziaEce jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny z morliwo[cią 
zlokalizowania funkcji usEugowej w wymiarze nie 
przekraczającym 50% powierzchni caEkowitej bu-
dynku oraz budynek lub budynki usEugowe z po-
mieszczeniami gospodarczymi lub gararowymi;

b) dopuszczalne: sieci i urządzenia związane z 
funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktu-
ry technicznej lub telekomunikacyjnej;
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3) dla terenu oznaczonego symbolem KDW:
a) podstawowe: teren drogi dojazdowej we-

wnętrznej;
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej;
4) dla terenu oznaczonego symbolem kd:
a) podstawowe: teren poszerzenia drogi gminnej;
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej;
5) dla terenu oznaczonego symbolem ZE/IT:
a) podstawowe: teren zieleni ekologicznej i infra-

struktury technicznej;

§5. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) nakaz nawiązywania projektowanej zabudowa 
mieszkaniowej do tradycyjnych wzorców architek-
tonicznych, stosowanych na terenach wiejskich 
poprzez ograniczenie wysoko[ci zabudowy ｠ bu-
dynki parterowe ze stromymi dachami oraz poprzez 
stosowanie detali architektonicznych i materiaEów 
wykoGczeniowych charakterystycznych dla miej-
scowej tradycji;

2) nakaz zachowania szczególnej dbaEo[ci przy 
zagospodarowaniu zielenią obrzery dziaEek ｠ pomię-
dzy drogami a zabudową;

3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
budowlanych, nie związanych z planowanym prze-
znaczeniem terenu przy dopuszczeniu stosowania 
ich w okresie budowy. Zakaz nie dotyczy przekryć 
namiotowych;

4) dopuszczenie lokalizowania obiektów maEej ar-
chitektury;

5) zakaz lokalizowania urządzeG infrastruktury 
technicznej konkurujących wysoko[cią lub kubaturą 
z obiektami przeznaczenia podstawowego na tere-
nach MN, MN/U.

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

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko bądp do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko. Wymóg ten nie dotyczy 
terenów dróg i infrastruktury technicznej. Wszelkie 
oddziaEywania związane z planowanym przeznacze-
niem terenu nie mogą powodować przekroczenia 
standardów jako[ci [rodowiska, okre[lonych przepi-
sami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor 
posiada tytuE prawny;

2) wskazuje się ir teren MN w zakresie ochro-
ny przed haEasem zaliczaj się do kategorii terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a teren 
MN/U zalicza się do kategorii terenów zabudowy 
mieszkaniowo-usEugowej;

3) w związku z zaadaptowaniem istniejących linii 
elektroenergetycznych nn, nakaz zachowania do-
puszczalnych warto[ci pól elektromagnetycznych, 
okre[lonych w przepisach odrębnych dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz 

dopuszczalnych warto[ci pól elektromagnetycz-
nych, okre[lonych w przepisach odrębnych dla 
miejsc dostępnych dla ludno[ci;

4) nakaz uzupeEnienia zadrzewieG wzdEur istnieją-
cego cieku - teren zieleni ekologicznej i infrastruktu-
ry technicznej ZE/IT;

5) zakaz przeksztaEceG powierzchni ziemi, zakEó-
cających naturalną rzepbę terenu;

6) nakaz gromadzenia w wyznaczonym miejscu 
mas ziemnych powstaEych w wyniku fundamento-
wania i zagospodarowania ich w obrębie dziaEki, 
zgodnie z przepisami szczególnymi;

7) nakaz gromadzenia i segregowania odpadów 
w miejscach ich powstawania w pojemnikach zlo-
kalizowanych w wyznaczonym miejscu oraz w 
pierwszej kolejno[ci poddawania ich odzyskowi, a 
je[li jest to niemorliwe lub nie jest uzasadnione z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, prze-
kazywania do unieszkodliwienia, zgodnie z wyma-
ganiami ochrony [rodowiska oraz gminnym planem 
gospodarki odpadami;

8) nakaz wytwarzania energii dla celów grzew-
czych przy zastosowaniu paliw charakteryzujących 
się najnirszymi wskapnikami emisji substancji do 
powietrza, takich jak paliwa pEynne, gazowe i staEe 
np.: biomasa i drewno lub alternatywne pródEa ener-
gii oraz zakaz stosowania węgla w nowoprojekto-
wanych obiektach;

9) nakaz uwzględnienia w trakcie prac ziemnych 
przebiegu sieci melioracji szczegóEowej i wykonania 
prac zabezpieczających teren przed podtopieniami 
wodami drenarskimi. W przypadku uszkodzenia, na-
kaz udrornienia sieci drenarskiej i doprowadzenia do 
wEa[ciwego stanu.

§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 wielkoformatowych;
2) dopuszczenie sytuowania reklam wyEącznie na 

terenie MN/U od strony istniejącej poza obszarem 
objętym planem drogi gminnej KD, wzdEur nieprze-
kraczalnych linii zabudowy. Maksymalna wysoko[ć 
reklamy - 7 m nad poziomem terenu;

3) nakaz objęcia reklam, szyldów i tablic informa-
cyjnych jednolitymi standardami grafiki, liternictwa, 
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kolorystyki;
4) nakaz realizowania arurowych ogrodzeG fron-

towych z dopuszczeniem fragmentów peEnych 
ogrodzeG frontowych w przypadku konieczno[ci 
przysEonięcia, związanej z prowadzoną dziaEalno[cią 
na terenie MN/U.

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegEo[ci 5 
m od linii rozgraniczających ulicy KDW oraz w od-
legEo[ci 10 m od istniejącej poza obszarem objętym 
planem drogi gminnej KD, po zrealizowaniu posze-
rzenia tej drogi - zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalną powierzchnię zabudowy:
a) na terenie MN - 25%;
b) na terenie MN/U - 35%;
3) maksymalną powierzchnię terenu związanego 

z infrastrukturą techniczną w obrębie terenu ziele-
ni ekologicznej i infrastruktury technicznej ZE/IT w 
wymiarze 30%

4) minimalny udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej

a) na terenie MN - 55%;
b) na terenie MN/U ｠ 45%;
c) na terenie ZE/IT ｠ 60%;
5) 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) rodzaje dachów:
- strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30o 

｠ 45o;
- na dziaEkach przylegających do drogi gminnej 

KD ustawienie kalenicy równolegle do tej drogi; na 
pozostaEych dziaEkach najdEursze kalenice ustawić 
prostopadle do drogi KDW, przy czym na dziaEkach 
poEoronych na zakoGczeniu placu nawrotu kalenice 
powinny być równolegEe do krótszych boków tych 
dziaEek;

- dopuszczenie facjat i okien dachowych, przykry-
tych dachami o podobnym nachyleniu jak nachyle-
nie gEównych poEaci dachowych;

- pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitujące 
dachówkę lub inne tradycyjne materiaEy pokrycio-
we w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do ciem-
noczerwonego z wykluczeniem jaskrawych odcieni 
tych barw.

6)  parametry i zasady sytuowania projektowa-
nych budynków gospodarczych lub garary:

a)  lokalizowanie budynków gospodarczych lub 
garary jako wolnostojących lub jako dobudowanych 
do budynku mieszkalnego z dopuszczeniem lokalizo-
wania przy granicy dziaEki lub w odlegEo[ci 1,5 m od 
granicy dziaEki, nie będącej granicą z drogą oraz nie 

będącą granicą z terenem nie objętym planem - przy 
zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy;

b) dopuszczenie zlokalizowania dodatkowego ga-
raru w obrębie kubatury budynku mieszkalnego;

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

d) maksymalna wysoko[ć budynku gospodarcze-
go lub gararu ｠ maksymalnie 3,2 m od poziomu 
terenu do okapu dachu;

e) dachy dwuspadowe lub wielospadowe;
f) nakaz zastosowania materiaEu pokryciowego 

dachu w tym samym kolorze jak zastosowany w 
budynku mieszkalnym.

7) parametry i zasady sytuowania projektowanych 
budynków usEugowych na terenach MN/U:

a) usytuowanie: jako wolnostojące lub przy gra-
nicy dziaEki, nie będącej granicą z drogą publiczną i 
nie będącej granicą z terenem nie objętym planem - 
przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy;

b) dopuszczenie powiązania budynków usEugo-
wych między sobą lub z budynkiem mieszkalnym 
poprzez Eączniki;

c) maksymalna wysoko[ć od poziomu terenu do 
najwyrszego punktu dachu, niezalernie od liczby 
kondygnacji - 6 m z dopuszczeniem wyrszych ele-
mentów technicznych, np. kominów;

d) dachy pEaskie;
e) nakaz zachowania podobnych spadków da-

chów ｠ tolerancja w granicach 5o, dla budynków 
zlokalizowanych przy tej samej granicy dziaEki.

§10. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na 
podstawie odrębnych przepisów.

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

1) dopuszczenie korekty zaznaczonego na rysun-
ku planu podziaEu na dziaEki budowlane pod warun-
kiem, re radna z dziaEek nie będzie mniejsza nir:

a) na terenie MN - 900 m2;
b) na terenie MN/U ｠ 1200 m2;
2) dopuszczenie Eączenia zaprojektowanych dzia-

Eek, maksymalnie dwóch;
3) zakaz się 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 urytko-
waniu ustala się:

1) nakaz zachowania odlegEo[ci zabudowy od linii 
elektroenergetycznych, wynikających z poziomów 
pól elektromagnetycznych związanych z liniami ｠ p. 
§6 pkt 3;

2) zakaz sadzenia ro[linno[ci wysokiej w odlegEo-
[ciach po 3 m od osi istniejącej linii elektroenerge-
tycznej nn w kardą stronę;
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3) nakaz zapewnienia dojazdu sEurb eksploatacyj-
nych do istniejących linii i urządzeG elektroenerge-
tycznych;

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

1. Komunikacja
1) obsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-

nem zapewni projektowana droga dojazdowa we-
wnętrzna KDW, zakoGczoną placem nawrotu ｠ 
zgodnie z rysunkiem planu. Droga KDW Eączy się 
z istniejącą, poza obszarem objętym planem, drogą 
gminną KD, która posiada wEączenie do drogi woje-
wódzkiej nr 434.

2) ustala się następujące parametry projektowanej 
drogi dojazdowej wewnętrznej KDW:

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10 m;
b) minimalna szeroko[ć jezdni ｠ 5,5 m
c) obustronne chodniki;
d) dopuszczenie wydzielenia pasa zieleni;
3) teren poszerzenia istniejącej drogi gminnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem kd wydzielić 
z terenu dziaEki nr ewid. 153 w formie pasa o szero-
ko[ci 2 m, zgodnie z rysunkiem planu ;

4) nakaz zabezpieczenia miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w ilo[ci nie mniejszej nir 
2 stanowiska dla kardej dziaEki, przy czym miejsca 
w gararu wlicza się do ogólnej liczby miejsc po-
stojowych. W przypadku zlokalizowania w budyn-
ku mieszkalnym lokalu urytkowego oraz dla usEug 
nakaz zabezpieczenia 3 stanowisk na 10 zatrudnio-
nych lub osób korzystających;

2. Zaopatrzenie w wodę:
1) nakaz zachowania ciągEo[ci istniejących sieci z 

dopuszczeniem jej przebudowy, wymiany lub prze-
Eorenia;

2) nakaz rozprowadzenia uzupeEniającej sieci wo-
dociągowej wzdEur projektowanych ulic - realizacja 
sukcesywna;

3) nakaz zabezpieczenia wody dla celów przeciw-
porarowych w ilo[ci zapewniającej jej wymagane 
zapotrzebowanie dla celów przeciwporarowych z 
urządzeG sEurących do jej dostarczania do celów 
sanitarnych i technologicznych. W przypadku braku 
warunków technicznych dopuszczenie innego rów-
norzędnego rozwiązania.

3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych:

a) dopuszczenie na terenie MN indywidualnego 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 
｠ na tereny zielone wokóE zabudowaG, do doEów 
chEonnych lub do zbiorników retencyjnych;

b) nakaz speEnienia na terenie MN/U warunków 
okre[lonych w obowiązujących przepisach ochrony 
[rodowiska, w zakresie czysto[ci wód opadowych 
i roztopowych odprowadzanych do wód powierzch-
niowych, i wstępnego podczyszczenia w separa-
torach wód o ponadnormatywnych zanieczyszcze-
niach;

4. Odprowadzenie [cieków bytowych:
1) nakaz odprowadzenia [cieków bytowych doce-

lowo do oczyszczalni;
2) dopuszczenie odprowadzenia [cieków byto-

wych do szczelnych atestowanych zbiorników, 
oprórnianych przez koncesjonowanego przewopni-
ka - do czasu zrealizowanie sieci kanalizacyjnej;

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) nakaz prowadzenia projektowanej sieci elektro-

energetycznej w liniach rozgraniczających dróg;
2) dopuszczenie zrealizowania stacji transforma-

torowej na terenie zieleni ekologicznej i infrastruktu-
ry technicznej ZE/IT, z dopuszczeniem zmiany loka-
lizacji - 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 energetycznymi bę-
dącymi wEasno[cią ENEA S.A. - zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi oraz na podstawie: warunków przyEą-
czenia albo usunięcia kolizji, które okre[li ENEA S.A. 
na wniosek zainteresowanych podmiotów.

6. Telekomunikacja - nakaz zaopatrzenia w Eącza 
telefoniczne z sieci prowadzonej w liniach rozgrani-
czających dróg.

7. Dopuszczenie lokalizowania na obszarze obję-
tym planem urządzeG technicznych obsEugi obiek-
tów budowlanych i obiektów pomocniczych sEurą-
cych zaopatrzeniu w wodę, w energię elektryczną 
oraz związanych z odprowadzeniem [cieków lub 
innymi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzy-
skania 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 terenu MN - 8%;
2) dla terenu MN/U - 8%;
3) dla terenu KDW - 0%;
4) dla terenów ZE/IT i kd - 0%.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dubowo.

§17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwa-
le wraz z zaEącznikiem graficznym Nr 1 - rysunek 
planu, stanowiącym integralną czę[ć uchwaEy, 
podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.
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§18. 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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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXVI/414/2010 
Rady Gminy Łubowo 
z dnia 22 czerwca 2010 r. 
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w FAŁKOWIE działka nr ewid. 153 
 

ZaEącznik nr 1
do UchwaEy nr XXXVI/414/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 22 czerwca 2010 r.
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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 mieszka-
niowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usEugami w FADKOWIE dziaEka nr 

ewid. 153 inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy do-
tyczą poszerzenia drogi gminnej nr ewid. 93 o pas 
terenu oznaczony symbolem kd o dEugo[ci ok. 70 m 
o zmiennej szeroko[ci max 2,0 m.

Sieć rozdzielcza wodociągowa oraz przyEącza do 
kanalizacji sanitarnej będą realizowane przez wEa[ci-
cieli terenu. Wyznaczona w planie droga dojazdowa 
wewnętrzna oznaczona symbolem KDW, będzie re-
alizowana 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/414/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usEugami w FADKOWIE dziaEka nr ewid. 153

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DUBOWO W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I ZABUDOWY MIESZ-
KANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USDUGAMI W FADKOWIE DZIADKA NR EWID. 153 WRAZ Z PROGNO-

ZĄ ODDZIADYWANIA NA ZRODOWISKO

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXVI/414/2010

Rady Gminy Dubowo
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usEugami w FADKOWIE dziaEka nr ewid. 153

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DUBOWO O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNO-
RODZINNEJ I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USDUGAMI W FADKOWIE DZIADKA 

NR EWID. 153 INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF 
WDASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA


