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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 
717 ze zmianami), Rada Gminy Drawsko uchwala, 
co następuje.

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Drawsko - wie[ 
Kwiejce Nowe, zwany dalej ｧplanemｦ, stwierdzając 
zgodno[ć z ustaleniami studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Drawsko zatwierdzonego uchwaEą nr XX/138/2000 
z dnia 26.04.2000r.

2. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) zaEączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f i 1g - czę[ć 

graficzna planu, zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ;
2) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu;
3) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie re-

alizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) zaEącznik nr 4 - spis obiektów zabytkowych 
objętych ochroną konserwatorską w miejscowo[ci 
Kwiejce Nowe.

3. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek.

§2. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny podlegające ochronie ustalone na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, nara-
rone na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagrorone 
osuwaniem się mas ziemnych.

§3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) obszarów objętych scalaniem gruntów i ich po-

nownym podziaEem;
2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów.

§4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
2) symbole oznaczające przeznaczenie terenów;

3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu;

4) linie rozgraniczające tereny o rórnych zasadach 
zagospodarowania;

5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy.

2. PozostaEe, niewymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są 
obowiązującymi ustaleniami planu.

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

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odle-
gEo[ć sytuowania [ciany zewnętrznej budynku od 
linii rozgraniczającej terenu;

2) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linie, w których plan nakazuje usytuowa-
nie zewnętrznej, najblirszej w stosunku ulicy, [cia-
ny nowego budynku, bez uwzględniania balkonów, 
loggii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i 
ramp wystających poza obrys budynku nie więcej 
nir 1,3 m;

3) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia ni-
niejszego planu;

4) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi (powierzchnia urytkowa obiektu 
lub obiektów o przeznaczeniu podstawowym musi 
stanowić minimum 55% caEej powierzchni urytko-
wej);

5) przeznaczeniu uzupeEniającym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe (powierzchnia urytkowa obiektu lub 
obiektów o przeznaczeniu uzupeEniającym nie prze-
kracza 45% caEej powierzchni urytkowej);

6) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć obsza-
ru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią rozgra-
niczającą, o okre[lonym przeznaczeniu, oznaczony 
na rysunku planu symbolem;

7) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające 
rycie albo dokuczliwe dla otaczającego [rodowi-
ska lub je degradujące, powodujące przekroczenie 
standardów, jako[ci [rodowiska okre[lonych w 
przepisach odrębnych, w szczególno[ci takie jak: 
szkodliwe promieniowanie i oddziaEywanie pól elek-
tromagnetycznych, haEas i drgania, zanieczyszcze-
nia wód powierzchniowych, zanieczyszczenia grun-
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tu i wód gruntowych, zanieczyszczenie powietrza, 
skEadowanie odpadów, odory i nieprzyjemne zapa-
chy;

8) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę;

9) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć dziaEalno[ć 
mającą na celu zaspokajanie potrzeb ludno[ci, nie-
polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych z za-
strzereniem, ir nie more ona stwarzać uciąrliwo[ci 
dla [rodowiska, o których mowa w pkt. 7.

§6. Przedmiotem ustaleG planu są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku i w tek[cie planu sym-
bolem MN;

2) tereny zabudowy letniskowej indywidualnej, 
oznaczone na rysunku i w tek[cie planu symbolem 
ML;

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na ry-
sunku i w tek[cie planu symbolem RM;

4) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone na ry-
sunku i w tek[cie planu symbolem U;

5) tereny zabudowy usEugowej i zabudowy let-
niskowej, oznaczone na rysunku i w tek[cie planu 
symbolem U/ML;

6) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku 
i w tek[cie planu symbolem US;

7) tereny urządzeG elektroenergetycznych, ozna-
czone na rysunku i w tek[cie planu symbolem E;

8) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku i w tek-
[cie planu symbolem R;

9) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku i w 
tek[cie planu symbolem ZC;

10) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku i w tek[cie planu symbolem ZP;

11) tereny lasu i do zalesienia, oznaczone na ry-
sunku i w tek[cie planu symbolem ZL;

12) teren wód powierzchniowych, oznaczony na 
rysunku i w tek[cie planu symbolem WS;

13) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysun-
ku i w tek[cie planu symbolem KD;

14) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku i w tek[cie planu symbolem KDW;

15) tereny dróg pieszo-jezdnych, oznaczone na ry-
sunku i w tek[cie planu symbolem KDX;

16) tereny rezerwy pod poszerzenie drogi, ozna-
czone na rysunku i w tek[cie planu symbolem KDR.

RozdziaE 2
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§7. Dla terenów objętych planem ustala się:
1) nakaz zachowania istniejącego ukEadu dróg pu-

blicznych;
2) nakaz zachowania istniejących zbiorników 

wodnych wraz z otaczającą ro[linno[cią;
3) zakaz stosowania ogrodzeG peEnych oraz ogro-

dzeG z prefabrykatów betonowych od strony ulicy.

§8. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
budynkami MN, ML, RM, U, U/ML, US, ustala się:

1) dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbu-
dowy i rozbiórki istniejących budynków zgodnie z 
ustaleniami planu i przepisami odrębnymi, dotyczy 
to równier budynków istniejących przy granicy;

2) dopuszczenie lokalizowania tylko jednego bu-
dynku gospodarczego i jednego gararu na dziaEce, 
o powierzchni nie większej nir 60,0 m2 kardy, dach 
jedno lub wielospadowy o nachyleniu poEaci nie 
mniejszym nir 15o;

3) zakaz lokalizacji budynków bezpo[rednio przy 
granicy nieruchomo[ci z wyEączeniem budynków 
gospodarczych i garary, w przypadku ich budowy 
po obu stronach granicy, jako budynków blipnia-
czych.

§9. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN ustala się:

1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 
dziaEek 1000 m2 przy minimalnej szeroko[ci frontu 
18,0 m;

2) nakaz realizacji tylko jednego budynku miesz-
kalnego na dziaEce:

a) wolno stojącego,
b) dwukondygnacyjnego nadziemnego, w tym 

poddasze urytkowe,
c) o maksymalnej wysoko[ci 10,0 m,
d) o maksymalnej szeroko[ci elewacji od ulicy 

18,0 m,
e) z dachem wielospadowym o kącie nachylenia 

poEaci od 20o do 45o, krytym dachówką lub mate-
riaEem dachówko-podobnym, niepalnym;

3) Eączną powierzchnię zabudowy nieprzekracza-
jącą 30% powierzchni dziaEki;

4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 
60%;

5) nakaz lokalizacji na dziaEce minimum trzech 
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 
w tym miejsca w gararu.

2. Dla terenów zabudowy letniskowej indywidual-
nej ML ustala się:

1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 
dziaEek 800 m2 przy minimalnej szeroko[ci frontu 
18,0 m;

2) nakaz realizacji tylko jednego budynku letnisko-
wego na dziaEce:

a) wolno stojącego,
b) dwukondygnacyjnego nadziemnego, w tym 

poddasze urytkowe,
c) o maksymalnej wysoko[ci 10,0 m,
d) o maksymalnej szeroko[ci elewacji od ulicy 

12,0 m,
e) z dachem wielospadowym o kącie nachylenia 

poEaci od 15o do 45o, krytym dachówką lub mate-
riaEem dachówko-podobnym, niepalnym;

3) Eączną powierzchnię zabudowy nieprzekracza-
jącą 30% powierzchni dziaEki;

4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 
65%;
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5) nakaz lokalizacji na dziaEce dwóch miejsc par-
kingowych dla samochodów osobowych;

6) dopuszczenie realizacji zabudowy na dziaEkach 
nr ewid. 146/1 i 147/1 na terenach niezalesionych.

3. Dla terenów zabudowy zagrodowej RM ustala 
się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-
dowa;

2) przeznaczenie uzupeEniające: agroturystyka;
3) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 

dziaEek 3000 m2 przy minimalnej szeroko[ci frontu 
25,0 m;

4) nakaz realizacji tylko jednego budynku miesz-
kalnego na dziaEce:

a) wolno stojącego lub zespolonego,
b) dwukondygnacyjnego nadziemnego w tym 

poddasze urytkowe,
c) o maksymalnej wysoko[ci 10,0 m,
d) o maksymalnej szeroko[ci elewacji od ulicy 

18,0 m,
e) z dachem wielospadowym o kącie nachylenia 

poEaci od 15o do 45o, krytym dachówką lub mate-
riaEem dachówko-podobnym, niepalnym;

5) nakaz realizacji budynków gospodarczych oraz 
związanych z hodowlą magazynowaniem i prze-
twórstwem produktów rolniczych, ogrodniczych i 
sadowniczych:

a) wolnostojące lub zespolone,
b) o maksymalnej wysoko[ci 12 m, 
c) z dachem jedno lub wielospadowym o kącie na-

chylenia poEaci od 5o do 45o,
6) Eączną powierzchnię zabudowy nieprzekracza-

jącą 50% powierzchni dziaEki,
7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 

35%.

4. Dla terenów zabudowy usEugowej U ustala się:
1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 

dziaEek 600 m2 przy minimalnej szeroko[ci frontu 
24,0 m;

2) nakaz realizacji budynków:
a) wolno stojących,
b) o maksymalnej wysoko[ci 12,0 m,
c) z dachem wielospadowym o kącie nachylenia 

od 5o do 30o;
3) Eączną powierzchnię zabudowy nieprzekracza-

jącą 40% powierzchni dziaEki,
4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 

20% z wyEączeniem zieleni na dachach i [cianach 
budynków oraz wypeEnieG w nawierzchniach aru-
rowych;

5) nakaz lokalizacji na dziaEce minimum czterech 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
klientów oraz na kardych 10 zatrudnionych pra-
cowników dodatkowo trzy miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych.

5. Dla terenów zabudowy usEugowej i zabudowy 
letniskowej U/ML ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usEugo-
wa;

2) przeznaczenie uzupeEniające: zabudowa letni-
skowa;

3) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 
dziaEek 1500 m2 przy minimalnej szeroko[ci frontu 
25,0 m;

4) nakaz realizacji tylko jednego budynku na dziaE-
ce:

a) dwukondygnacyjnego, nadziemnego w tym 
poddasze urytkowe,

b) maksymalną wysoko[ć 10,0 m,
c) dach wielospadowy o nachyleniu od 15o do 

45o, kryty dachówką lub materiaEem dachówko-po-
dobnym, niepalnym;

5) Eączną powierzchnię zabudowy nieprzekracza-
jącą 50% powierzchni dziaEki,

6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 
25% z wyEączeniem zieleni projektowanej na da-
chach i [cianach budynków oraz wypeEnieG w na-
wierzchniach arurowych;

7) nakaz lokalizacji na dziaEce minimum czterech 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
klientów oraz na kardych 10 zatrudnionych pra-
cowników dodatkowo trzy miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych.

6. Dla terenów sportu i rekreacji US ustala się:
1) nakaz zachowania istniejących granic nierucho-

mo[ci z morliwo[cią wydzielenia dziaEki pod urzą-
dzenia elektroenergetyczne;

2) nakaz realizacji budynków i budowli sporto-
wych:

a) wolno stojących, 
b) o maksymalnej wysoko[ci 12,0 m,
c) z dachem jedno lub wielospadowym o kącie na-

chylenia od 5o do 45o;
3) Eączną powierzchnię zabudowy nieprzekracza-

jącą 15% powierzchni dziaEki,
4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 

25%;
5) nakaz lokalizacji na dziaEce minimum 16 miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych.

7. Dla terenów urządzeG elektroenergetycznych E 
ustala się:

1) lokalizację obiektów urządzeG elektroenerge-
tycznych;

2) maksymalną powierzchnię nowo wydzielanych 
dziaEek 50 m2 przy maksymalnej szeroko[ci frontu 
8,0 m;

3) bezpo[redni dostęp do drogi publicznej, rów-
nier za po[rednictwem dróg wewnętrznych;

4) zakaz stosowania ogrodzeG od strony dróg.

8. Dla terenów rolnych R ustala się:
1) dopuszczenie upraw rolnych, sadowniczych, 

ogrodniczych oraz hodowli zwierząt;
2) dopuszczenie upraw le[nych wyEącznie przy 

istniejących jur terenach le[nych;
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3) zakaz wszelkiej zabudowy.

9. Dla terenów cmentarzy ZC ustala się:
1) zachowanie istniejących cmentarzy;
2) dopuszczenie lokalizacji kaplicy, znaków kultu 

religijnego oraz grobowców nagrobków i obiektów 
maEej architektury.

10. Dla terenów zieleni urządzonej ZP ustala się:
1) teren ogólnodostępny;
2) dopuszczenie lokalizowania obiektów maEej ar-

chitektury;
3) dopuszczenie wzbogacania drzewami i krzewa-

mi, gEównie zimozielonymi;
4) dopuszczenie budowy pomostów i kąpielisk na 

terenie ZP1 i ZP2.

11. Dla terenów lasów i do zalesienia ZL ustala 
się:

1) dolesienie gatunkami drzew i krzewów;
2) prowadzenie zorganizowanej, celowej gospo-

darki le[nej;
3) zakaz lokalizowania zabudowy niezwiązanej z 

gospodarką le[ną.

12. Dla terenu wód powierzchniowych WS ustala 
się:

1) nakaz zachowania istniejącego cieku;
2) dopuszczenie budowy urządzeG związanych z 

gospodarką wodną;
3) dopuszczenie prowadzenia gospodarki rybac-

kiej;
4) dopuszczenie wzbogacania obrzera zbiorników 

i cieków zielenią.

13. Dla terenów dróg publicznych KD ustala się:
1) zachowanie istniejących dróg publicznych w 

granicach ich istniejących pasów drogowych;
2) dopuszczenie modernizacji i rozbudowy istnie-

jących dróg do parametrów technicznych wEa[ci-
wych dla istniejącej klasy drogi w liniach rozgrani-
czających okre[lonych na rysunku planu;

3) dostępno[ć terenów przylegEych do dróg wo-
jewódzkich na dotychczasowych zasadach lub po-
przez istniejące i projektowane drogi nirszej katego-
rii, dopuszcza się budowę nowych zjazdów z dróg 
wojewódzkich w przypadku braku zapewnienia in-
nego poEączenia komunikacyjnego.

14. Dla terenów dróg wewnętrznych KDW ustala 
się: 

1) minimalną szeroko[ć pasa drogowego - 9,5 m;
2) minimalną szeroko[ć jezdni ｠ 5,0 m;
3) dopuszczenie realizacji chodników;
4) nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni 

nieutwardzonych.

15. Dla terenów dróg pieszo-jezdnych KDX ustala 
się: 

1) minimalną szeroko[ć pasa drogowego - 5,0 m;

2) podziaE utwardzonej nawierzchni na jezdnię o 
minimalnej szeroko[ci ｠ 2,5 m przy jednokierunko-
wym ruchu pojazdów i chodnik.

16. Dla terenów rezerwy pod poszerzenie drogi 
KDR ustala się: 

1) pas obszaru pod rozbudowę dróg wojewódz-
kich, przyjmujący po rozbudowie parametry tech-
niczne wEa[ciwe dla dróg klasy ｧGｦ;

2) zakaz rozbudowy, nadbudowy istniejących bu-
dynków oraz lokalizowania nowych.

RozdziaE 3
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§10. Ochronę [rodowiska realizuje się poprzez:
1) peEne techniczne uzbrojenie terenu, w tym 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór [cieków 
komunalnych i opadowych, z zastrzereniem przepi-
sów odrębnych;

2) dopuszczenie lokalizowania sieci i urządzeG in-
frastruktury technicznej;

3) obowiązek stosowania nakazów, zakazów, do-
puszczeG i ograniczeG w zagospodarowaniu Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu ｧPuszcza Noteckaｦ wy-
nikających z przepisów odrębnych;

4) obowiązek stosowania nakazów, zakazów, do-
puszczeG i ograniczeG w zagospodarowaniu terenu 
w obszarze wysokiej ochrony gEównego zbiornika 
wód podziemnych ｧPradolina ToruG-Eberswaldeｦ 
wynikających z przepisów odrębnych;

5) obowiązek stosowania nakazów, zakazów, do-
puszczeG i ograniczeG w zagospodarowaniu tere-
nu w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 
2000 ｧPuszcza Noteckaｦ wynikających z przepisów 
odrębnych;

6) strefę ochronną jezior o szeroko[ci 50,0 metrów 
wolną od zagrodzeG i zabudowy w której zachowuje 
się istniejące obiekty i budynki pod warunkiem, re 
są oddalone od linii brzegowej min. 20,0 m;

7) nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie z 
obowiązującym w gminie systemem gospodarki od-
padami. 

RozdziaE 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§11. Na terenie objętym planem znajduje się 
obiekt wpisany do ewidencji Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków - wykazany w zaEączniku Nr 
4 do niniejszej uchwaEy oraz wyznaczono strefę 
ochrony konserwatorskiej cmentarzy naniesioną na 
zaEącznik graficzny.

1. Dla istniejących cmentarzy ustala się:
1) dopuszczenie rewitalizacji wedEug pierwotnego 

ukEadu przestrzennego;
2) zakaz podziaEu obszaru;
3) nakaz zachowania obszaru cmentarza w grani-
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cach historycznych.
2. Oddalenie o minimum 30 metrów ewentual-

nych masztów i urządzeG technicznych od wyzna-
czonych granic terenu chronionego - terenu ochrony 
konserwatorskiej.

RozdziaE 5
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§12. Dla potrzeb ksztaEtowania przestrzeni pu-
blicznej ustala się:

1) dopuszczenie realizacji obiektów maEej architek-
tury w pasach dróg publicznych i na cmentarzach;

2) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usEugowo-handlowych, urządzeG technicznych 
w pasach dróg publicznych z zastrzereniem przepi-
sów odrębnych; 

3) zakaz umieszczania no[ników reklamowych w 
pasach dróg publicznych;

4) nakaz realizacji zieleni ozdobnej i izolacyjnej na 
powierzchniach nieutwardzonych w pasach dróg 
publicznych z zastrzereniem przepisów odrębnych.

RozdziaE 6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§13. 1. UkEad komunikacji, na obszarze objętym 
planem obejmuje:

1) drogi publiczne KD, o których mowa w §9 ust. 
13,

2) drogi wewnętrzne KDW, o których mowa w §9 
ust. 14,

3) drogi pieszo-jezdne KDX, o których mowa w 
§9 ust. 15,

4) rezerwy pod poszerzenie drogi KDR, o których 
mowa w §9 ust. 16.

2. UkEad komunikacyjny powiązany jest z ukEadem 
zewnętrznym poprzez drogi publiczne KD.

3. Dla realizacji dróg publicznych KD mają zasto-
sowanie warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne.

4. Na terenach MN, ML, RM, U, U/ML, US ustala 
się;

1) dopuszczenie wyznaczania dróg wewnętrznych 
o minimalnej szeroko[ci 9,5m i minimalnej szeroko-
[ci jezdni 5,0 m;

2) odlegEo[ć zabudowy od granicy pasa drogi we-
wnętrznej - 5,0 m;

§14. 1. Obszar objęty planem wymaga rozbudo-
wy i budowy uzbrojenia technicznego w zakresie: 

1) zaopatrzenia obiektów w wodę poprzez rozbu-
dowę istniejącego ukEadu sieci wodociągowej;

2) odprowadzania [cieków komunalnych do 
oczyszczalni [cieków poprzez rozbudowę sieci ka-

nalizacji sanitarnej, dopuszcza się stosowanie zbior-
ników bezodpEywowych na nieczysto[ci pEynne do 
czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 
poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej, a w 
przypadku jej braku ｠ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

4) zasilania w energię elektryczną w powiązaniu z 
istniejącym systemem energetycznym;

5) Eączno[ci telekomunikacyjnej w powiązaniu z 
istniejącym siecią telekomunikacyjną;

6) zasilania w gaz po wybudowaniu sieci gazow-
niczej.

2. Ogrzewanie budynków z indywidualnych sys-
temów grzewczych z zastosowaniem kotEów posia-
dających atest bezpieczeGstwa ekologicznego zasi-
lanych energią elektryczną lub paliwami takimi jak: 
gaz, olej opaEowy lekki oraz paliwa staEe charaktery-
zujące się niskimi wskapnikami emisji albo alterna-
tywne pródEa energii.

3. Na terenie objętym planem rezerwuje się tereny 
przeznaczone na lokalizację stacji transformatoro-
wych oznaczonych na rysunku planu symbolem E. 
Ustala się linie kablowe niskiego napięcia.

4. Dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej (stacje transformatorowe, przepompow-
nie [cieków, itp.) na terenach o innych funkcjach, 
przy liniach rozgraniczających drogi publiczne, pod 
warunkiem zachowania dostępu do tych dróg, rów-
nier za po[rednictwem dróg wewnętrznych;

§15. Stawki procentowe, na podstawie, których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
Ustala się następujące stawki procentowe, sEurące 
naliczeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto-
[ci nieruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysoko[ci:

1) 10 % dla terenów MN;
2) 15 % dla terenów ML, RM, U, U/ML, US;
3) 0,5% dla pozostaEych terenów.

RozdziaE 7
Przepisy koGcowe

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Drawsko.

§17. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Andrzej Maciaszek 



Poz. 2486
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 131 ｠ 14271 ｠Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 131  – 1 –  Poz. ,2486  

 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 131 ｠ 14272 ｠ Poz. 2486Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 131  – 2 –  Poz. ,2486  

 

 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 131 ｠ 14273 ｠ Poz. 2486

 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 131 ｠ 14274 ｠ Poz. 2486Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 131  – 4 –  Poz. ,2486  

K

 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 131 ｠ 14275 ｠ Poz. 2486Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 131  – 5 –  Poz. ,2486  

  



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 131 ｠ 14276 ｠ Poz. 2486Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 131  – 6 –  Poz. ,2486  

  



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 131 ｠ 14277 ｠ Poz. 2486Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 131  – 7 –  Poz. ,2486  

    



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 131 ｠ 14278 ｠ Poz. 2486

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 i 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada 
Gminy Drawsko rozstrzyga, co następuje:

Do projektu miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Drawsko - wie[ Kwiejce 
Nowe nie wniesiono radnych uwag, których sposób 
i terminy wnoszenia okre[lone zostaEy w art. 17, pkt 
10, 11, 12, 13, 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Drawsko rozstrzyga co na-
stępuje:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodaro-wania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Strategii Rozwoju Gmi-
ny Drawsko, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych Inwestycyjnego wy-
mienionych w pkt 3 dokumentach.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

Wydatki z budretu gminy,
 WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, po-

przez budret gminy 
｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.

ZaEącznik Nr 2 
do uchwaEy Nr XLIII/259/2010

RADY GMINY DRAWSKO 
z dnia 31 marca  2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DRAWSKO W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO - 

WIEZ KWIEJCE NOWE

ZaEącznik Nr 3 
do uchwaEy Nr XLIII/259/2010

RADY GMINY DRAWSKO 
z dnia 31 marca  2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DRAWSKO O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO - WIEZ KWIEJCE NOWE, INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMI-

NY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 131 ｠ 14279 ｠ Poz. 2486, 2487

Spis obiektów zabytkowych wpisanych do reje-
stru zabytków i objętych ochroną konserwatorską 
we wsi Kwiejce Nowe:

1. Cmentarz ewang. augsburski, nieczynny, XIX

ZaEącznik Nr 4 
do uchwaEy Nr XLIII/259/2010

RADY GMINY DRAWSKO 
z dnia 31 marca  2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego Gminy Drawsko - wie[ Kwiejce Nowe

DziaEając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z pópn. zm.) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, 
co następuje:

§ 1. Nadaje się istniejącej ulicy w Szymanowie, 
stanowiącej drogę wewnętrzną nazwę Radosna.

§ 2. PoEorenie ulicy, o której mowa w par. 1 oraz 
jej przebieg przedstawia mapa informacyjna, stano-
wiąca zaEącznik do niniejszej uchwaEy.

§ 3. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Gminy Rawicz.

§ 4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej Gminy Rawicz
(-) Adam Aleksander

2487

UCHWADA NR XXXV/330/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 

 z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Szymanowa


