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Na podstawie art. 20 ust. 1, ustawy z 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717; zm: Dz.U. z 
2004r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004r., Nr 141, poz. 
1492; Dz.U. z 2005r., Nr 113, poz. 954; Dz.U. 
z 2005r., Nr 130, poz. 1087; Dz.U. z 2006r., Nr 
45, poz. 319; Dz.U. z 2006r., nr 225, poz. 1635; 
Dz.U. z 2007r., Nr 127, poz. 880; Dz.U. z 2008r., 
Nr 199, poz. 1227; Dz.U. z 2008r., Nr 201, poz. 
1237; Dz.U. z 2008r., Nr 220, poz. 1413, Dz.U. 
z 2010 r., Nr 24, poz. 124, Dz.U. z 2010 r., Nr 
75, poz.474), art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm: Dz.U. 
z 2002r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002r., Nr 62, 
poz. 558; Dz.U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. 
z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r., Nr 
80, poz. 717; Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568; 
Dz.U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2004r., 
Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004r., Nr 116, poz. 
1203; Dz.U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. 
z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2006r., Nr 
17, poz. 128; Dz.U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457; 
Dz.U. z 2006r., nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r., 
Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007r., Nr 138, poz. 974; 
Dz.U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r., 
Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 
1458; Dz.U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 
2009r., Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, 
poz. 142, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146), Rada 
Gminy Dopiewo uchwala, co następuje: 

§1. 1. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzo-
nym uchwaEą nr LVIII/519/02 Rady Gminy Dopiewo 
z dnia 30 wrze[nia 2002r. ｠ wyrys ze studium na 
rysunku planu.

2. Uchwala się ｧMiejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w miejscowo[ci Dąbro-
wa, rejon ul. KraGcowej, dziaEka nr ewid.: 510ｦ, 
zwany dalej planem.

§2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §1, skEada się z ustaleG 
będących tre[cią niniejszej uchwaEy oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:500, będącego zaEącz-
nikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcia Rady Gminy Dopiewo o sposo-
bie rozpatrzenia uwag do projektu planu, będącego 
zaEącznikiem nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcia Rady Gminy Dopiewo o sposo-
bie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, będą-
cego zaEącznikiem nr 3 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD I
Przepisy ustaleG ogólnych

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

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w §2 uchwaEy, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Dopiewo, o ile z tre[ci przepi-
su nie wynika inaczej;

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenia, które powinno prze-
warać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi;

4) funkcji terenu ｠ jest to synonim przeznaczenia 
podstawowego;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi;

6) powierzchni zabudowy nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie 
wykoGczonym;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopusz-
czalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej [ciany budyn-
ku od linii rozgraniczającej drogi, rowu lub innego 
obiektu lub elementu liniowego, w stosunku do któ-
rego linia ta zostaEa okre[lona;

8) przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nalery 
przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wyko-
nawczymi.

§4. 1. Podstawą opracowania miejscowego pla-
nu jest uchwaEa Nr XXXIX/273/2009 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu w miejscowo[ci Dą-
browa, rejon ul. KraGcowej, dziaEka nr ewid.: 510.

2. Planem objęto obszar o powierzchni okoEo 
0,1062 ha.

3. Plan obejmuje dziaEkę o nr ewid.: 510 poEoroną 

4921

UCHWADA NR LII/376/10 RADY GMINY DOPIEWO

 z dnia 26 lipca 2010 r.
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowo[ci Dąbrowa, rejon 
ul. KraGcowej, dziaEka nr ewid.: 510



｠ 27885 ｠ Poz. 4921
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 261

we wsi Dąbrowa, przy ulicy Szafirowej.

§5. Granice obszaru objętego planem przedsta-
wiono na rysunku planu, o którym mowa w §2, i 
stanowią one granice uchwalenia planu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§6. Na obszarze planu ustala się podstawowe 
przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i zabudowy usEugowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem MN/U.

§7. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania, okre[lone w 
niniejszej uchwale.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

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

1) zakaz budowy ogrodzeG z betonowych elemen-
tów prefabrykowanych;

2) sytuowanie budynków w obszarze wyznaczo-
nym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3) dopuszczenie sytuowania przed wyznaczonymi 
liniami zabudowy schodów zewnętrznych, balko-
nów i wykuszy o gEęboko[ci nieprzekraczającej 1,2 
m od lica [ciany budynku,

4) zakaz lokalizacji wolnostojących stacji bazo-
wych telefonii komórkowej,

5) zakaz lokalizacji wolnostojących urządzeG re-
klamowych o powierzchni powyrej 2,0 m2.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§9. 1. Nakazuje się wyposarenie dziaEki w miej-
sca i urządzenia do tymczasowego, selektywnego 
gromadzenia odpadów, zgodnie z obowiązującym 
gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi w tym zakresie.

2. Obowiązuje dostosowanie posadowienia bu-
dynków do uksztaEtowania terenu z morliwo[cią 
zmian deniwelacji terenu dziaEki w obrębie bryEy bu-
dynku, wjazdów do obiektów budowlanych, dróg 
wewnętrznych, chodników i placów oraz zjazdów 
na drogi.

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy usEugowej, obowiązują dopusz-

czalne poziomy haEasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, okre[lone w przepi-
sach odrębnych.

4. Ustala się stosowanie jasnych i pastelowych 
kolorów na elewacjach budynków.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§10. Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej.

§11. Nie ustala się wymagaG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznej.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zabudowy usEugowej, oznaczonym sym-
bolem MN/U, ustala się:

1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-
[cią jej przebudowy i rozbudowy oraz adaptacji na 
cele okre[lone w niniejszej uchwale,

2) realizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz zabudowy usEugowej dla prowadze-
nia nieuciąrliwych usEug, w tym zabudowy usEug 
o[wiaty ｠ przedszkola,

3) dopuszcza się realizację boiska do gier maEych, 
budynków gararowych, obiektów maEej architektu-
ry oraz sieci infrastruktury technicznej i komunikacji 
wewnętrznej,

4) lokalizację zabudowy w obszarach wyznaczo-
nych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

5) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej i usEugo-
wej do II kondygnacji nadziemnych; maksymalna 
wysoko[ć budynków do 11,0 m;

6) wysoko[ć zabudowy gararowej ｠ I kondygna-
cja nadziemna; maksymalna wysoko[ć budynku 6,5 
m;

7) dopuszczenie podpiwniczenia budynków miesz-
kalnych i usEugowych jereli pozwalają na to warunki 
gruntowo-wodne;

8) dopuszczenie dachów pEaskich i stromych lub 
kombinacji dachów pEaskich i stromych dwu lub 
wielospadowych o kącie nachylenia gEównych poEa-
ci dachowych od 35o do 45o;

9) pokrycie z dachówki, materiaEów bitumicznych 
｠ papy termozgrzewalnej, gontów bitumicznych lub 
materiaEów dachówko-podobnych;

10) dopuszczenie realizacji wystawek w projek-
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towanej zabudowie oraz lukarn w poEaciach dacho-
wych o kątach zblironych do kątów wyznaczonych 
dla gEównych poEaci dachowych;

11) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40% 
powierzchni dziaEki;

12) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nir 40% powierzchni dziaEki;

13) nieprzekraczalną linię zabudowy od drogi pu-
blicznej klasy dojazdowej, znajdującej się poza gra-
nicami obszaru objętego planem, w odlegEo[ci 6,0 
m od linii rozgraniczającej drogi,

14) nieprzekraczalną linię zabudowy od terenu 
urządzeG elektroenergetycznych, znajdującego się 
poza granicami obszaru objętego planem, w odle-
gEo[ci 5,0 m, od linii rozgraniczających;

15) dopuszczenie realizacji obiektów maEej archi-
tektury, obiektów infrastruktury technicznej oraz 
miejsc parkingowych poza nieprzekraczalnymi linia-
mi zabudowy;

16) nakaz zapewnienia minimum 8 miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych, dla korzysta-
jących z usEug;

17) przeprowadzenie badaG geotechnicznych wa-
runków posadowienia obiektów budowlanych zgod-
nie z przepisami odrębnymi dla lokalizacji podpiwni-
czenia budynków,

18) wyznaczenie i urządzenie placu zabaw dla 
dzieci oraz miejsc rekreacyjnych, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami,

19) przystosowanie projektowanej zabudowy do 
potrzeb osób niepeEnosprawnych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

RozdziaE VII
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.

§13. Nie ustala się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych.

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§14. W planie nie okre[la się terenów wymaga-
jących wszczęcia procedury scalania w rozumieniu 
przepisów odrębnych i szczegóEowych zasad i wa-
runków scalania nieruchomo[ci.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§15. Ustala się, uzgodnienie projektów budowla-
nych z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urzą-
dzeG Wodnych w Poznaniu, w związku z wystę-
powaniem na przedmiotowym terenie urządzeG 
melioracyjnych, celem zachowania drorno[ci sieci 
drenarskich.

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

§16. 1. Ustala się obsEugę komunikacyjną przed-
miotowego terenu z drogi publicznej klasy dojazdo-
wej, znajdującej się poza granicami obszaru objęte-
go planem.

2. Ustala się zasady wEączenia zjazdu na drogi pu-
bliczne z zachowaniem przepisów szczególnych.

§17. Ustala się następujące zasady rozbudowy i 
budowy sieci infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym do 
celów przeciwporarowych, ustala się korzystanie z 
istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;

2) w zakresie odprowadzania [cieków bytowych, 
ustala się docelowe odprowadzanie [cieków byto-
wych do oczyszczalni [cieków za pomocą kanali-
zacji sanitarnej; dopuszcza się do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej stosowanie szczelnych zbiorni-
ków bezodpEywowych zlokalizowanych w obszarze 
dziaEki i wywóz [cieków przez koncesjonowanego 
przewopnika do oczyszczalni [cieków;

3) w zakresie zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych z terenu dziaEki, ustala się ich zago-
spodarowanie w obszarze dziaEki, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami;

4) w zakresie zasilania w energię elektryczną usta-
la się zasilanie z istniejących i projektowanych urzą-
dzeG elektroenergetycznych, na warunkach uzyska-
nych od wEa[ciciela sieci elektroenergetycznej;

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się 
stosowanie pródeE energii o ograniczonej emisji; do-
puszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i 
odnawialnych pródeE energii;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się ko-
rzystanie z istniejącej sieci gazowej, na warunkach 
uzyskanych od wEa[ciciela sieci gazowej.

RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§18. Nie ustala się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenu.
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RozdziaE XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§19. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 10 %.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§20. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy, 
traci moc uchwaEa Nr XXV/206/2000 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 31 lipca 2000r., w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Dąbrowie, ogEoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 62, 
poz.826 z dnia 15.09. 2000r. w czę[ci objętej usta-

leniami niniejszej uchwaEy.

§21. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dopiewo.

§22. Niniejsza uchwaEa wraz z zaEącznikiem gra-
ficznym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i 
podlega ogEoszeniu wraz z zaEącznikami nr 2 i 3 w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego.

§23. UchwaEa wraz z zaEącznikiem graficznym pla-
nu Nr 1, wchodzi w rycie po upEywie 30 dni od dnia 
ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 
Przewodniczący

Rady Gminy Dopiewo
(-) Zofia Dobrowolska
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 
z pópn. zm.), Rada Gminy Dopiewo, rozstrzyga co 
następuje:

Przedmiotowy projekt planu oraz prognoza oddzia-
Eywania na [rodowisko do niniejszego planu, zgod-
nie art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 
39 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 3 papdziernika 
2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) o 
udostępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska 
oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko zostaE 
wyEorony do publicznego wglądu w terminie od 
21 maja 2010r. do 30 czerwca 2010r. W dniu 25 
czerwca 2010r. odbyEa się dyskusja publiczna.

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawą z 
dnia 3 papdziernika 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199 
poz. 1227 ze zm.) o udostępnianiu informacji o [ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa w 
ochronie [rodowiska oraz o ocenach oddziaEywania 
na [rodowisko, uwagi byEy przyjmowane do dnia 14 
lipca  2010 r.

 W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGczeniu 
wyEorenia planu i prognozy oddziaEywania na [ro-
dowisko do publicznego wglądu, wniesiono 1 uwa-
gę do projektu planu, uwzględnioną w caEo[ci przez 
Wójta Gminy Dopiewo, w związku z czym Rada 
Gminy Dopiewo nie podejmuje rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 
20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.), Rada Gminy Dopiewo, w oparciu o obowiązu-
jące przepisy, w tym:

1) ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 ze 
zm.);

2) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.. 1591 
ze zm.);

3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro¬wadzaniu 
[cieków (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858);

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo ener-
getyczne (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 89, poz.. 625 ze 
zm.);

5) ustawę o drogach publicznych z dnia 21 marca 
1985r. (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115);

6) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, 
poz. 430);

7) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu;

oraz w oparciu o ustalenia zmiany planu, rozstrzy-
ga się, co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej obciąrają budret gminy i stanowią zadania wEa-
sne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o sa-
morządzie gminnym. Z uwagi na ograniczone [rodki 
budretowe, gmina obowiązki te rozEoryć more w 
czasie okre[lonym w prognozie skutków finanso-
wych uchwalenia przedmiotowego planu.
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§2. Plan ustala korzystanie z istniejącej oraz pro-
jektowanej infrastruktury technicznej.

§3. W sąsiedztwie terenu istnieje peEna infrastruk-
tura techniczna, tj. sieć elektroenergetyczna, sieć 
wodociągowa, gazowa oraz telekomunikacyjna. 
Zcieki, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitar-
nej, gromadzone będą w szczelnych zbiornikach 
bezodpEywowych - wywóz nieczysto[ci pEynnych 
do oczyszczalni [cieków. Odprowadzenie wód opa-
dowych z terenów utwardzonych oraz powierzchni 
dachów, zgodnie z obowiązującymi przepisami z za-
kresu gospodarki wodnej; docelowo do sieci kanali-
zacji deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu. 
W obszarze objętym planem ustala się wyposare-
nie terenu w odpowiednio przygotowane miejsca 

do tymczasowego gromadzenia odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Ponadto jereli wzro-
[nie zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji 
transformatorowej lub przyEącza energetycznego 
lery w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z pópn. zm.).

§4. 1. W związku z uchwaleniem przedmiotowe-
go planu gmina uzyska wypEyw do budretu gminy z 
tytuEu podatków od nieruchomo[ci.

2. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery do 
zadaG wEasnych gminy. Dojazd do te¬renu objęte-
go planem jest zapewniony z istniejącej drogi pu-
blicznej - ul. Szafirowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opEatach lokalnych (j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613 i Nr 96, poz.620) Rada Miejska Pniewy uchwa-
la, co następuje:

§1. Okre[la się wysoko[ć rocznych stawek podat-
ku od [rodków transportowych:

1) od samochodów cięrarowych, o których mowa 
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opEatach lokal-
nych, w zalerno[ci od dopuszczalnej masy caEkowi-
tej pojazdu:

a) powyrej 3,5 tony do 5,5 ton wEącznie  592,00 
zE

b) powyrej 5,5 tony do 9 ton wEącznie. 958,00 zE
c) powyrej 9 ton i ponirej 12 ton.1.152,00 zE;
2) od samochodów cięrarowych, o których mowa 

w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opEatach lo-
kalnych, o dopuszczalnej masie caEkowitej równej 
lub wyrszej nir 12 ton, w zalerno[ci od liczby osi, 
dopuszczalnej masy caEkowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia wedEug stawek okre[lonych w zaEączniku 
nr 1 do niniejszej uchwaEy;

3) od ciągników siodEowych i balastowych, o któ-
rych mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i 
opEatach lokalnych, przystosowanych do urywania 
Eącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie caEkowitej zespoEu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony wEącznie. 1184,00zE
b) powyrej 5,5 tony do 9 ton wEącznie. 1.345,00zE
c) powyrej 9 ton i ponirej 12 ton. 1.496,00zE;
4) od ciągników siodEowych i balastowych przy-

stosowanych do urywania Eącznie z naczepą lub 
przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy 
o podatkach i opEatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie caEkowitej zespoEu pojazdów równej lub wyr-
szej nir 12 ton, w zalerno[ci od dopuszczalnej masy 
caEkowitej zespoEu pojazdów wedEug stawek okre-
[lonych w zaEączniku nr 2 do niniejszej uchwaEy;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 
8 pkt 5 ustawy o podatkach i opEatach lokalnych, 
które Eącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę caEkowitą od 7 ton i ponirej 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyEącznie z dziaEalno-
[cią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego:   420,00 zE;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 
pkt 6 ustawy o podatkach i opEatach lokalnych, któ-
re Eącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę caEkowitą równą lub wyrszą nir 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyEącznie z dziaEalno-
[cią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, wedEug stawek okre[lonych w zaEączniku 
nr 3 do niniejszej uchwaEy;

7) od autobusów, w zalerno[ci od liczby miejsc 
do siedzenia:

a) do 15 miejsc wEącznie  425,00 zE
b) powyrej 15 do 29 miejsc wEącznie  775,00 zE
c) równej lub wyrszej nir 30 miejsc . 1.660,00 zE.

§2. 1. Dla pojazdów okre[lonych w §1 pkt 1, 3, 5 
i 7, wyprodukowanych przed rokiem 1990, roczne 
stawki podatku okre[la się w wysoko[ciach:

1) Dla pojazdów okre[lonych w §1 pkt 1, 3, 5 i 
7, wyprodukowanych przed rokiem 1990, roczne 
stawki podatku okre[la się w wysoko[ciach:
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w sprawie okre[lenia wysoko[ci stawek podatku od [rodków transportowych na 2011 rok


