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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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 475), Rada 
Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, 
na dziaEce nr 82 w miejscowo[ci Blinek, gm. Rako-
niewice. 

§2. Miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia bę-
dące tre[cią niniejszej uchwaEy. 

§3. Integralną czę[cią planu są: 
1) rysunek planu, w skali 1 : 1000 - zaEącznik nr 1 

do niniejszej uchwaEy; 
2) rozstrzygnięcie wniesionych uwag do projektu 

planu - zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy; 
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych Gminy oraz 
zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych - zaEącznik nr 3 do niniejszej 
uchwaEy 

DZIAD I
Postanowienia ogólne 

§4. Ilekroć w dalszych przepisach prawa 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 Miejskiej w Rakoniewicach, o ile z 
tre[ci przepisu nie wynika inaczej; 

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

4) funkcji terenu - jest synonimem przeznaczenia 
podstawowego; 

5) terenie - nalery przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczający-
mi, o okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego, oznaczonego symbolem, zgodnie z §10; 

6) wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowa-
nej obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu 
lub dziaEki, wyrarony w procentach; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć umowną linię pokazaną na rysunku 
planu, która okre[la najmniejszą odlegEo[ć, w ja-
kiej morna sytuować [cianę budynku, obowiązek 
zachowania linii zabudowy nie dotyczy takich ele-
mentów budynków jak np. okapy, gzymsy, balkony, 
galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, de-
tale architektoniczne, itp.; 

8) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach prawa poza terenem, do któ-
rego inwestor posiada tytuE prawny. 

§5. Uryte w planie okre[lenia i nazewnictwo zo-
staEo zdefiniowane między innymi w następujących 
przepisach prawa: 

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 19, 
poz. 115 z pópn. zm.); 

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z pópn. zm.); 

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pópn. zm.); 

4) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 
z pópn. zm.); 

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i le[nych (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. 
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Nr 121, poz. 1266 z pópn. zm.); 
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony [rodowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. 
Nr 25, poz. 150 z pópn. zm.); 

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 
pópn. zm.); 

8) ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu 
ustawy Prawo ochrony [rodowiska, ustawy o od-
padach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 
100, poz. 1085 z pópn. zm.); 

9) ustawa z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o utrzyma-
niu czysto[ci i porządku w gminach (tekst jednolity 
z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z pópn. zm.); 

10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwporarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. 
Nr 178, poz. 1380); 

11) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo[ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 
r., Nr 261, poz. 2603 z pópn. zm.); 

12) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, 
poz. 430 z pópn. zm.); 

13) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwporarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 
80, poz. 563); 

14) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 
1568 z pópn. zm.); 

15) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 li-
stopada 2004 r. w sprawie okre[lenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko oraz szczegóEowych uwarunkowaG 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na [rodowi-
sko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pópn. zm). 

§6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu na obsza-
rze objętym planem. 

2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Nr 
XXI/200/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z 
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, na 
dziaEce nr 82 w miejscowo[ci Blinek, gm. Rakonie-
wice. 

3. Ustalenia niniejszej uchwaEy są zgodne z ustale-
niami studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Rakoniewice. 

§7. 1. Planem objęto obszar o powierzchni 0,0800 
ha. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, poEorony 
jest w póEnocnej czę[ci gminy Rakoniewice, w miej-
scowo[ci Blinek, w odlegEo[ci ok. 1 km od grani-

cy z gminą Grodzisk Wlkp., przy drodze gruntowej 
dochodzącej do drogi prowadzącej do m. JabEonna. 
Obejmuje dziaEkę oznaczoną numerem ewid. 82. 

§8. Granice obszaru objętego planem przedsta-
wiono na rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt. 
1, stanowią one granice zatwierdzenia. 

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe. 

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania. 

§9. Na obszarze planu ustala się podstawowe 
przeznaczenie: 

1) zabudowa letniskowa, teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem ML; 

2) pas techniczny stanowiący poszerzenie istnie-
jącej drogi, teren oznaczony na rysunku planu sym-
bolem KDp. 

§10. Linią ciągEą oznaczono na rysunku linię roz-
graniczającą tereny o rórnych funkcjach i rórnych 
zasadach zagospodarowania okre[lonych w niniej-
szej uchwale. 

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego. 

§11. Na obszarze planu ustala się zachowanie 
zasad ksztaEtowania Eadu przestrzennego, w tym 
szczególno[ci ustaleG Rozdz. 6. 

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego. 

§12. Na obszarze objętym planem nalery zapobie-
gać i przeciwdziaEać zmianom powierzchni ziemi, w 
tym celu nalery nie dopuszczać do niszczenia lub 
uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzepby tere-
nu, poprzez niekorzystne przeksztaEcanie ich budo-
wy oraz niewEa[ciwe zbieranie odpadów i odprowa-
dzanie [cieków. 

§13. Na obszarze objętym planem ustala się wy-
posarenie nieruchomo[ci w odpowiednio przygo-
towane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§14. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i nie-
korzystnie naruszających panujące na obszarze ob-
jętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki grunto-
wo-wodne. 
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RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej. 

§15. Prace ziemne, przy realizacji inwestycji, na-
lery uzgadniać z wEa[ciwymi sEurbami ochrony za-
bytków. 

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej. 

§16. Na terenie objętym planem wyznacza się te-
ren publiczny, którym jest pas techniczny, stano-
wiący poszerzenie istniejącej drogi, o których mowa 
w §29. 

§17. Linie rozgraniczające terenu publicznego zo-
staEy oznaczone zgodnie z zasadą okre[loną w §10. 

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

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

zabudowy. 

§18. 1. Ustala się, re na terenie oznaczonym sym-
bolem ML zabudowę oraz urządzenie terenu nalery 
ksztaEtować w sposób zapewniający zachowanie 
przepisów prawa oraz następujących warunków: 

1) zabudowę letniskową realizować jako budynek 
parterowy z poddaszem urytkowym, z zachowa-
niem następujących parametrów: 

a) wysoko[ć zabudowy letniskowej: do II kondy-
gnacji; 

b) dach: 
- dwu lub wielopoEaciowy, 
- o nachyleniu: od 20o do 45o, 
- pokrycie z dachówki lub materiaEów dachówko-

podobnych, 
- dopuszcza się realizację lukarnów dachowych o 

takim samym kącie nachylenia jak poEać dachu; 
2) dopuszcza się realizację indywidualnych obiek-

tów i urządzeG sportowo ｠ rekreacyjnych oraz maEej 
architektury; 

3) dla garary ustala się następujące parametry: 
a) z zastrzereniem lit b, morliwo[ć realizacji bu-

dynków gararowych wbudowanych lub dobudowa-
nych do budynku letniskowego; 

b) dopuszcza się realizację wolnostojących budyn-
ków gararowych, pod warunkiem zachowania linii 
zabudowy oraz jednolitego stylu architektonicznego 
z pozostaEą zabudową realizowaną na dziaEce bu-
dowlanej; 

c) wysoko[ć zabudowy: I kondygnacja lub do 
4,00 m licząc od poziomu terenu do okapu; 

d) kąt nachylenia gEównych poEaci dachowych: 
dostosowany do pozostaEej zabudowy, realizowanej 
na tej samej dziaEce budowlanej. 

§19. W ramach nieruchomo[ci nalery wyznaczyć 
min. 1 miejsce postojowe, o nawierzchni utwardzo-
nej i wymiarach zgodnych z przepisami prawa. 

§20. 1. Ustala się wskapnik intensywno[ci zabu-
dowy: do 25% powierzchni terenu. 

2. Powierzchnia terenu biologicznie czynna: od 25 
% powierzchni dziaEki. 

§21. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
zgodnie z rysunkiem planu, przy czym nalery za-
chować: 

1) 12,5 m od granicy lasu; 
2) 6 m od linii rozgraniczających dziaEki z drogą, 

po wydzieleniu terenu KDp. 

§22. Na obszarze planu ustala się stosowanie ko-
lorystyki elewacji zharmonizowanej z otoczeniem, 
zgodnie z projektem architektonicznym. Zezwala się 
na stosowanie bez ograniczeG naturalnych kolorów 
materiaEów budowlanych, o ile barwa nie będzie 
zmieniana powEokami malarskimi, tynkarskimi bądp 
innymi, zakrywającymi naturalny kolor materiaEu. 

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. 
Nie ustala się. 

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym. 

§23. Ustala się zakaz wtórnych podziaEów dziaEki, 
z wyjątkiem wydzielenia poszerzenia istniejącej dro-
gi, zgodnie z §29. 

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 

§24. 1. Ustala się zachowanie pasa wolnego od 
zabudowy w odlegEo[ci 12,5 m od granicy lasu, 
zgodnie z przepisami prawa oraz §21. pkt. 1 niniej-
szej uchwaEy. 

§25. Ustala się obowiązek wykonania badaG geo-
technicznych, okre[lających warunki posadowienia 
zabudowy. 

§26. Na terenie objętym planem konstrukcja bu-
dynku oraz zastosowane materiaEy, muszą speEniać 
wymogi przepisów przeciwporarowych; [ciany, 
stropy, konstrukcja dachu oraz jego pokrycie wyko-
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nać z materiaEów niepalnych. 

§27. 1. Na terenie objętym planem zastosować 
techniczne [rodki zabezpieczenia przeciwporarowe-
go w celu eliminacji prawdopodobieGstwa wystą-
pienia poraru. 

 2. Ustala się:
1) zakaz wypalania wierzchniej warstwy gleby i 

pozostaEo[ci ro[linnych
2) zakaz rozniecania na terenie dziaEki ognia;
3) postępowanie z otwartym ogniem zgodnie z 

przepisami przeciwporarowymi

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

§28. ObsEugę komunikacyjną ustala się z istnieją-
cej drogi gruntowej, oznaczonej nr ewid. 83, lerącej 
poza granicami planu, przy zachowaniu przepisów 
prawa oraz następujących warunków. 

1) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni 
zjazdu zachować spadki podEurne i poprzeczne w 
oparciu o przepisy prawa; 

2) przy zjepdzie nalery zachować odpowiednie, 
wynikające z przepisów prawa, pola widoczno[ci; 

3) wEączenie zjazdu do drogi musi być prowadzo-
ne pod kątem prostym lub zblironym do prostego; 

4) utwardzony zjazd o minimalnej szeroko[ci: 
zgodnej z przepisami prawa; 

5) zapewnienie ciągEo[ci odwodnienia zjazdu 
wzdEur drogi. 

§29. 1. W ramach terenu objętego planem ustala 
się wydzielenie pasa technicznego, KDp, stanowią-
cego poszerzenie istniejącej drogi gruntowej - dziaE-
ka nr ewid. 83, lerącej poza granicami planu - o 1 
m, zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Ustala się, re pas techniczny, KDp, pozosta-
nie wEasno[cią dotychczasowych wEa[cicieli dziaEki 
objętej planem lub przejdzie pod zarząd wEa[ciwego 
zarządcy drogi

§30. Ustala się korzystanie z istniejącej infrastruk-
tury technicznej oraz realizację nowej w granicach 
terenu objętego planem, przy zachowaniu przepi-
sów prawa oraz następujących warunków: 

1) [cieki bytowe: 
a) do sieci kanalizacyjnej, 
b) dopuszcza się tymczasowo, do czasu realizacji 

sieci, korzystanie ze szczelnych zbiorników bezod-
pEywowych; 

c) dopuszcza się realizację przydomowej oczysz-
czalni [cieków; 

2) wody opadowe i roztopowe: z dachów oraz po-
wierzchni utwardzonych dopuszcza się odprowadze-
nie deszczówki do gruntu lub do pobliskiego rowu 
lerącego poza granicami planu, po wcze[niejszym 
podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach i do-
prowadzeniu do parametrów zgodnych z przepisami 

prawa oraz po uzyskaniu odpowiednich pozwoleG, 
3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciw-

porarowych: z sieci wodociągowej z wykorzysta-
niem komunalnych urządzeG zaopatrzenia w wodę; 
dopuszcza się realizację wEasnego ujęcia wody, po 
uzyskaniu odpowiednich pozwoleG; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istnieją-
cych urządzeG elektroenergetycznych; 

5) zaopatrzenie w ciepEo: 
a) przy ogrzewaniu budynków zastosować pró-

dEa energii o ograniczonej emisji, powodujących nie 
przekraczanie dopuszczalnych poziomów, okre[lo-
nych w przepisach prawa, 

b) dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonal-
nych i odnawialnych pródeE energii, 

c) dopuszcza się tymczasowo - do czasu realizacji 
sieci - realizację zbiorników z gazem lub z olejem 
opaEowym, na warunkach zgodnych z przepisami 
prawa; 

6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-
[lonych w przepisach prawa. 

RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów. 
Nie ustala się. 

DZIAD III
Przepisy koGcowe. 

§31. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-
[li nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek 
z wymienionych w §5 przepisów prawa, chyba re 
z ich tre[ci będzie wynikaE obowiązek dokonania 
zmiany planu oraz nastąpi zmiana wymienionych w 
planie numerów ewidencyjnych dziaEek. 

§32. 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 30 %. 

§33. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Rakoniewic. 

§34. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
(-) Gerard Tomiak
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy letni-skowej, na 
dziaEce nr 82 w miejscowo[ci Blinek, gm. Rakonie-
wice, zostaE wyEorony do publicznego wglądu w ter-
minie od 25 maja do 16 czerwca 2005 r. W dniu 7 
czerwca 2005 r. zostaEa wyznaczona dyskusja pu-
bliczna, jednak projekt ww. planu nie spotkaE się z 

zainteresowaniem spoEeczno[ci lokalnej. Uwagi do 
wyEoronego projektu planu miejscowego przyjmo-
wane byEy do 30 czerwca 2005 r. W wyznaczonym 
terminie, nie wniesiono radnych uwag, w związku z 
tym, Rada Miejska w Rakoniewicach nie podejmuje 
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych 
uwag, o którym mowa z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), 
Rada Miejska w Rakoniewicach, w oparciu o obo-
wiązujące przepisy, w tym: 

1) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 
z pópn. zm.); 

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

3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pópn. zm.); 

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-
getyczne (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 153, 
poz. 1504 z pópn. zm.); 

5) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego; oraz ustalenia 
planu, rozstrzyga się co następuje: 

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy o samorządzie gminnym, zadania wEasne gminy. 

2. W wyniku uchwalenia planu Gmina nie będzie 
ponosić dodatkowych kosztów związanych z reali-
zacją infrastruktury technicznej. Budret gminy more 
być obciąrony kosztem realizacji sieci wodociągo-
wej oraz kanalizacji, ale to dopiero w momencie jej 
re-alizacji dla caEej miejscowo[ci. 

§2. 1. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy Prawo 
energetyczne: ｧPrzedsiębiorstwa energetyczne zaj-
mujące się przesyEaniem i dystrybucją energii elek-
trycznej, paliw gazowych lub ciepEa są obowiązane 
zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbu-
dowy sieci, w tym na potrzeby przyEączeG podmio-
tów ubiegających się o przyEączenie, (...)ｦ. W związ-
ku z tym gmina nie ponosi wydatków związanych z 
zaopatrzeniem w energię lub w gaz. 

2. Zaopatrzenie w ciepEo jest obowiązkiem inwe-
stora, w zalerno[ci od wyboru sposobu ogrzewania, 
niezbędne będzie porozumienie z wEa[ciwym dys-
ponentem sieci, zgod-nie z ww. ustawą z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 

§3. 1. ObsEuga komunikacyjna przedmiotowego 
terenu odbywać się będzie z istniejącej drogi gmin-
nej. Plan przewiduje poszerzenie tej drogi do nor-
matywnych szeroko[ci w liniach rozgraniczających. 
Budret Gminy będzie obciąrony wykupem gruntów 
pod wyznaczone w planie poszerzenie, które obej-
muje powierzchnię okoEo 50 m2. 

2. Procedura związana z wykupem gruntów bę-
dzie wynikaEa z przepisów ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo[ciami (tekst 
jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z pópn. 
zm.). 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XXXVIII/337/2010
Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 23 czerwca 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE WNIESIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU 

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XXXVIII/337/2010
Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 23 czerwca 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-

FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH 
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


