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postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z 
zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o 
ile nie nastąpi naruszenie ustaleG planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruk-
tury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 
w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-
tury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy, podlega przepi-
som ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze 

zm.), przy czym:
1) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 

gminy ustala się w uchwale budretowej,
2) inwestycje, których okres realizacji przekracza 

jeden rok budretowy ujmowane są w wykazie sta-
nowiącym zaEącznik do uchwaEy budretowej, zwa-
nym ｧWydatki na Wieloletni program inwestycyjnyｦ.

§4. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa 
realizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
( Dz. U. 2006, nr 89, poz. 625 ze zm.).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, 
nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Kopminek 
uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. W związku z uchwaEą Nr XXIX/228/2006 
Rady Gminy Kopminek z dnia 27 lutego 2006 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kopminek dla terenu poEoronego w miejscowo[ciach 
Nowy Nakwasin i Murowaniec oraz po stwierdzeniu 
zgodno[ci ponirszych ustaleG ze zmianą studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kopminek uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kop-
minek dla terenu poEoronego w miejscowo[ciach 
Nowy Nakwasin i Murowaniec zwany dalej planem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kopminek 
dla terenu poEoronego w miejscowo[ci Nowy Na-
kwasinｦ opracowany w skali 1: 1000; stanowiący 
zaEącznik nr 1 do uchwaEy;

2) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kopmi-
nek dla terenu poEoronego w miejscowo[ci Muro-
waniecｦ opracowany w skali 1: 1000; stanowiący 
zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiące zaEącz-

nik nr 3 do uchwaEy;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nalerących do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 4 
do uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lają ry-
sunki planu.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzu-
ty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na 
dziaEce na powierzchnię tej dziaEki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię, w której more być umieszczona 
[ciana frontowa projektowanego budynku bez pra-
wa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczają-
cej, za wyjątkiem takich elementów architektonicz-
nych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, 
okap dachu, rynna, wiatroEap oraz innych detali wy-
stroju architektonicznego;

4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowa-
nia terenu ｠ nalery przez to rozumieć parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu;

5) wysoko[ć zabudowy ｠ nalery przez to rozumieć 
maksymalny, pionowy wymiar budynku lub jego czę-
[ci, liczony od poziomu terenu do najwyrej poEoronej 
krawędzi dachu (kalenicy, gzymsu, attyki).

§3. Ustaleniami planu na rysunkach planu są:
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1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) projektowany podziaE na dziaEki budowlane;
5) przeznaczenie terenu;
6) projektowany pas zieleni izolacyjnej;
7) kierunki przebiegu ciągów pieszych.

§4. Ustala się podziaE obszaru planu, o którym 
mowa w §1 ust. 2 pkt 1 na tereny okre[lone na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony-
mi symbolami: 1ML, 2ZL, 3ZP/U, 4ML, 5ML, 6WS, 
7ML, 8ZP, 9WS, 10US/ZP, 11ZP, 12ZP/ML, 13ZL, 
14MN/ML, 15ML, 16ML, 17ML, 18RM/MN, 19ML, 
20MN/ML, 21KDd, 22KDw, 23KDw, 24KDx, 
25KDz, 26KDx, 27KDw, 28KDw, 29KDd, 30KDd, 
31KDw, 32KDd; obszar planu, o którym mowa w 
§1 ust. 2 ust. 2 na tereny okre[lone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi sym-
bolami: 1UT/ZP, 2ZL, 3KDw, 4KDw.

§5. Przeznaczenie terenów, o których mowa w §4 
oznaczono na rysunku planu symbolami:

1) MN/ML ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolno stojącej z dopuszczeniem zabu-
dowy rekreacji indywidualnej;

2) RM/MN ｠ tereny zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;

3) ML ｠ tereny zabudowy rekreacji indywidualnej;
4) US/ZP ｠ tereny usEug sportu i rekreacji w zieleni 

urządzonej;
5) ZP ｠ tereny zieleni urządzonej;
6) ZP/U ｠ tereny zieleni urządzonej i usEug;
7) ZP/ML ｠ tereny zabudowy rekreacji indywidual-

nej w zieleni urządzonej;
8) WS ｠ tereny wód powierzchniowych [ródlądo-

wych;
9) ZL ｠ lasy;
10) UT/ZP ｠ tereny zabudowy usEug turystyki w 

zieleni urządzonej;
11) KDz ｠ tereny dróg publicznych ｠ zbiorczych;
12) KDd ｠ tereny dróg publicznych ｠ dojazdo-

wych;
13) KDw ｠ tereny dróg wewnętrznych;
14) KDx ｠ tereny ciągów pieszych.

§6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-
wania Eadu przestrzennego:

1) zabudowę nalery lokalizować zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy okre[lonymi na 
rysunku planu;

2) zezwala się na lokalizację jednokondygna-
cyjnych obiektów infrastruktury technicznej o po-
wierzchni zabudowy do 4,0 m2 oraz jednokondygna-
cyjnych budynków związanych z obsEugą wjazdu do 
35,0 m2 poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
oznaczonymi na rysunku planu;

3) nalery unikać przeksztaEcenia powierzchni te-

renu z wyjątkiem sytuacji wymagających ksztaEto-
wania wEa[ciwej niwelety przekroju poprzecznego 
dojazdów i doj[ć;

4) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków 
tymczasowych (z wyjątkiem obiektów zaplecza bu-
dów na czas ich realizacji), budynków prowizorycz-
nych i garary blaszanych.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nalery uwzględnić przepisy i ograniczenia wyni-
kające z funkcjonowania Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu ｧDolina rzeki Swędrniｦ, w którego granicach 
zlokalizowane są tereny objęte planem;

2) zakazuje się budowy ferm hodowlanych;
3) energia cieplna powinna pochodzić z przyja-

znych dla [rodowiska pródeE, które nie spowodują 
wzrostu emisji zanieczyszczeG do atmosfery z za-
strzereniem §7 pkt 4;

4) dopuszcza się stosowanie paliw pEynnych, 
staEych i gazowych pod warunkiem speEnienia wy-
magaG okre[lonych w przepisach prawa w zakre-
sie ochrony powietrza oraz alternatywnych pródeE 
energii;

5) zakazuje się lokalizowania obiektów, jereli 
uciąrliwo[ci z nimi związane mogą pogorszyć do-
tychczasowy stan [rodowiska;

6) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych nalery oprzeć o istniejący system gospodarki 
odpadami, zgodnie z przepisami o odpadach;

7) do nasadzeG nalery urywać rodzimych, zgod-
nych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów gwa-
rantujących dEugotrwaEe utrzymywanie zieleni;

8) dla terenów objętych miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego nalery zachować 
dopuszczalne poziomy haEasu w [rodowisku wyni-
kające z przepisów odrębnych.

§8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków: w razie natrafienia w trak-
cie prac ziemnych na obiekty archeologiczne nalery 
niezwEocznie powiadomić odpowiedni organ sEurby 
ochrony zabytków, a następnie przystąpić do arche-
ologicznych badaG ratunkowych.

§9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu:

1) zakazuje się lokalizowania obiektów, jere-
li uciąrliwo[ci z nimi związane przenikają na teren 
nieruchomo[ci nalerących do osób trzecich i są w 
konflikcie z obecną lub planowaną funkcją tych nie-
ruchomo[ci;

2) przy projektowaniu obiektów budowlanych 
nalery zapewniać ochronę ludno[ci zgodnie z wy-
maganiami obrony cywilnej okre[lonymi przepisami 
szczególnymi;

3) do czasu przeEorenia istniejących linii elektro-
energetycznych oraz sieci uzbrojenia podziemnego 
nalery zachować odlegEo[ci dla nowej zabudowy, 
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wynikające z przepisów odrębnych; lokalizacja za-
budowy w obrębie terenu pasa ochronnego wy-
maga uzgodnienia z wEa[ciwym zarządcą sieci z 
uwzględnieniem zachowania standardów jako[ci 
[rodowiska okre[lonych w przepisach odrębnych.

§10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji:

1) podstawowy ukEad komunikacyjny tworzyć 
będą istniejące i planowane: drogi publiczne - zbior-
cze oznaczone na rysunku planu symbolem KDz, 
drogi publiczne - dojazdowe oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDd, drogi wewnętrzne oznaczone 
na rysunku planu symbolem KDw (drogi wewnętrz-
ne gminne i prywatne) oraz ciągi piesze oznaczone 
na rysunku planu symbolem KDx;

2) wszystkie tereny w granicach planu będą obsEu-
giwane komunikacyjnie z przylegEych dróg publicz-
nych ｠ gminnych lub wewnętrznych zlokalizowa-
nych w obszarze lub poza obszarem opracowania 
planu, o ile nie ustalono inaczej w Rozdziale 2 i 3;

3) dopuszcza się realizację dróg rowerowych i cią-
gów pieszo-rowerowych w obrębie istniejących lub 
projektowanych pasów drogowych, a takre w razie 
potrzeby na innych terenach;

4) dla zapewnienia peEnej obsEugi komunikacyjnej 
obszaru zezwala się na realizację innych nir wyzna-
czone w planie dróg wewnętrznych w ramach zago-
spodarowania terenu;

5) w ramach terenu nalery zapewnić odpowiednią 
liczbę miejsc postojowych oraz gararowych zaspo-
kajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju 
samochodów z uwzględnieniem warunków tech-
nicznych okre[lonych w przepisach odrębnych, jed-
nak nie mniej nir:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
oraz budynków rekreacji indywidualnej ｠ 2 stanowi-
ska dla kardego budynku z uwzględnieniem miejsc 
w gararach,

b) dla obiektów handlowych ｠ 1 stanowisko na 
karde rozpoczęte 25 m2 powierzchni urytkowej,

c) dla obiektów usEugowych ｠ 1 stanowisko na 
karde rozpoczęte 40 m2 powierzchni urytkowej,

d) dla obiektów usEug turystyki (hotel, pensjonaty, 
o[rodek wypoczynkowy) ｠ min. 1 stanowisko na 1 
pokój go[cinny.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) docelowo nalery zapewnić wykonanie peEnego 
uzbrojenia w podstawową sieć infrastruktury tech-
nicznej oraz podEączenia do niej terenu objętego pla-
nem

2) nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbrojenia 
technicznego nalery lokalizować na terenie dróg, a 
w uzasadnionych przypadkach równier na terenach 
o innym przeznaczeniu;

3) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia 
technicznego nalery realizować zgodnie z opraco-

waniami dotyczącymi rozwoju sieci, w oparciu o 
wnioski przyszEych odbiorców;

4) zezwala się na lokalizację na obszarze planu 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej nie zwią-
zanych z obsEugą terenu objętego planem;

5) dla zaopatrzenia w wodę plan ustala powiąza-
nie terenu objętego planem z istniejącym i projek-
towanym ukEadem sieci wodociągowej; budowę, 
adaptację, rozbudowę, wymianę, modernizację ist-
niejącej sieci wodociągowej;

6) dla odprowadzania i unieszkodliwiania [cieków 
plan dopuszcza tymczasowe odprowadzanie [cie-
ków do szczelnych zbiorników bezodpEywowych do 
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej oraz ich wywóz 
zgodnie z przepisami odrębnymi; ustala się docelo-
wo powiązanie terenu objętego planem z systemem 
kanalizacji sanitarnej;

7) dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan 
ustala powiązanie terenu objętego planem z syste-
mem zasilania poprzez budowę nowych oraz roz-
budowę istniejących linii napowietrznych lub ka-
blowych [redniego i niskiego napięcia oraz stacji 
transformatorowych;

8) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych do gruntu bez naruszania interesu 
osób trzecich, z uwzględnieniem przepisów odręb-
nych lub do planowanej sieci kanalizacji deszczowej;

9) ustala się obowiązek gospodarowania odpada-
mi zgodnie z przepisami o odpadach;

10) w przypadku konieczno[ci naruszenia syste-
mu melioracyjnego nalery zastosować rozwiązanie 
zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi.

§12. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków Eączenia i podziaEu nieruchomo[ci:

1) sposób podziaEu nieruchomo[ci okre[lono na 
rysunku planu i w ustaleniach szczegóEowych w 
Rozdziale 2 i 3;

2) dopuszcza się wydzielenie dziaEek pod lokaliza-
cję dróg wewnętrznych oraz urządzeG infrastruktury 
technicznej stosownie do potrzeb;

3) nie zachodzi scalanie i podziaE nieruchomo[ci w 
rozumieniu przepisów odrębnych.

§13. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania i urytkowania 
terenów ｠ nie ustala się.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe dla miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kopminek 
dla terenu poEoronego w miejscowo[ci Nowy Na-
kwasin stanowiącego zaEącznik nr 1 do uchwaEy

§14. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1ML, 4ML, 5ML, 7ML:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy rekre-
acji indywidualnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) istniejący i projektowany podziaE na dziaEki bu-
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dowlane przedstawiono na rysunku planu;
b) dopuszcza się inny podziaE, pod warunkiem za-

chowania minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki bu-
dowlanej ｠ 30,0 m oraz minimalnej powierzchni 
nowo wydzielonej dziaEki budowlanej ｠ 1500,0 m2,

c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze,
b) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

c) nachylenie gEównych poEaci dachowych bryEy 
budynku: 30º - 45º,

d) wysoko[ć zabudowy ｠ do 2 kondygnacji, jed-
nak nie wyrej nir 9,0 m,

e) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 20 % po-
wierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej nir 
250,0 m2,

f) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 60 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2ZL:

1) przeznaczenie terenu ｠ lasy;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ zgodnie z 

przepisami odrębnymi w zakresie podziaEu gruntów 
rolnych i le[nych;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) ustala się zakaz zabudowy,
c) dopuszcza się realizację ciągu pieszego po uzy-

skaniu zgody wEa[ciwego organu administracji le-
[nej,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 3ZP/U:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-
nej i usEug;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: nalery wydzie-
lić dziaEkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgranicza-
jącymi;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ obiekty 
maEej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, plac zabaw,

b) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

c) nachylenie gEównych poEaci dachowych bryEy 
budynku: 30º - 45º,

d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 6,0 m,
e) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 20 % po-

wierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej nir 
250,0 m2,

f) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 70 % 
powierzchni terenu;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 6WS, 9WS:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny wód powierzch-
niowych [ródlądowych;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: nalery wydzie-
lić dziaEki geodezyjne zgodnie z liniami rozgranicza-
jącymi;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ kEadki, 
mosty dla pieszych, urządzenia hydrotechniczne za-
bezpieczające brzegi wód,

b) nalery umocnić i zabezpieczyć skarpy nie naru-
szając naturalnych warunków [rodowiskowych,

c) nalery zabezpieczyć wody przed niekontrolo-
wanym napEywem zanieczyszczonych wód z tere-
nów sąsiednich;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§18. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 8ZP, 11ZP:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zieleni urządzo-
nej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: nalery wydzie-
lić dziaEki geodezyjne zgodnie z liniami rozgranicza-
jącymi;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiek-
tów infrastruktury technicznej,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ obiekty 
maEej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej, plac zabaw, ciąg pieszy,

c) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 80 % 
powierzchni terenu,

d) ogrodzenia od strony lasu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 13ZL nalery realizować jako 
arurowe w min. 80%; ustala się zakaz lokalizacji 
ogrodzeG z prefabrykowanych elementów betono-
wych;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 220 ｠ 23756 ｠ Poz. 4033

§19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 10US/ZP:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny usEug sportu i 
rekreacji w zieleni urządzonej, w tym urządzenia 
sportowo-rekreacyjne, hotel, pensjonat, usEugi ga-
stronomii, place zabaw;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci: nalery wydzie-
lić dziaEkę geodezyjną zgodnie z liniami rozgranicza-
jącymi;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, ciąg pieszy, 
obiekty maEej architektury,

b) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

c) nachylenie gEównych poEaci dachowych bryEy 
budynku: 30º - 45º,

d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 12,0 m,
e) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 40 % po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
f) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30 % 

powierzchni dziaEki budowlanej;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-

nie z §10 pkt 1 i 2;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §11.

§20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 12ZP/ML:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy rekre-
acji indywidualnej w zieleni urządzonej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) istniejący i projektowany podziaE na dziaEki bu-

dowlane przedstawiono na rysunku planu,
b) dopuszcza się inny podziaE, pod warunkiem za-

chowania minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki bu-
dowlanej ｠ 30,0 m oraz minimalnej powierzchni 
nowo wydzielonej dziaEki budowlanej ｠ 1500,0 m2,

c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze,
b) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

c) nachylenie gEównych poEaci dachowych bryEy 
budynku: 30º - 45º,

d) wysoko[ć zabudowy ｠ do 2 kondygnacji, jed-
nak nie wyrej nir 9,0 m,

e) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 15 % po-
wierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej nir 
250,0 m2,

f) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 70 % 
powierzchni dziaEki budowlanej,

g) ogrodzenia od strony lasu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 13ZL nalery realizować jako 
arurowe w min. 80 %; ustala się zakaz lokalizacji 

ogrodzeG z prefabrykowanych elementów betono-
wych;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 13ZL:

1) przeznaczenie terenu ｠ lasy;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ zgodnie z 

przepisami odrębnymi w zakresie podziaEu gruntów 
rolnych i le[nych;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) ustala się zakaz zabudowy,
c) dopuszcza się realizację ciągu pieszego po uzy-

skaniu zgody wEa[ciwego organu administracji le-
[nej,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§22. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 14MN/ML, 20MN/ML:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej z do-
puszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) istniejący i projektowany podziaE na dziaEki bu-

dowlane przedstawiono na rysunku planu,
b) dopuszcza się inny podziaE, pod warunkiem za-

chowania minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki bu-
dowlanej ｠ 30,0 m oraz minimalnej powierzchni 
nowo wydzielonej dziaEki budowlanej ｠ 1500,0 m2,

c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszcza się zachowanie istniejących budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych 
i inwentarskich zlokalizowanych na terenach 14MN/
ML i 20MN/ML o innych parametrach nir wymie-
nione w §22 pkt 3 lit. c, d, e, f bez morliwo[ci ich 
rozbudowy i nadbudowy,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 
budynki gospodarcze,

c) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

d) nachylenie gEównych poEaci dachowych bryEy 
budynku: 30º - 45º,

e) wysoko[ć zabudowy ｠ do 2 kondygnacji, jed-
nak nie wyrej nir 9,0 m;

f) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 30 % po-
wierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej nir 
250,0 m2,

g) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;
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4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§23. Ustalenia dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 15ML, 16ML, 17ML, 19ML:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy rekre-
acji indywidualnej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) istniejący i projektowany podziaE na dziaEki bu-

dowlane przedstawiono na rysunku planu,
b) dopuszcza się inny podziaE, pod warunkiem za-

chowania minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki bu-
dowlanej ｠ 30,0 m oraz minimalnej powierzchni 
nowo wydzielonej dziaEki budowlanej ｠ 1500,0 m ²,

c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze,
b) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

c) nachylenie gEównych poEaci dachowych bryEy 
budynku: 30º - 45º,

d) wysoko[ć zabudowy ｠ do 2 kondygnacji, jed-
nak nie wyrej nir 9,0 m,

e) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 20 % po-
wierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej nir 
250,0 m2,

f) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 60 % 
powierzchni dziaEki budowlanej,

g) ogrodzenia od strony lasu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 13ZL nalery realizować jako 
arurowe w min. 80 %; ustala się zakaz lokalizacji 
ogrodzeG z prefabrykowanych elementów betono-
wych;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 18RM/MN:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy zagro-
dowej w gospodarstwach rolnych z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno sto-
jącej;

2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) nalery wydzielić dziaEkę geodezyjną zgodnie z 

liniami rozgraniczającymi,
b) dopuszcza się inny podziaE, pod warunkiem za-

chowania minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki bu-
dowlanej ｠ 30,0 m oraz minimalnej powierzchni 
dziaEki budowlanej ｠ 2000,0 m2;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 
budynki gospodarcze,

b) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

c) nachylenie gEównych poEaci dachowych bryEy 
budynku: 30º - 45º,

d) wysoko[ć zabudowy ｠ do 2 kondygnacji, jed-
nak nie wyrej nir 9,0 m,

e) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 20 % po-
wierzchni dziaEki budowlanej, jednak nie więcej nir:

- 600,0 m2 dla Eącznej powierzchni budynków w 
zabudowie zagrodowej,

- 250,0 m2 dla budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych wolno stojących,

f) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 40 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§25. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 21KDd, 22KDw, 
23KDw, 24KDx, 25KDz, 26KDx, 27KDw, 28KDw, 
29KDd, 30KDd, 31KDw, 32KDd :

1) przeznaczenie terenu:
a) 21KDd ｠ droga publiczna ｠ dojazdowa,
b) 22KDw ｠ droga wewnętrzna,
c) 23KDw ｠ droga wewnętrzna,
d) 24KDx ｠ ciąg pieszy,
e) 25KDz ｠ droga publiczna ｠ zbiorcza,
f) 26KDx ｠ ciąg pieszy,
g) 27KDw ｠ droga wewnętrzna,
h) 28KDw ｠ droga wewnętrzna,
i) 29KDd ｠ droga publiczna ｠ dojazdowa,
j) 30KDd ｠ droga publiczna ｠ dojazdowa,
k) 31KDw ｠ droga wewnętrzna,
l) 32KDd - droga publiczna ｠ dojazdowa;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ tereny dróg 

publicznych, dróg wewnętrznych oraz ciągów pie-
szych wyznaczają linie rozgraniczające okre[lone na 
rysunku planu,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) szeroko[ci dróg i ciągów pieszych w liniach roz-
graniczających zgodnie z rysunkiem planu,

b) przestrzeG dróg i ciągów pieszych more sEuryć do 
prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz loka-
lizacji obiektów i urządzeG infrastruktury technicznej.

RozdziaE III
Ustalenia szczegóEowe dla miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kopminek 
dla terenu poEoronego w miejscowo[ci Murowa-

niec stanowiącego zaEącznik nr 2 do uchwaEy

§26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1UT/ZP:

1) przeznaczenie terenu ｠ tereny zabudowy usEug 
turystyki w zieleni urządzonej, w tym hotel, o[rodek 
wypoczynkowy, pensjonaty, usEugi gastronomii, 
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urządzenia sportowe i rekreacyjne, place zabaw;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci:
a) nalery wydzielić dziaEkę geodezyjną zgodnie z 

liniami rozgraniczającymi,
b) dopuszcza się podziaE terenu po warunkiem za-

chowania minimalnej powierzchni nowo wydzielo-
nej dziaEki budowlanej ｠ 5000 m2,

c) dopuszcza się Eączenie dziaEek;
3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 

terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ urządze-

nia i obiekty infrastruktury technicznej, ciąg pieszy, 
obiekty maEej architektury,

b) geometria dachów ｠ dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o poEaciach symetrycznie zbiegają-
cych się w kalenicy,

c) nachylenie gEównych poEaci dachowych bryEy 
budynku: 30º - 45º,

d) wysoko[ć zabudowy ｠ maks. 12,0 m,
e) powierzchnia zabudowy ｠ maks. 10 % po-

wierzchni dziaEki budowlanej,
f) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 70 % 

powierzchni dziaEki budowlanej;
4) projektowaną zabudowę nalery wkomponować 

w istniejącą zieleG ograniczając do minimum wycin-
kę istniejących drzew;

5) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-
nie z §10 pkt 1 i 2;

6) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej ｠ zgodnie z §11.

§27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 2ZL:

1) przeznaczenie terenu ｠ lasy;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ zgodnie z 

przepisami odrębnymi w zakresie podziaEu gruntów 
rolnych i le[nych;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) ustala się zakaz zabudowy;
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ zgod-

nie z §10 pkt 1 i 2;
5) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej ｠ zgodnie z §11.

§28. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 3KDw, 4KDw:

1) przeznaczenie terenu ｠ drogi wewnętrzne;
2) zasady podziaEu nieruchomo[ci ｠ tereny dróg 

wewnętrznych wyznaczają linie rozgraniczające 
okre[lone na rysunku planu,

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania 
terenu:

a) szeroko[ci dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu,

b) przestrzeG dróg more sEuryć do prowadzenia 
sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiek-
tów i urządzeG infrastruktury technicznej.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§29. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci dla miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kopminek dla terenu poEoronego w miejsco-
wo[ci Nowy Nakwasin stanowiącego zaEącznik nr 1 
do uchwaEy:

1) dla terenów: 1ML, 4ML, 5ML, 7ML, 15ML, 
16ML, 17ML, 19ML - 30 %;

2) dla terenów: 2ZL, 13ZL - 30 %;
3) dla terenu: 3ZP/U - 30 %;
4) dla terenów: 6WS, 9WS - 0 %;
5) dla terenów: 8ZP, 11ZP - 30 %;
6) dla terenu: 10US/ZP - 30 %;
7) dla terenu: 12ZP/ML - 30 %;
8) dla terenów: 14MN/ML, 20MN/ML - 30 %;
9) dla terenu: 18RM/MN - 30 %;
10) dla terenów: 21KDd, 29KDd, 30KDd, 32KDd 

- 0 %;
11) dla terenu: 25KDz - 0 %;
12) dla terenów: 24KDx, 26KDx - 0 %;
13) dla terenów: 22KDw, 23KDW, 27KDw, 

28KDw, 31KDw - 0 %.

§30. Ustala się stawkę procentową jednorazowej 
opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci dla miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kopminek dla terenu poEoronego w miejsco-
wo[ci Murowaniec stanowiącego zaEącznik nr 2 do 
uchwaEy:

1) dla terenu: 1UT/ZP - 30 %;
2) dla terenu: 2ZL - 30 %;
3) dla terenów: 3KDw, 4KDw - 0 %.

RozdziaE IV
Ustalenia koGcowe

§31. Dla gruntów le[nych nie stanowiących wEa-
sno[ci Skarbu PaGstwa o pow. 0,6185 ha poEoro-
nych w obrębie miejscowo[ci Nowy Nakwasin oraz 
gruntów le[nych nie stanowiących wEasno[ci Skar-
bu PaGstwa o pow. 3,90 ha poEoronych w obrębie 
miejscowo[ci Murowaniec uzyskano zgodę na zmia-
nę przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze i 
niele[ne na mocy Decyzji MarszaEka Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. o znaku 
DR.II.6070-19/08.

§32. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kopminek.

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

 Przewodniczący 
Rady Gminy

(-) Józef BryEa
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze 
zm.) Rada Gminy Kopminek rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu.

W dniu 01.07.2008 r. wpEynęEo pismo zawiera-
jące uwagę o następującej tre[ci: ｧO[wiadczam, 
ir nie wyraram zgody na nanoszenie jakichkolwiek 
zmian na mojej prywatnej drodze wewnętrznej pro-
wadzącej do dziaEek nr 16/2 i 16/1 w miejscowo[ci 
Nowy Nakwasin 120.ｦ

W dniu 08.07.2008 r. wpEynęEo pismo zawierają-
ce uwagę o następującej tre[ci: ｧ(..) nie wyraram 
zgody na przeznaczenie czę[ci terenu dziaEki 17/6 
na planowaną drogę wewnętrzną i ciąg pieszy dla 
urytku publicznego. (ｫ) Istniejący aktualnie stan 

zapewnia nam korzystanie z nieruchomo[ci zgodnie 
z dotychczasowym przeznaczeniem, w związku z 
czym prosimy o uwzględnienie naszego wniosku o 
nienaruszanie tego stanu i naniesienie stosownych 
poprawek w projekcie planu (ｫ)ｦ

Rada Gminy Kopminek postanawia uwzględnić 
ww. uwagi i usunąć z projektu planu jednostki 
27KDw i 28KDx przeznaczając caEo[ciowo teren 
pod funkcję zabudowy rekreacji indywidualnej w 
zieleni urządzonej.

Sposób rozstrzygnięcia uwag jest zgodny z ｧWy-
kazem uwag wniesionych do wyEoronego do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennegoｦ, który stanowi 
integralną czę[ć dokumentacji formalno-prawnej 
prac planistycznych.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy 
Kopminek rozstrzyga o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych.

§1. 1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.) zadania 
wEasne gminy.

2.  Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za-
pisane zostaEy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerące do zadaG wEasnych gminy:

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XLII/327/10

Rady Gminy Kopminek
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kopminek 

dla terenu poEoronego w miejscowo[ciach: Nowy Nakwasin i Murowaniec.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 4
do UchwaEy nr XLII/327/10

Rady Gminy Kopminek
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kopminek 

dla terenu poEoronego w miejscowo[ciach: Nowy Nakwasin i Murowaniec.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/327/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu 
położonego w miejscowościach: Nowy Nakwasin i Murowaniec. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Koźminek rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. W dniu 01.07.2008 r. wpłynęło pismo zawierające uwagę o następującej treści: „Oświadczam,  iż nie wyrażam zgody na  nanoszenie  jakichkolwiek  zmian  na  mojej  prywatnej  drodze  wewnętrznej  prowadzącej  do  działek  nr  16/2  i 16/1 w miejscowości Nowy Nakwasin 120.” W dniu 08.07.2008 r. wpłynęło pismo zawierające uwagę o następującej treści: „(..) nie wyrażam zgody na przeznaczenie części terenu działki 17/6 na planowaną drogę wewnętrzną i ciąg pieszy dla użytku publicznego. (…) Istniejący aktualnie stan zapewnia nam korzystanie z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, w związku z czym prosimy o uwzględnienie naszego wniosku o nienaruszanie tego stanu i naniesienie stosownych poprawek w projekcie planu (…)” Rada  Gminy  Koźminek  postanawia  uwzględnić  ww.  uwagi  i usunąć  z projektu  planu  jednostki  27KDw  i 28KDx przeznaczając całościowo teren pod funkcję zabudowy rekreacji indywidualnej w zieleni urządzonej. Sposób  rozstrzygnięcia  uwag  jest  zgodny  z „Wykazem  uwag  wniesionych  do  wyłożonego  do  publicznego  wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, który stanowi integralną część dokumentacji formalno‐prawnej prac planistycznych.  Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLII/327/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźminek dla terenu 

położonego w miejscowościach Nowy Nakwasin i Murowaniec. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Koźminek rozstrzyga o sposobie realizacji  inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. §1. 1.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.) zadania własne gminy. 2.    Wykaz  terenów  funkcjonalnych,  w których  zapisane  zostały  inwestycje  z zakresu  infrastruktury  technicznej należące do zadań własnych gminy:  

L.p. Symbole terenów 
funkcjonalnych 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis 
inwestycji) 

1 2 3 
1. 21KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
2. 25KDz tereny dróg publicznych - zbiorczych 
3. 29KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
4. 30KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
5. 32KDd tereny dróg publicznych - dojazdowych 
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§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w §1:

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym między inny-
mi ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamó-
wieG publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 
ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony 
[rodowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji okre[lonych w §1 
more ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z 
zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o 
ile nie nastąpi naruszenie ustaleG planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruk-
tury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych 
w §1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-
tury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy, podlega przepi-
som ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze 
zm.), przy czym:

1) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
gminy ustala się w uchwale budretowej,

2) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budretowy ujmowane są w wykazie sta-
nowiącym zaEącznik do uchwaEy budretowej, zwa-
nym ｧWydatki na Wieloletni program inwestycyjnyｦ.

§4. Inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepEa 
realizowane będą w sposób okre[lony w art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(t.j. Dz. U. 2006, nr 89, poz. 625 ze zm.).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, 
nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Kopminek 
uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. W związku z uchwaEą Nr XXIX/229/2006 
Rady Gminy Kopminek z dnia 27 lutego 2006 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kopminek dla terenów poEoronych w miejscowo-
[ciach Stary Nakwasin, Dębsko i Tymianek oraz po 
stwierdzeniu zgodno[ci ponirszych ustaleG ze zmia-
ną studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kopminek, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kopminek dla terenów poEoronych w miej-
scowo[ciach Stary Nakwasin, Dębsko i Tymianek, 
zwany dalej planem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kopminek 
dla terenu poEoronego w miejscowo[ci Stary Na-
kwasinｦ opracowany w skali 1: 1000; stanowiący 
zaEącznik nr 1 do uchwaEy;

2) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kopminek 
dla terenu poEoronego w miejscowo[ci Dębskoｦ 
opracowany w skali 1: 1000; stanowiący zaEącznik 
nr 2 do uchwaEy;

3) rysunek planu zatytuEowany ｧMiejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kopminek 
dla terenu poEoronego w miejscowo[ci Tymianekｦ 
opracowany w skali 1: 1000; stanowiący zaEącznik 
nr 3 do uchwaEy;

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiące zaEącz-
nik nr 4 do uchwaEy;

5) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nalerących do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 5 
do uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lają ry-
sunki planu.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:
1) linia rozgraniczająca ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzu-
ty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na 
dziaEce na powierzchnię tej dziaEki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię, w której more być umieszczona 
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 z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kopminek dla tere-
nów poEoronych w miejscowo[ciach Stary Nakwasin, Dębsko i Tymianek


