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Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z popn. zm.)  przedmiotowy 
projekt planu zostaE wyEorony do publicznego wglą-
du w terminie od dnia 23 lutego 2010 r. do dnia 23 
marca 2010 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 8 kwietnia 
2010 r.

W ustawowym terminie wniesiono 1 uwagę do 
projektu planu, uwzględnioną przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Murowana Go[lina, w związku z czym 
Rada Miejska w Murowanej Go[linie nie podejmu-
je rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o 
którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na obszarze objętym projektem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego nie ma tere-
nów, dla których zapisane zostaEy inwestycje z za-

kresu infrastruktury technicznej nalerące do zadaG 
wEasnych gminy.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XL/382/2010

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KWARTADU ZABU-

DOWY W REJONIE ULIC: POZNAFSKIEJ I KOCHANOWSKIEGO W MUROWANEJ GOZLINIE

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XL/382/2010

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO KWARTADU ZABUDOWY W REJONIE ULIC: POZNAFSKIEJ I KOCHANOW-

SKIEGO W MUROWANEJ GOZLINIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 
NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, 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 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) 
oraz 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, 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 i 
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz 
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy 

Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§1. 1.  Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Chrzypsko Wielkie - uchwaEa Nr 
XVII/102/2004 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z 
dnia 6 kwietnia 2004 roku, uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego na terenie 
gminy Chrzypsko Wielkie, zwany dalej ｧplanemｦ.

2.  Granice obszaru objętego planem okre[la ry-
sunek planu.

3.  Integralne czę[ci uchwaEy stanowią:
1)  rysunek planu zatytuEowany Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 
Chrzypsko Wielkie opracowany w skali 1 : 1000, 
stanowiący zaEącznik Nr 1;

2)  rozstrzygnięcie Rady Gminy Chrzyspko Wielkie 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu planu, stanowiące zaEącznik Nr 2;
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UCHWADA NR XXXVI/215/2010 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

 z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko 
Wielkie
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3)  rozstrzygnięcie Rady Gminy Chrzypsko Wielkie 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące 
zaEącznik Nr 3.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)  akcencie architektonicznym- nalery przez to 

rozumieć czę[ć budynku wyrórniającą się w oto-
czeniu w formie kaferków, ryzalitu, wykusza, pod-
kre[lającą kompozycję urbanistyczną i uEatwiającą 
orientacje w terenie;

2)  dachu stromym- nalery przez to rozumieć dach 
dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym 
kącie pochylenia poEaci dachowych oraz kącie na-
chylenia od 30o do 45o;

3)  dziaEce budowlanej- nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną, zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy- nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć 
w jakiej morna sytuować budynki od linii rozgrani-
czającej tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania;

5)  obowiązującej linii zabudowy- nalery przez to 
rozumieć linię, na której nakazuje się sytuować [cia-
nę elewacji budynku;

6)  ogrodzeniu arurowym- nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czę[ć arurowa stanowi 
nie mniej nir 70% powierzchni ogrodzenia;

7)  powierzchni biologicznej czynnej- nalery przez 
to rozumieć teren biologicznie czynny, zdefiniowa-
ny w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 marca 2009 r., zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
56, poz. 461);

8)  powierzchni zabudowy- nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budyn-
ków na dziaEce budowlanej, mierzoną po zewnętrz-
nym obrysie [cian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej, bez schodów 
zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków mar-
kiz i występów dachowych;

9)  stacji bazowej telefonii komórkowej- nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

10)  szyldzie- nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

11)  tablicy informacyjnej- nalery przez to rozu-
mieć elementy systemu informacji gminnej, informa-
cji turystycznej lub przyrodniczej;

12)  terenie- nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym przeznaczeniu i okre[lonych za-
sadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, kolorem i symbo-
lem literowym;

13)  urządzeniu reklamowym- nalery przez to ro-
zumieć wszelkie urządzenia będące no[nikami infor-
macji lub promocji wizualnej, w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie.

§3. Na obszarze planu ustala sie następujące prze-
znaczenie terenów:

1)  tereny zabudowy usEugowej poEorone na ob-
szarze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego oraz 
na obszarze Natura 2000 - Puszcza Notecka (PLB 
300015 - OSO), oznaczone na rysunku planu sym-
bolamiU/ZN;

2)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
poEorony na obszarze Sierakowskiego Parku Krajo-
brazowego oraz na obszarze Natura 2000 - Puszcza 
Notecka (PLB 300015 - OSO), oznaczony na rysun-
ku planu symbolemMN/ZN;

3)  teren drogi wewnętrznej poEorony na obsza-
rze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego oraz 
na obszarze Natura 2000 - Puszcza Notecka (PLB 
300015 - OSO), oznaczony na rysunku planu sym-
bolemKDW/ZN;

4)  tereny infrastruktury technicznej poEorone na 
obszarze Sierakowskiego Parku Krajobrazowego 
oraz na obszarze Natura 2000 - Puszcza Notecka 
(PLB 300015 - OSO), oznaczone na rysunku planu 
symbolami IT/2N.

§4. W zakresie zasad ksztaEtowania przestrzeni 
publicznych oraz w zakresie szczegóEowych zasad i 
warunków scalania i podziaEu nieruchomo[ci, a tak-
re w zakresie sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania i urytkowania terenów nie po-
dejmuje się ustaleG.

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

1)  lokalizację zabudowy i wolnostojących urzą-
dzeG reklamowych, zgodnie z wyznaczonymi na ry-
sunku planu liniami zabudowy;

2)  eksponowanie elewacji budynków i akcentów 
architektonicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

3)  dachy strome, kryte dachówką lub materiaEem 
ją imitującym, z uwzględnieniem pkt 4;

4)  dopuszczenie dachów pEaskich na terenie1U/
ZNi2U/ZN;

5)  zakaz stosowania materiaEów wykoGczenio-
wych [cian z tworzyw sztucznych, tEuczonego szkEa 
i tEuczonej ceramiki;

6)  dopuszczenie lokalizacji:
a)  przed linią zabudowy: wykuszy, balkonów, 

schodów i ramp wychodzących na odlegEo[ć nie 
większą nir 1,5 m,

b)  szyldów na elewacjach budynków usEugowych 
i na ogrodzeniach,

c)  tablicy informacyjnej na terenie1IT/ZN, w tym 
związanej z funkcjonowaniem dróg,

d)  urządzeG reklamowych na terenie1U/ZNi2U/
ZN;

7)  zakaz lokalizacji:
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a)  budynków przy granicy sąsiednich dziaEek bu-
dowlanych,

b)  ogrodzeG betonowych oraz ogrodzeG z elemen-
tów prefabrykowanych,

c)  stacji bazowych telefonii komórkowej.

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

1)  ochronę cennych przyrodniczo drzew, które 
nie kolidują z planowaną zabudową;

2)  zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-
nych od utwardzenia terenów, z uwzględnieniem 
widoku na Jezioro Chrzypskie i pkt 3;

3)  dostosowanie zieleni do lokalnych warunków 
glebowo-wodnych oraz stosowanie do nasadzeG 
drzew i krzewów gatunków rodzimych;

4)  ochronę zieleni Eąkowej, zgodnie z rysunkiem 
planu;

5)  lokalizację zieleni izolacyjnej na terenie 1U/ZN 
przy granicy z terenem MN/ZN;

6)  ochronę naturalnie uksztaEtowanej powierzchni 
ziemi;

7)  rekultywację gleby lub ziemi w przypadku ich 
zanieczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)  wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych po-
zyskanych podczas prac budowlanych w obrębie 
dziaEki budowlanej lub usuwanie ich, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

9)  zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
10)  docelowo doprowadzenie [cieków bytowych 

do sieci kanalizacji sanitarnej, z uwzględnieniem 
§11 pkt 5;

11)  zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w obrębie dziaEki budowlanej;

12)  zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni 
[cieków;

13)  nawierzchnie umorliwiające infiltrację wód 
opadowych i roztopowych dla terenuKDW/ZN;

14)  zagospodarowanie odpadów zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami i przepisami od-
rębnymi;

15)  dopuszczalny poziom haEasu w [rodowisku 
dla MN/ZN jak dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

16)  stosowanie w lokalu, o którym mowa w §8 
ust. 1 pkt 2 zasad akustyki architektonicznej i bu-
dowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi i polską 
normą;

17)  dopuszczenie wykorzystania odnawialnych 
pródeE energii, zgodnie z przepisami odrębnymi;

18)  dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, z zastrzereniem pkt 19, 
zgodnie z przepsiami odrębnymi;

19)  zakaz stosowania pieców, trzonów kuchen-
nych i kotEów na paliwo staEe, z wyjątkiem paliw 
odnawialnych z biomasy.

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 

ustala sie nakaz prowadzenia badaG archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji inwe-
stycji w oparciu o pozwolenie na badania arche-
ologiczne, uzyskane przed otrzymaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę.

§8. 1.  Dla terenu oznaczonego symbolem 1U/
ZN i 2U/ZN w zakresie parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, dla dziaEki budowlanej ustala się:

1)  lokalizację usEug nie oddziaEujących negatyw-
nie na [rodowisko;

2)  dopuszczenie lokalizacji lokalu mieszkalnego 
na terenie 2U/ZN;

3)  zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedary powyrej:

a)  800 m2 na terenie 1U/ZN,
b)  300 m2 na terenie 2U/ZN;
4)  dopuszczenie lokalizacji:
a)  obiektów maEej architektury,
b)  doj[ć i dojazdów,
c)  jednego wolno stojącego urządzenia reklamo-

wego na terenie 1U/ZN,
d)  ogrodzeG arurowych o wysoko[ci nie większej 

nir 1,6 m;
5)  wysoko[ć zabudowy:
a)  w przypadku dachów pEaskich nie większą nir 

9 m,
b)  w przypadku dachów stromych - 2 kondygna-

cje nadziemne, w tym poddasze z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi tj. do 10 m, przy wy-
soko[ci dolnej krawędzi dachu stromego nie więk-
szej nir 5 m;

6)  powierzchnię zabudowy nie większą nir - 50%;
7)  powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 

nir 30% liczoną odpowiednio Eącznie z terenem 1 i 
2IT/ZN;

8)  powierzchnię nowo wydzielonej dziaEki budow-
lanej nie mniejszą nir:

a)  dla terenu 1U/ZN- 1 800 m2

b)  ,dla terenu 2U/ZN- 1 000 m2;
9)  powierzchnię szyldów nie większą nir 0,8 m2;
10)  powierzchnię urządzeG reklamowych monto-

wanych na elewacjach budynków nie przekraczają-
cą 15% powierzchni danej elewacji oraz jej obrysu;

11)  powierzchnię wolno stojącego urządzenia re-
klamowego nie większą nir 3 m2 o Eącznej wysoko-
[ci do górnej krawędzi nie większej nir 8 m;

12)  lokalizację stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych w Eącznej ilo[ci nie mniejszej 
nir:

a)  na karde 100 m2 powierzchni urytkowej lokali 
handlowych 2 miejsca postojowe,

b)  na karde 100 m2 powierzchni urytkowej biur 
i obiektów usEugowych 1,5 miejsca postojowego,

c)  na karde 100 miejsc w obiektach gastrono-
micznych 10 miejsc postojowych,

d)  na karde 100 Eórek w hotelach, motelach i 
pensjonatach 20 miejsc postojowych,

e)  na lokal mieszkalny, o którym mowa w pkt 2 - 
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1 miejsce postojowe,
f)  zapewnienie miejsc postojowych dla osób nie-

peEnosprawnych i rowerów;
13)  dostęp do drogi publicznej poza planem po-

przez drogę wewnętrzną KDW/ZN;
14)  dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej, z uwzględnieniem §11.
2.  Dla terenu oznaczonego symbolem MN/ZN w 

zakresie parametrów i wskapników ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dla dziaE-
ki budowlanej ustala się:

1)  lokalizację jednego budynku mieszkalnego w 
zabudowie wolno stojącej;

2)  lokalizację garary wyEącznie wbudowanych w 
budynek mieszkalny, z uwzględnieniem pkt 3 lit. a 
i b;

3)  dopuszczenie lokalizacji:
a)  gararu o powierzchni nie większej nir 40 m2 i 

wysoko[ci do 3 m na dziaEce nr 280/3, ark.7,
b)  istniejącego budynku na dziaEce 280/2, ark. 7,
c)  obiektów maEej architektury,
d)  doj[ć i dojazdów,
e)  ogrodzeG arurowych o wysoko[ci nie większej 

nir 1,6 m;
4)  powierzchnię zabudowy nie większą nir 30%, 

jednak nie więcej nir 300 m2 powierzchni;
5)  powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 

nir 50%;
6)  wysoko[ć budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych - jedna kondygnacja nadziemna i poddasze 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
nie większa nir 10 m, przy wysoko[ci okapu nie 
większej nir 5 m od poziomu terenu;

7)  kalenice równolegEe do drogi KDW/ZN na od-
cinku nie mniejszym nir 60% szeroko[ci elewacji 
frontowej;

8)  powierzchnię nowo wydzielonej dziaEki budow-
lanej nie mniejszą nir 900 m2;

9)  szeroko[ć frontu nowo wydzielonej dziaEki bu-
dowlanej nie mniejszą nir 20,0 m;

10)  powierzchnię szyldów nie większą nir 0,8 
m2;

11)  podziaE na dziaEki budowlane wyEącznie pro-
stopadEy do drogi wewnętrznej KDW/ZN;

12)  lokalizację miejsc postojowych na poszcze-
gólnych dziaEkach w ilo[ci nie mniejszej nir 2 miej-
sca postojowe na budynek mieszkalny oraz dodat-
kowo 1 miejsce postojowe w przypadku lokalizacji 
usEug w budynku mieszkalnym;

13)  dostęp dziaEek budowlanych do drogi publicz-
nej poza planem poprzez drogę wewnętrzną KDW/
ZN;

14)  dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, z uwzględnieniem §11.

3.  Dla terenu oznaczonego symbolami1IT/ZN i 2 
IT/ZN w zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
ustala się:

1)  dopuszczenie lokalizacji sieci infarstruktury 
technicznej z uwzględnieniem §11;

2)  dopuszczenie lokalizacji rozbudowy drogi w 
obrębie zjazdu z drogi publicznej;

3)  dopuszczenie lokalizacji drogi rowerowej i 
chodnika;

4)  powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 30 %;

5)  zakaz lokalizacji ogrodzeG;
6)  dostęp do drogi publicznej poza planem po-

przez drogę wewnętrzną KDW/ZN.
4.  Dla terenu oznaczonego symbolem KDW/ZN 

w zakresie parametrów i wsakpników ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala 
się:

1)  lokalizację drogi wewnętrznej zakoGczoną pla-
cem do zawracania samochodów i przej[ciem pie-
szym, zgodnie z rysunkiem planu;

2)  szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu;

3)  dopuszczenie wydzielenia dla ruchu koEowego 
i ruchu pieszego wspólnej nawierzchni;

4)  dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej z uwzględnieniem §11.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie ustala się:

1)  ochronę walorów krajobrazowych terenu po-
Eoronego na obszarze Sierakowskiego Parku Krajo-
brazowego;

2)  ochronę gatunków dziko występujących pta-
ków, ssaków i ro[lin na terenie wyznaczonym jako 
obszar specjalnej ochrony ptaków w ramach obsza-
rów Natura 2000 - Puszcza Notecka PLB 300015;

3)  wprowadzenie nowych elementów zagospoda-
rowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami plani 
i przepisami odrębnymi.

§10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się: 

1)  zakaz lokalizacji budynków na terenie 1 i 2IT/
ZN, KDW/ZN i zieleni Eąkowej, zgodnie z rysunkiem 
planu;

2)  dostęp do wody, przechodzenie i grodzenie 
nieruchomo[ci przylegEych do powierzchniowych 
wód publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)  zachowanie ciągEo[ci systemu melioracyjnego, 
z dopuszczeniem przebudowy poza obszar lokaliza-
cji budynku, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. W zakresie okre[lenia zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej ustala się:

1)  powiązania drogowe na obszarze planu z ist-
niejącymi i planowanymi, zewnętrznymi elementami 
ukEadu komunikacyjnego;

2)  klasyfikację i parametry techniczne drogi we-
wnętrznej, zgodnie z §8 ust. 4;

3)  powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
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z przepisami odrębnymi;
4)  dopuszczenie robót budowlanych z zakresie 

sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci: wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepEowniczej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i monito-
ringu wizyjnego;

5)  dopuszczenie lokalizacji zbiorników bezod-
pEywowych na [cieki bytowe, z których będą one 
regularnie wyworone przez koncesjonowanego 
przewopnika, do czasu realizacji sieci kanalizacji sa-
nitarnej;

6)  budowę linii elektroenergetycznych i telekomu-
nikacyjnych wyEącznie jako kablowych;

7)  dopuszczenie lokalizacji o[wietlenia wzdEur 
drogi wewnętrznej KDW/ZN.

§12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko-
[ci 20%.

§13. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§14. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) mgr inr. Tomasz Jurgowiak 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Gminy Chrzypsko Wielkie rozstrzyga, co na-
stępuje:

§1. Przedmiotowy projekt planu zostaE wraz z pro-
gnozą oddziaEywania na [rodowisko wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 2 do 31 marca 
2010 r.

W ustawowym terminie nie wpEynęEa radna uwa-
ga.

§2. W związku z powyrszym Rada Gminy Chrzyp-
sko Wielkie nie podejmuje rozstrzygnięcia o spo-
sobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których 
mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. 

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

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

1) Zadania w zakresie realizacji komunikacji prze-
widzianej w planie oraz związanych z nimi wyku-
pami terenów prowadzić będą wEa[ciwe jednostki 
gminne.

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci infrastruktury, na 
podstawie przepisów odrębnych.

3) Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-
zowane będą zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

4) Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre[lo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego Gminy Chrzypsko Wielkie.

5) Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy 
Chrzypsko Wielkie.

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

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, okre[lonymi w 
planie, finansowanie to odbywać się będzie poprzez:

1) Wydatki z budretu gminy;
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ 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.
3) 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.

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXXVI/215/2010

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIO-
NYCH DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-

DAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXXVI/215/2010

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W 
MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY CHRZYPSKO 

WIELKIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDA-
SNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


