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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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i 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 Gniezno 
uchwala, co następuje: 

ROZDZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

§1. Zakres obowiązywania planu.
1. Uchwala się miejscowy planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów zabudowy mieszkanio-
wej we wsi Szczytniki Duchowne - dziaEka nr 69/3, 
stwierdzając jego zgodno[ć z ustaleniami Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Gniezno

2. Plan obejmuje teren dziaEki nr 69/3 we wsi 
Szczytniki Duchowne.

3. Integralnymi czę[ciami planu są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-

Eącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy w sprawie rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu planu, stano-
wiące zaEącznik Nr 2.

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, nalerących do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące zaEącznik Nr 3.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. dziaEce - nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą ob-
szar, na którym more być realizowane zamierzenie 

inwestycyjne, do którego mają zastosowanie uregu-
lowania zawarte w uchwale;

2. niskoemisyjnych pródEach ciepEa - nalery przez 
to rozumieć pródEa energii i paliwa, których pozy-
skanie nie doprowadza do degradacji [rodowiska 
naturalnego i których produkty spalania nie powo-
dują przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych w przepisach odrębnych;

3. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej drogi;

4. odnawialnych pródEach ciepEa - nalery przez to 
rozumieć pródEa energii takich jak energia sEoneczna, 
wiatru, ziemi i wody;

5. ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi najwyrej 30%;

6. powierzchni zabudowy - nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wszystkich budynków zloka-
lizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zada-
szeG, wiatroEapów;

7. powierzchni biologicznie czynnej - nalery przez 
to rozumieć sumę powierzchni, pokrytych ro[linno-
[cią trawiastą, zakrzewionych, zadrzewionych lub 
urządzonych jako oczka wodne;

8. reklamie wolnostojącej - nalery przez to rozu-
mieć budowle przeznaczoną do informacji wizualnej 
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elemen-
tami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący 
szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozu-
mieniu przepisów o znakach i sygnaEach drogowych;

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

10. terenie - nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi jednostkę ustaleG planu, ozna-
czoną numerem i symbolem literowym, dla której 
obowiązują ustalenia szczegóEowe;

11. uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych.

§3. Następujące obowiązujące ustalenia planu 
przedstawiono na rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem;
2) przeznaczenie terenu okre[lone symbolami lite-
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rowo-cyfrowymi;
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

ROZDZIAD II
PRZEPISY SZCZEGÓDOWE

§4. Przeznaczenie terenów
Dla obszaru objętego niniejszą uchwalą, ustala 

się następujące przeznaczenia poszczególnych tere-
nów, przyporządkowując im wskazane obok symbo-
le przeznaczenia: 

1) MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

2) ZE  - tereny zieleni nieurządzonej,
3) KDW - tereny drogi wewnętrznej,

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

1. Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urzą-
dzeG, które wpEywają negatywnie na Ead przestrzen-
ny, a w tym:

a) wolnostojących reklam,
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy,

c) ogrodzeG peEnych z elementów prefabrykowa-
nych.

2) Dopuszczenie na terenach MN lokalizacji reklam 
budynkach w sposób nie przesEaniający istotnych 
elementów architektonicznych elewacji budynków, 
np., okien, gzymsów o powierzchni 1m2.

3) Dopuszczenie umieszczenia szyldów na ogro-
dzeniu dziaEek od strony terenów komunikacji lub na 
elewacji budynków wyEącznie na wysoko[ci kondy-
gnacji parteru;

4) Lokalizację obiektów maEej architektury jedno-
rodnych w  formie dla terenów dróg.

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

1. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla 
których wymagane jest obligatoryjne sporządzenie 
raportu oddziaEywania na [rodowisko w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przed-
sięwzięć inwestycji celu publicznego

2. Zakaz lokalizacji obiektów wysokich i wysoko-
[ciowych w rozumieniu Prawa Budowlanego.

3. Nową zabudowę nalery lokalizować zgodnie z 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okre[lonymi 
na rysunku planu.

4. Zakaz lokalizacji budowli sEurących reklamie i 
reklam w obszarze dróg.

5. Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej 
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpEywo-
wych, z których [cieki będą systematycznie wy-
worone przez koncesjonowanego przewopnika do 
oczyszczalni [cieków, zgodnie z przepisami odręb-

nymi.
6. Zakaz wprowadzania [cieków do wód lub do 

ziemi.
7. Ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 

gruntowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. Selektywne gromadzenie odpadów w wyzna-

czonych miejscach na terenie kardej posesji oraz 
zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi w tym 
zakresie.

9. Ze względu na lokalizację na terenach o znacz-
nych zasobach wód podziemnych w obrębie piętra 
czwartorzędowego, gromadzenie odpadów odby-
wać się będzie w sposób zabezpieczający [rodowi-
sko gruntowo ｠ wodne przed zanieczyszczeniem. 

10. Zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach wEasnej dziaEki;

11. Zagospodarowanie zielenią wszystkich obsza-
rów wolnych od utwardzenia.

12. Wskazuje się, re teren MN, nalery do tere-
nów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy 
haEasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

13. Zbędne masy ziemne powstające podczas 
realizacji inwestycji nalery skEadować w miejscach 
wyznaczonych przez Gminę lub zagospodarować na 
terenie wEasnej posesji. 

14. Dla caEego obszaru objętego planem obowią-
zują przepisy odrębne w zakresie szczególnej ochro-
ny wód powierzchniowych ｠ zlewnia chroniona.

15. Wszelkie oddziaEywania na [rodowisko wyni-
kające z realizacji ustaleG planu i związane z eks-
ploatacją instalacji powodujących wprowadzenie 
gazów lub pyEów do powietrza, emisję haEasu oraz 
wytwarzanie pól elektromagnetycznych, nie mogą 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska, okre[lonych przepisami odrębnymi, poza 
terenem, do którego inwestor posiada tytuE prawny.

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

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
rowego, prace ziemne związane z zagospodarowa-
niem i zabudowaniem terenu wymagają uzgodnienia 
z WydziaEem Archeologicznym WUOZ w Poznaniu 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, dla okre-
[lenia konieczno[ci ewentualnych prac archeolo-
gicznych.

§8. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych, ustala się:

1. O[wietlenie terenu oraz zastosowanie trwaEych 
i estetycznych elementów urządzenia ulic.

2. Dopuszczenie lokalizowania obiektów maEej ar-
chitektury, z uwzględnieniem §5 pkt 4.

3. W liniach rozgraniczających terenów dróg we-
wnętrznych winy być lokalizowane wszelkie urzą-
dzenia infrastruktury komunikacyjnej i sieciowej 
oraz zadrzewienia przyuliczne. 
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§9.1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonym na rysunku symbolem MN 
ustala się następujące parametry i wskapniki ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wyEącznie jako wolnostojącej;

2) lokalizację na dziaEce budowlanej jednego bu-
dynku mieszkalnego, z dopuszczeniem

jednego budynku gararowego albo gospodarcze-
go lub gospodarczo-gararowego

3) sytuowanie budynków z uwzględnieniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu;

4) maksymalna wysoko[ć budynku gararowego 
albo gospodarczego lub gospodarczo-gararowego - 
5 m;

5) dopuszczenie sytuowania [cian budynku gara-
ry albo budynku gospodarczego lub gospodarczo-
gararowego bezpo[rednio przy granicy z sąsiednią 
dziaEką oraz jako budynki wolnostojące, wbudowa-
ne i dobudowane do budynku mieszkalnego,

6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% 
powierzchni dziaEki i nie więcej nir 250m2,

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 
60% powierzchni dziaEki;

8) maksymalna wysoko[ć zabudowy - 10,0 m do 
najwyrszego punktu dachu;

9) liczba kondygnacji:
a) w budynku mieszkalnym ｠ 2 nadziemne w tym 

urytkowe poddasze, dopuszczenie jednej kondygna-
cji podziemnej jereli pozwalają na to warunki grun-
towo-wodne,

b) w budynku gospodarczym i gararowym ｠ 2 
nadziemne w tym poddasze urytkowe,

10) stosowanie dachów stromych o kątach na-
chylenia poEaci od 30 do 45 stopni.

11) pokrycie dachu stromego - dachówka lub ma-
teriaE dachówko-podobny;

12) ogrodzenia arurowe o wysoko[ci nie więcej 
nir 1,5 m, materiaEem i kolorystyką nawiązujące do 
zabudowy kubaturowej dziaEki, z morliwo[cią obsa-
dzenia pnączami lub rywopEotem;

13) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z §13 pkt 6);

14) dostępno[ć komunikacyjna terenów z przyle-
gEych terenów dróg publicznych;

15) zakaz lokalizacji stacji bazowych i przesyEo-
wych telefonii komórkowej.

16) zasady podziaEu:
a) dopuszcza się Eączenie dziaEek z zachowania pa-

rametrów powierzchni zabudowanej i powierzchni 
biologicznie czynnej, o których mowa w ust. 1 pkt.6

b) dla kardej nowo wydzielanej dziaEki - obowiązek 
zachowania parametrów powierzchni zabudowanej 
i powierzchni zieleni, o których mowa w ust. 1 pkt. 
6 i 7; 

c) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej wy-
nosi 800 m2.

17)  zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 

których mowa w pkt.16, nie dotyczą wydzielenia 
dziaEek pod drogi wewnętrzne, infrastrukturę tech-
niczną, dojazdy i w celu regulacji granic między są-
siadującymi dziaEkami.

2. Na terenie zieleni nieurządzonej, oznaczonym 
na rysunku planu symbolem ZE ustala się: 

1) lokalizację pasa zieleni nieurządzonej wzdEur 
rowu w celu prowadzenia niezbędnych prac porząd-
kowych i pielęgnacyjnych związanych z utrzyma-
niem brzegów rowu;

2) zakaz nasadzeG drzew i krzewów;
3. Na terenach drogi wewnętrznej, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem KDW, ustala się:
1) klasyfikację; dla terenów KDW - droga we-

wnętrzna;
2) dla terenów: KDW zgodnie z rysunkiem planu:
a) ukEad z jezdnią szeroko[ci: co najmniej 6,0 m o 

dwukierunkowej organizacji ruchu; 
b) poszerzenie linii rozgraniczających w miejscach 

jak na rysunku planu pod place do nawracania, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

c) co najmniej jednostronny chodnik, wydzielony 
barwą i krawęrnikiem.

§10. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenu 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 ziemi.

§11. Szczególne zasady i warunki scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym.

1) W granicach planu nie występuje konieczno[ć 
scalania nieruchomo[ci w rozumieniu przepisówo-
drębnych.

2) Dopuszcza się:
1 podziaEy wtórne dziaEek pod warunkiem zacho-

wania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu na wszyst-
kich dziaEkach powstaEych w wyniku tego podziaEu 
｠ z wyEączeniem terenów publicznych oraz dziaEek 
związanych z obiektami infrastruktury technicznej 
nie wyznaczonymi w planie;

2 Eączenie dziaEek w granicach poszczególnych te-
renów;

§12. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy.

Obszar planu zlokalizowany jest na terenach 
szczególnej ochrony wód powierzchniowych ｠ 
zlewnia chroniona, na którym występują ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi. 

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1 szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu; przy czym minimalna 
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szeroko[ć dla nowo projektowanych odcinków dróg 
oznaczonych symbolem przeznaczenia KDW wynosi 
6 m;

2 zachowanie ciągEo[ci   powiązaG   elementów 
pasa drogowego,   w szczególno[ci jezdni, chodni-
ków, [cierek rowerowych w granicy obszaru pla-
nu oraz z zewnętrznym ukEadem komunikacyjnym z 
uwzględnieniem ustaleG planu;

3 dopuszczenie etapowania przy rozbudowie ukEa-
du drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi;

4 dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wy-
mienionych planem elementów ukEadu komunikacyj-
nego, w tym drogowych obiektów inrynierskich;

5 parametry ukEadu komunikacyjnego zgodnie z 
klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

6 w zalerno[ci od programu funkcjonalnego za-
pewnienie na dziaEce peEnych potrzeb parkingowych, 
przy czym nie mniej nir: 2 miejsca parkingowe na 1 
budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej;

§14.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej, ustala się:

1 zachowanie ciągEo[ci istniejących sieci uzbroje-
nia terenu z sieciami projektowanymi;

2 zachowanie istniejących sieci, z morliwo[cią ich 
remontu, przebudowy lub rozbudowy;

3 przyEączanie nowych obiektów do sieci infra-
struktury technicznej oraz usuwanie kolizji z siecią 
istniejącą na podstawie warunków technicznych 
okre[lonych przez gestorów sieci;

4 ustala się lokalizacje nowych odcinków sieci na 
terenach komunikacji;

5 dopuszcza się lokalizację nowych odcinków sie-
ci na innych terenach za zgodą wEa[ciciela;

6 dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-
ry technicznej nie okre[lonych w ustaleniach planu 
pod warunkiem wspólnego uzgodnienia wEa[ciciela 
terenu i gestora sieci;

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: za-
opatrzenie w wodę z sieci gminnej;

3. W zakresie odprowadzenia [cieków komunal-
nych ustala się:

1 do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej sto-
sowanie szczelnych zbiorników bezodpEywowych 
z których [cieki będą systematycznie wyworone 
przez koncesjonowanego przewopnika do oczysz-
czalni [cieków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2 zakaz wprowadzania [cieków do wód lub do 
ziemi.

4. W zakresie zaopatrzenia odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych ustala się: do czasu wy-
budowania kanalizacji deszczowej zagospodarowa-
nie wód opadowych i roztopowych w granicach 
wEasnej dziaEki zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie sieci gazowej ustala się: 
1 zaopatrzenie w gaz z sieci,
2 do czasu wybudowania sieci gazowej dopusz-

cza się stosowanie gazu pEynnego.
6. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala 

się:
1 zaopatrzenie w prąd z sieci elektroenergetycz-

nej,
2 lokalizację stacji transformatorowych.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 

ustala się: stosowanie paliw pEynnych, gazowych i 
staEych charakteryzujących się niskimi wskapnikami 
emisji lub alternatywnych pródeE energii.

8. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1 lokalizację nowej telekomunikacyjnej kanalizacji 

kablowej na terenach komunikacji,
2 lokalizację węzEów telekomunikacyjnych oraz 

szafek kablowych na terenach komunikacji oraz 
przy budynkach z dostępem do drogi,

§15. Nie ustala się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów.

§16. Nie ustala się obszarów rehabilitacji istnie-
jącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a takre 
obszarów wymagające przeksztaEceG lub rekultywa-
cji.

§17. Nie ustala się terenów rekreacyjno-wypo-
czynkowych oraz sEurących organizacji imprez ma-
sowych.

§18. Stawki procentowe.
Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami 

zmiany planu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazo-
wej opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci 
w istniejącej wysoko[ci: 15%.

ROZDZIAD III
PRZEPISY KOFCOWE

§19. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Gniezno.

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

Przewodniczący 
Rady Gminy w Gniepnie
(-) Marek SEomczewski



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 148 ｠ 16407 ｠ Poz. 2831Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 148  – 15 –  Poz. 2831  

  



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 148 ｠ 16408 ｠ Poz. 2831

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 17 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada 
Gminy w Gniepnie  rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Wójta Gminy  w spra-
wie braku uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wyEoronego do pu-
blicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpEywu 
ustaleG planu na [rodowisko, nie rozstrzyga się o 
sposobie ich rozpatrzenia.

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

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

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 

przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki miejskie.

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

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Rady Gminy 

w Gniepnie Nr XLV/458/10  
z dnia 16 kwietnia 2010 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów  zabudowy mieszkaniowej we 
wsi Szczytniki Duchowne - dziaEka nr 69/3

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYDOqONEGO DO PU-
BLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Rady Gminy 

w Gniepnie Nr XLV/458/10  
z dnia 16 kwietnia 2010 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów  zabudowy mieszkaniowej we 
wsi Szczytniki Duchowne - dziaEka nr 69/3

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WE WSI SZCZYTNIKI DU-
CHOWNE - DZIADKA NR 69/3, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 148  – 16 –  Poz. 2831  
Załącznik nr 2   do uchwały Rady Gminy w Gnieźnie Nr XLV/458/10  z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne ‐ działka nr 69/3 
 
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
Lp  Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej 
i adres 

zgłaszającego 
uwagi  

Treść uwagi   Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
wójta w 
sprawie 

rozpatrzenia 
uwag 

Rozstrzygniecie 
Rady Gminy 
załącznik do 
uchwały Nr 

XLV/458/10 z 
dnia 16 

kwietnia 2010 
roku 

1  2  3  4  5  6  7  8 

     

NIE 
WPŁYNĘŁY 
ŻADNE 

UWAGI NA 
PIŚMIE            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 17 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w Gnieźnie  rozstrzyga, co następuje:  

  Na  podstawie  oświadczenia  Wójta  Gminy    w  sprawie  braku  uwag  do  projektu  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.    
Załącznik nr 3  do uchwały Rady Gminy w Gnieźnie Nr XLV/458/10  z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne ‐ działka nr 69/3. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne  działka nr 69/3, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Gnieźnie rozstrzyga, co następuje:  §1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki miejskie. 2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych. 3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Gniezno. 4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Gniezno. 5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. 
 
§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 
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pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego

Programu Inwestycyjnego gminy Gniezno.
4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-

nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy 
Gniezno.

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

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

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 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, 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 i Nr 157 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu 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 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199 
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24 poz. 124) Rada Gminy BudzyG 
uchwala, co następuje: 

RozdziaE 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 1.  Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi BudzyG, 
obszaru poEoronego w rejonie ulicy Le[nej, zwany 
dalej planem, stwierdzając jego zgodno[ć z ustale-
niami Studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy BudzyG, uchwalo-

nym uchwaEą nr X/60/99 Rady Gminy BudzyG z dnia 
9 listopada 1999 r. 

2.  Granice obszaru objętego planem oznaczono 
graficznie na rysunku planu w skali 1:1000. 

3.  Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1)  rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, zwa-

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy, 

2)  rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, stanowią-
ce zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy, 

3)  rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące zaEącznik nr 3. 

4)  terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, 

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

1)  terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, 

2)  symbolu terenu ｠ rozumie się przez to inden-
tyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające literowy 
symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem, 

3)  przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję terenu, która przewara na obsza-

2832

UCHWADA NR XXXI/284/2010 RADY GMINY BUDZYF

 z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BudzyG - rejon ulicy Le[nej


