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UCHWAŁA NR VI/45/2011 RADY GMINY ŁUBOWO 

 z dnia 11 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych związanych z 

obsługą skansenu w DZIEKANOWICACH - działka nr ewid. 5/1 

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 ze zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Łubowo uchwala co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu usług turystycznych 
związanych z obsługą skansenu w Dziekanowi-
cach, działka nr ewid. 5/1, stanowiący zmianć 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Dziekanowice zatwierdzonego 
uchwałą Rady Gminy Łubowo Nr XVIII/109/96 z 
dnia 29. 05. 1996 r. (Dz. Urz. z dn. 29. 08. 1996 r.), 
po stwierdzeniu zgodnoċci ze zmianą Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łubowo - uchwała Rady 
Gminy Łubowo Nr XXXVIII/273/02 z dnia 09. 07. 
2002 r. oraz zmianami Studium, wprowadzonymi 
uchwałami Rady Gminy Łubowo: Nr X/101/2007 z 
dnia 19. 10. 2007 r. oraz Nr XXXIV/401/2010 z dnia 
29. 04. 2010 r. Granice obszaru objćtego planem 
zostały naniesione na rysunku planu. 

2. Plan miejscowy składa sić z treċci niniej-
szej uchwały oraz integralnych czćċci: 

1) rysunku planu – w skali 1:1000 – załącznik 
nr 1; 

2) rozstrzygnićcia w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go wyłoďonego do publicznego wglądu – 
załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie zadaĉ z zakresu infrastruk-
tury technicznej oraz zasad ich finansowa-
nia naleďących do zadaĉ własnych gminy – 
załącznik nr 3. 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 

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

1) ustawie – naleďy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym; 

2) planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

3) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Łubowo; 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleďy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, któ-
re powinno przewaďać na obszarze w ob-
rćbie linii rozgraniczających, okreċlone 
symbolem; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
inne niď podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

6) przedsićwzićciach mogących zawsze zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko oraz 
przedsićwzićciach mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko – na-
leďy przez to rozumieć przedsićwzićcia 
okreċlone w ustawie z dnia 3 pačdziernika 
2008 r. o udostćpnianiu informacji o ċro-
dowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na ċrodowisko – 
Dz. U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r.; 

7) dopuszczalnych poziomach hałasu – naleďy 
przez to rozumieć poziom hałasu, okreċlo-
ny wskačnikami hałasu dla wybranych ka-
tegorii terenów, okreċlony w przepisach 
odrćbnych dotyczących ochrony ċrodowi-
ska; 

8) infrastrukturze technicznej - naleďy przez to 
rozumieć urządzenia, sieci przesyłowe i 
związane z nimi obiekty ċwiadczące nie-
zbćdne i podstawowe usługi dla obiektów 
budowlanych lub jednostek osadniczych w 
zakresie elektroenergetyki, dostarczania 
ciepła, wody, usuwania ċcieków i odpa-
dów, teletechniki, transportu (drogi dojaz-
dowe, drogi piesze, miejsca postojowe ) 
itp.; 

9) froncie działki – naleďy przez to rozumieć 
czćċć działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa sić główny wjazd 
lub wejċcie na działkć; 

10) łączniku – naleďy przez to rozumieć budy-
nek łączący dwa lub wićcej budynków, któ-
rego funkcja ogranicza sić do komunikacji 
wewnćtrznej; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć najmniejszą dopuszczal-
ną odległoċć sytuowania budynku od linii 
rozgraniczającej teren. Nieprzekraczalna li-
nia zabudowy nie dotyczy dojċć i dojazdów 
do budynków, sieci uzbrojenia terenu w 
tym inwestycji celu publicznego z zakresu 
telekomunikacji oraz podziemnych czćċci 
budynków i budowli znajdujących sić poni-
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ďej poziomu otaczającego terenu. Ďadna z 
czćċci budynku nie moďe przekroczyć nie-
przekraczalnej linii zabudowy w kierunku 
linii rozgraniczającej teren od strony drogi 
o wićcej niď: okap, gzyms, balkon, daszek 
nad wejċciem, galeria - 1,5 m; taras, scho-
dy zewnćtrzne, pochylnia lub rampa – o 
wićcej niď odległoċć wynikająca z przepi-
sów odrćbnych, okreċlających odległoċci 
obiektów budowlanych od krawćdzi jezdni. 
Od strony Jeziora Lednica ďadna z wymie-
nionych czćċci budynku nie moďe przekro-
czyć nieprzekraczalnej linii zabudowy wy-
znaczonej w odległoċci 100 m od linii brze-
gowej; 

12) przestrzeni publicznej – naleďy przez to ro-
zumieć wnćtrza ulic, placów, tras dojazdo-
wych w kształcie wydzielonym liniami roz-
graniczającymi a stanowiące spójną funk-
cjonalnie i dostćpną publicznie przestrzen-
ną całoċć; 

13) korytarzu ekologicznym – naleďy przez to 
rozumieć obszar umoďliwiający migracjć 
roċlin, zwierząt lub grzybów; 

14) zieleni ekologicznej – naleďy przez to rozu-
mieć drzewa, krzewy, roċlinnoċć łąkową 
lub szuwary w obrćbie korytarza ekolo-
gicznego; 

15) siedlisku przyrodniczym – naleďy przez to 
rozumieć obszar lądowy lub wodny, natu-
ralny lub półnaturalny wyodrćbniony w 
oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i 
biotyczne. Dostosowanie roċliny do siedli-
ska przyrodniczego oznacza zgodnoċć z 
właċciwymi dla niej wymaganiami w miej-
scu planowanego nasadzenia – podłoďe 
gruntowe, stosunki wodne, nasłonecznie-
nie, pochylenie terenu itp.; 

16) reklamie - naleďy przez to wszelkie noċniki 
informacji wizualnej (noċniki naċcienne, 
wolnostojące, tablice reklamowe, pylony 
itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i 
zamocowaniami, nie bćdące szyldami, ta-
blicami informacyjnymi czy znakami w ro-
zumieniu przepisów o znakach i sygnałach 
drogowych; 

17) tablicach informacyjnych - naleďy przez to 
rozumieć elementy systemu informacji w 
tym: tablice, napisy i znaki związane z 
ochroną przyrody, bezpieczeĉstwem pu-
blicznym, turystyką i rekreacją w tym tabli-
ce, napisy i znaki informujące o nazwie uli-
cy, numerze domu; 

18) szyldach - naleďy przez to rozumieć ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz 
podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub 
miejsc wykonywania działalnoċci, nie bć-
dące reklamą; 

19) dachu dwuspadowym - naleďy przez to ro-
zumieć dach posiadający dwie podstawo-
we połacie dachowe o przeciwległych 
spadkach łączące sić wzdłuď kalenicy, z do-

puszczeniem uzupełnienia mniejszymi po-
łaciami wynikającymi z kształtu rzutu bu-
dynku lub wynikającymi z zastosowania ta-
kich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, 
werandy, naczółki itp.; 

20) dachu wielospadowym - naleďy przez to ro-
zumieć dach posiadający co najmniej trzy 
podstawowe połacie dachowe o podob-
nych spadkach, łączące sić w jednym 
punkcie lub wzdłuď kalenic. W przypadku 
rozczłonkowanego rzutu budynku lub za-
stosowania takich elementów jak lukarny, 
ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe 
połacie mogą być uzupełniane mniejszymi 
połaciami o podobnych spadkach; 

21) dachu stromym – naleďy przez to rozumieć 
dach o nachyleniu 18o lub wićkszym albo o 
nachyleniu w ċciċle okreċlonym przedziale 
- powyďej 18o; 

 
§ 3. Nastćpujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu: 

1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-

znaczeniu oraz oznaczenia graficzne i lite-
rowe dotyczące przeznaczenia terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) stanowiska archeologiczne; 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 4. Dla terenów okreċlonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem UT: 
a) podstawowe: usługi turystyczne – budynek 

hotelowo-gastronomiczny; 
b) dopuszczalne: budynek gospodarczy lub 

garaďowy, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej; 

2) dla terenu oznaczonego ZE: 
a) podstawowe: zieleĉ ekologiczna; 
b) dopuszczalne: ċcieďki piesze, sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej; 
3) dla terenu oznaczonego symbolem KD: 
a) podstawowe: teren poszerzenia drogi 

gminnej; 
b) dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruk-

tury technicznej; 
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) nakaz nawiązywania projektowanej zabu-
dowy do tradycyjnych, regionalnych i hi-
storycznych wzorców architektonicznych - 
w zakresie brył budynków i detali architek-
tonicznych, zaczerpnićtych z przykładów 
obiektów istniejących w Wielkopolskim 
Parku Etnograficznym w Dziekanowicach; 
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2) nakaz zachowania szczególnej dbałoċci 
przy zagospodarowaniu zielenią działki. 
Obowiązuje stosowanie rodzimych gatun-
ków roċlin, dostosowanych do miejscowe-
go siedliska przyrodniczego, a sposób 
wprowadzania nasadzeĉ nie moďe powo-
dować efektów niezgodnych z charakterem 
krajobrazu wsi wielkopolskiej; 

3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
budowlanych za wyjątkiem obiektów tym-
czasowych uďytkowanych w trakcie budo-
wy; 

4) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej 
architektury, których forma podlega 
uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków; 

5) zakaz lokalizowania urządzeĉ infrastruktury 
technicznej konkurujących wysokoċcią lub 
kubaturą z obiektami przeznaczenia pod-
stawowego przy czym wymóg ten nie do-
tyczy urządzeĉ telekomunikacyjnych. Dla 
urządzeĉ telekomunikacyjnych ustala sić 
wymóg kształtowania stosownej formy w 
uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) na obszarze objćtym planem obowiązują 
zakazy wynikające z połoďenia na terenie 
Lednickiego Parku Krajobrazowego, p. §10; 

2) zakaz lokalizacji przedsićwzićć, mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko bądč do przedsićwzićć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ċrodo-
wisko. Wymóg ten nie dotyczy terenów 
ulic, dróg i infrastruktury technicznej. 
Wszelkie oddziaływania związane z plano-
wanym przeznaczeniem terenu nie mogą 
powodować przekroczenia standardów ja-
koċci ċrodowiska, okreċlonych przepisami 
odrćbnymi, poza terenem do którego in-
westor posiada tytuł prawny; 

3) wskazuje sić iď teren UT w zakresie ochro-
ny przed hałasem zalicza sić do kategorii 
terenów na cele mieszkaniowo-usługowe; 

4) zakaz likwidowania roċlinnoċci związanej 
ze ċrodowiskiem wodnym wzdłuď brzegu 
jeziora Lednickiego takich jak: drzewa, 
krzewy, roċlinnoċć łąkową lub szuwary, 
zgodnie z §10; 

5) nakaz gromadzenia w wyznaczonym miej-
scu mas ziemnych powstałych w wyniku 
fundamentowania i zagospodarowania ich 
w obrćbie działki, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

6) nakaz gromadzenia i segregowania odpa-
dów w miejscach ich powstawania w po-
jemnikach zlokalizowanych w wyznaczo-
nym miejscu oraz w pierwszej kolejnoċci 
poddawania ich odzyskowi, a jeċli jest to 
niemoďliwe lub nie jest uzasadnione z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicz-
nych, przekazywania do unieszkodliwienia, 
zgodnie z wymaganiami ochrony ċrodowi-
ska oraz gminnym planem gospodarki od-
padami; 

7) nakaz wytwarzania energii dla celów 
grzewczych przy zastosowaniu paliw cha-
rakteryzujących sić najniďszymi wskačni-
kami emisji substancji do powietrza, takich 
jak paliwa płynne, gazowe i stałe np.: bio-
masa i drewno lub alternatywne čródła 
energii oraz zakaz stosowania wćgla w 
nowoprojektowanych obiektach; 

8) nakaz uwzglćdnienia w trakcie prac ziem-
nych przebiegu sieci melioracji szczegóło-
wej i wykonania prac zabezpieczających te-
ren przed podtopieniami wodami drenar-
skimi. Nakaz udroďnienia sieci drenarskiej i 
doprowadzenia do właċciwego stanu w 
przypadku uszkodzenia. 

 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić: 

1) obszar objćty planem połoďony jest w ob-
rćbie otoczenia zabytku – Wyspy Ostrów 
Lednicki, uznanej za Pomnik Historii. Oto-
czenie to zostało wpisane do rejestru za-
bytków, zgodnie z Decyzją Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 
zabytków Nr 18/Wlkp./C z dnia 10 listopada 
2006 roku. W związku z tym projekty bu-
dowlane nowo powstających budynków 
naleďy uzgodnić z Wielkopolskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków; 

2) nakaz przeprowadzenia ratowniczych ba-
daĉ wykopaliskowych wyprzedzających 
zagospodarowanie i zabudowanie terenu 
objćtego planem z uwagi na fakt wystćpo-
wania na obszarze objćtym planem stano-
wisk archeologicznych oraz nakaz stałego 
nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego 
nad całoċcią prac ziemnych. Pozwolenie na 
badania archeologiczne Inwestor winien 
uzyskać przed otrzymaniem pozwolenia na 
budowć; 

3) nie okreċla sić zasad ochrony dóbr kultury 
współczesnej z uwagi na nie wystćpowanie 
takich obiektów na obszarze objćtym pla-
nem. 

 
§ 8. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeby 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić: 

1) zakaz stosowania reklam; 
2) nakaz objćcia szyldów i tablic informacyj-

nych jednolitymi standardami grafiki, liter-
nictwa, kolorystyki uzgodnionymi z Wiel-
kopolskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków; 

3) nakaz realizowania aďurowych ogrodzeĉ z 
dopuszczeniem ďywopłotów. Formć ogro-
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dzeĉ – wysokoċć, materiał, kolor, naleďy 
uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

4) nakaz odsunićcia ogrodzenia od brzegu Je-
ziora Lednica co najmniej na odległoċć 15 
m tj. do linii rozgraniczającej pomićdzy te-
renami ZP i UT przy dopuszczeniu nie 
ogradzania terenu od strony Jeziora Ledni-
ca; 

 
§ 9. W zakresie parametrów i wskačników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głoċciach: 

a) 10m od linii rozgraniczającej teren UT od 
strony istniejącej poza obszarem objćtym 
planem drogi gminnej, po uwzglćdnieniu 
pasa terenu KD o szerokoċci 4,5 m, ustalo-
nego na poszerzenie drogi gminnej; 

b) 100m od linii brzegowej Jeziora Lednica tj. 
od zachodniej granicy działki 5/1; 

2) maksymalną powierzchnić zabudowy na 
terenie UT - 15%; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na terenie MN - 70%; 

4) parametry projektowanego budynku usłu-
gowego: 

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze 
uďytkowe lub nieuďytkowe o łącznej wyso-
koċci nie przekraczającej od poziomu tere-
nu do kalenicy dachu 9 m. Moďliwoċć pod-
piwniczenia uzaleďnić od lokalnych warun-
ków gruntowo-wodnych. Stosowanie wyď-
szych elementów technicznych, np. komi-
nów w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

b) szerokoċć najdłuďszego odcinka elewacji w 
jednej płaszczyčnie: frontowej, ogrodowej i 
elewacji bocznych – maksymalnie 25 m. 
Dopuszczenie wićkszej szerokoċci suma-
rycznej kaďdej z elewacji pod warunkiem 
zastosowania ryzalitów, cofnićć, uskoków, 
łączników lub innych ċrodków zapobiega-
jących monotonii wyrazu architektoniczne-
go; 

c) wysokoċć górnej krawćdzi elewacji fronto-
wej – maksymalnie 4m; 

d) rodzaj dachu: 
- stromy dwu- lub wielospadowy o nachyle-

niu 40o – 45o; 
- dopuszczenie facjat i okien dachowych; 
- pokrycie dachu: naturalne materiały pokry-

ciowe, nawiązujące do pokryć dachowych 
budynków w Wielkopolskim Parku Etnogra-
ficznym w Dziekanowicach. Nakaz uzgod-
nienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków rodzaju materiału 
pokryciowego i koloru; 

5) parametry projektowanego budynku go-
spodarczego lub garaďowego: 

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze 
uďytkowe lub nieuďytkowe o łącznej wyso-
koċci nie przekraczającej od poziomu tere-
nu do kalenicy dachu 7,5 m; 

b) maksymalna powierzchnia 100 m2; 
c) wysokoċć górnej krawćdzi elewacji fronto-

wej – maksymalnie 3,5 m; 
d) rodzaj dachu: 
- stromy dwu- lub wielospadowy o nachyle-

niu 40o – 45o; 
- dopuszczenie facjat i okien dachowych; 
- pokrycie dachu – jak pokrycie dachu bu-

dynku usługowego; 
 
§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegających ochronie na pod-
stawie przepisów szczególnych: 

1) obszar objćty planem połoďony jest w ob-
rćbie Lednickiego Parku Krajobrazowego, 
w obrćbie którego obowiązują nastćpujące 
zakazy, zgodnie z Rozporządzeniem 60/06 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 
kwietnia 2006 r., na podstawie art. 16, ust. 
3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 
2005 r. ze zmianami): 

a) realizacji przedsićwzićć mogących znaczą-
co oddziaływać na ċrodowisko w rozumie-
niu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony ċrodowiska (Dz. U. Nr 62 
poz. 627 ze zmianami); 

b) likwidowania i niszczenia zadrzewieĉ ċród-
polnych, przydroďnych i nadwodnych, jeďe-
li nie wynikają z potrzeby ochrony przeciw-
powodziowej lub zapewnienia bezpieczeĉ-
stwa ruchu drogowego lub wodnego, lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remon-
tów lub naprawy urządzeĉ wodnych; 

c) wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzečbć terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem prze-
ciwsztormowym, przeciwpowodziowym 
lub przeciwosuwiskowym lub budową, od-
budową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeĉ wodnych; 

d) dokonywania zmian stosunków wodnych, 
jeďeli zmiany te nie słuďą ochronie przyrody 
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leċnej, 
wodnej lub rybackiej; 

e) budowania nowych obiektów budowlanych 
w pasie szerokoċci 100 m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z 
wyjątkiem obiektów słuďących turystyce 
wodnej lub rybackiej; 

f) likwidowania, zasypywania i przekształca-
nia zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych; 

2) obszar objćty planem połoďony jest w ob-
rćbie otoczenia zabytku – Wyspy Ostrów 
Lednicki, uznanej za Pomnik Historii. Oto-
czenie to zostało wpisane do rejestru za-
bytków, zgodnie z Decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w sprawie wpisa-
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nia dobra kultury do rejestru zabytków Nr 
18/Wlkp./C z dnia 10 listopada 2006 roku. 
Obowiązuje spełnienie wymogów zapisa-
nych w §7; 

3) na obszarze objćtym planem zlokalizowane 
są stanowiska archeologiczne objćte 
ochroną konserwatorską – art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162 poz. 1568). Obowiązuje spełnienie 
wymogów zapisanych w §7; 

 
§ 11. W zakresie zasad podziału nieruchomoċci 
ustala sić: 

1) zakaz podziału terenu UT na mniejsze czć-
ċci; 

2) nie przewiduje sić scalania i podziału nie-
ruchomoċci, wymagających wszczćcia pro-
cedury w rozumieniu przepisów odrćb-
nych. 

 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeĉ w ich uďyt-
kowaniu ustala sić nakaz przeprowadzenia rozpo-
znania w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runków posadowienia budynków na terenach 
budzących obawy, co do wystćpowania gruntów z 
wysokim poziomem wody gruntowej – w zaleďno-
ċci od potrzeb, zgodnie z przepisami szczególnymi. 
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

1. Komunikacja 
1) obsługć komunikacyjną obszaru objćtego 

planem stanowi istniejąca poza obszarem 
objćtym planem droga gminna – dz. nr 
ewid. 12, posiadająca połączenie z drogą 
powiatową 2155P ; 

2) teren poszerzenia istniejącej drogi gminnej 
KD po dołączeniu do terenu istniejącej 
drogi gminnej – dz. nr ewid. 12 wymaga 
opracowania kompleksowego projektu 
drogowego; 

3) ustala sić: 
a) nakaz zrealizowania nawierzchni dróg do-

jazdowych, dróg pieszych i placów posto-
jowych jako przepuszczalnych z drobno-
wymiarowych elementów, uzgodnionych w 
zakresie materiału i koloru z, Wielkopol-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. Zakaz utwardzania dróg materiałami 
poprzemysłowymi takimi jak ďuďel czy po-
piół ; 

b) nakaz zabezpieczenia miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych na terenie 
UT. Sumaryczna liczba wymaganych sta-
nowisk nie moďe być mniejsza niď: 

- 3 stanowiska na kaďde 100 m2 powierzchni 
uďytkowej budynku usługowego; 

- 1 stanowisko na 3 zatrudnionych; 

c) nakaz zorganizowania miejsca przeładunku 
na terenie UT; 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
1) zachowanie ciągłoċci istniejących sieci z 

dopuszczeniem jej przebudowy, wymiany 
lub przełoďenia. Podstawą dla zaopatrzenia 
w wodć jest istniejące ujćcie w Dziekano-
wicach i magistrala wodociągowa ułoďona 
w drodze 2155P; 

2) rozprowadzenie uzupełniającej sieci wodo-
ciągowej - realizacja sukcesywna; 

3) zabezpieczenie wody dla celów przeciwpo-
ďarowych w iloċci zapewniającej jej wyma-
gane zapotrzebowanie dla celów przeciw-
poďarowych z urządzeĉ słuďących do jej 
dostarczania do celów sanitarnych i tech-
nologicznych. W przypadku braku warun-
ków technicznych dopuszczenie innego 
równorzćdnego rozwiązania, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi; 

3. W zakresie odprowadzenia wód opado-
wych i roztopowych ustala sić: 

1) dopuszczenie indywidualnego odprowa-
dzenia wód opadowych i roztopowych – na 
tereny zielone wokół zabudowaĉ, do dołów 
chłonnych lub do zbiorników retencyjnych; 

2) nakaz spełnienia warunków okreċlonych w 
obowiązujących przepisach ochrony ċro-
dowiska w zakresie czystoċci wód opado-
wych i roztopowych odprowadzanych do 
wód powierzchniowych i wstćpnego pod-
czyszczenia w separatorach wód o ponad-
normatywnych zanieczyszczeniach; 

4. W zakresie odprowadzenia ċcieków byto-
wych ustala sić: 

1) odprowadzenie ċcieków bytowych do ko-
lektora sanitarnego ułoďonego w drodze 
powiatowej 2155P poprzez sieć rozdzielczą 
a nastćpnie do oczyszczalni w Dziekanowi-
cach; 

2) dopuszczenie odprowadzenia ċcieków by-
towych do szczelnych atestowanych zbior-
ników, opróďnianych przez koncesjonowa-
nego przewočnika - do czasu zrealizowanie 
sieci kanalizacyjnej; 

5. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić: 

1) zrealizowanie uzupełniającej sieci elektro-
energetycznej z wykorzystaniem dotych-
czasowych stacji transformatorowych, po-
łoďonych poza obszarem objćtym planem - 
po uzgodnieniu z zakładem energetycz-
nym; 

2) stosowanie podziemnych linii kablowych; 
3) realizacja i finansowanie inwestycji elek-

troenergetycznych oraz usuwanie kolizji 
projektowanych obiektów z istniejącymi 
sieciami energetycznymi - zgodnie z, prze-
pisami odrćbnymi oraz na podstawie: wa-
runków przyłączenia albo usunićcia kolizji, 
które okreċli Gestor tych obiektów i sieci na 
wniosek zainteresowanych podmiotów; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 108 – 10633 – Poz. 1819 
 

6. W zakresie telekomunikacji – ustala sić 
budowć uzupełniającej sieci telekomunikacyjnej. 
Budowa wćzłów telekomunikacyjnych i szafek 
kablowych powinna sić odbywać w liniach rozgra-
niczających drogi lub wewnątrz terenu ze swo-
bodnym dostćpem do drogi; 

7. W odniesieniu do wszystkich sieci i urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej - dopuszczenie 
lokalizowania na obszarach objćtych planem urzą-
dzeĉ technicznych obsługi obiektów budowlanych 
i obiektów pomocniczych słuďących zaopatrzeniu 
w wodć, w energić elektryczną, gaz, związanych z 
odprowadzeniem ċcieków lub innymi elementami 
uzbrojenia pod warunkiem uzyskania odpowied-
niej słuďebnoċci gruntowej i na warunkach okre-
ċlonych w przepisach szczególnych; 
 
§ 14. Nie okreċla sić sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uďytkowa-
nia terenów; 

 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 15. Ustala sić stawkć, słuďącą naliczaniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36ust. 4 usta-
wy w wysokoċci: 

1) dla terenu UT - 8 %; 
2) dla terenu ZE - 8 %; 
3) dla terenu KD - 0 %; 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Łubowo; 
§ 17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załącznikiem graficznym Nr 1 - rysunek 
planu, stanowiącym integralną czćċć uchwały, 
podlegają publikacji w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego; 
 
§ 18. Traci moc uchwała Rady Gminy Łubowo Nr 
XVIII/109/96 z dnia 29. 05. 1996 r. (Dz. Urz. z dn. 29. 
08. 1996 r.) w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Dziekanowice w 
czćċci sprzecznej z niniejszą uchwałą. 
 
§ 19. Uchwała w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w ďycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Wiel-
kopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy   
(-) Jan Grabowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VI/45/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 11 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/45/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 11 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY ŁUBOWO W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁO-

ĎONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO TERENU USŁUG TURYSTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ SKANSENU W DZIEKANOWI-

CACH - DZIAŁKA NR EWID. 5/1 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ĊRODOWISKO  
 

      

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
Rada Gminy Łubowo rozstrzyga co nastćpuje: 
Na podstawie rozstrzygnićcia Wójta Gminy Łubo-
wo z dnia 08.03.2011r. w sprawie braku uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyłoďonego do publicznego wglą-
du wraz z prognozą oddziaływania na ċrodowisko 
w dniach od  01.02.2011r. do 07.03.2011r., nie 
rozstrzyga sić o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/45/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 11 marca 2011 r. 
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ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY ŁUBOWO O SPOSOBIE REALIZACJI  ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLA-
NIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RADY GMINY ŁUBOWO W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU USŁUG TURYSTYCZNYCH ZWIĄ-
ZANYCH Z OBSŁUGĄ SKANSENU W DZIEKANOWICACH - DZIAŁKA NR EWID. 5/1, KTÓRE NALEĎĄ DO ZA-

DAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADNOĊCI ICH FINANSOWANIA 
 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póčn. zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z   dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z póčn. zm.) i ustawy z dnia 27   sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157 poz. 1240 z 
póčn. zm.) Rada Gminy Łubowo rozstrzyga co nastć-
puje: 
§ 1 I. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycje z zakresu infrastruktury technicznej  
Zapisane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenu usług turystycznych związa-
nych z obsługą skansenu w DZIEKANOWICACH - 
działka nr ewid. 5/1 inwestycje z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny to: 

1. Poszerzenie drogi gminnej nr ewid. 12 o 
pas terenu szerokoċci 4,5m na długoċci 
65,0 m. 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej , która  bćdzie realizowana 
zgodnie z przepisami prawa materialnego 
i finansowego w tym zakresie. 

3. Za podstawć przyjćcia realizacji wyďej 
wyznaczonych zadaĉ , które naleďą do 
zadaĉ własnych gminy stanowić bćdą 
zapisy Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Gminy Łubowo . 

4. Okreċlenie terminów przystąpienia i 
zakoĉczenia realizacji tych zadaĉ, ustalone 
bćdzie według kryteriów i zasad 
przyjćtych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
Gminy Łubowo. 

5. Inwestycje realizowane mogą być 
etapowo w zaleďnoċci od wielkoċci 
ċrodków przeznaczonych na inwestycje. 

6. Uchwalenie planu miejscowego nie 
wywoła skutków związanych z wypłata 
odszkodowaĉ na skutek zmniejszenia 
wartoċci nieruchomoċci. 

 

 
II. Zasady finansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które  naleďą do zadaĉ własnych gminy, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych. 
Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić 
poprzez : 
1) Wydatki z budďetu miasta, 
2) Współfinansowanie ċrodkami zewnćtrzny-
mi, poprzez budďet miasta -w ramach m.in.: 

              a) Dotacji unijnych, 
              b )Dotacji samorządu województwa, 
              c) Dotacji i poďyczek z funduszy celowych, 
              d) Kredytów i poďyczek bankowych, 
              e) Innych ċrodków zewnćtrznych. 
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilno- prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego- 
„PPP”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


