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UCHWA£A Nr XXXV/362/2009 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 11 lutego 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwa³y w sprawie zasad wynajmowania
      lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy

Poz. 1174, 1175

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada
Miejska w Kórniku uchwala , co nastêpuje:

§1. W uchwale nr LI/544/06 Rady Miejskiej w Kórniku z
dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 165, poz. 3841) wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:

- §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�§5.1. Lokal socjalny mo¿e byæ oddany w najem na czas
oznaczony osobie, której �redni miesiêczny dochód na jedne-
go cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech mie-
siêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o najem lokalu
nie przekracza 100% kwoty najni¿szej emerytury w gospodar-
stwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobo-
wym.�

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Kórnik.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
(-) Irena Kaczmarek
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UCHWA£A Nr XXIV/178/2009 RADY GMINY KWILCZ

z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Lubosz,
cze�æ dzia³ki nr ewid. 32 i 33; przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. 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, Nr 173, poz. 1214) i 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; zmiany: Dz.U. 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) oraz Uchwa³y Nr XXXIX/271/06 Rady
Gminy Kwilcz z dnia 25 wrze�nia 2006 roku w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz, Rada
Gminy Kwilcz uchwala, co nastêpuje

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Kwilcz; Lubosz, czê�æ dzia³ki
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nr ewid. 32 i 33; przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zwany dalej �planem�, stwierdzaj¹c zgodno�æ
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kwilcz zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XXIX/265/02 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 czerw-
ca 2002 r., zmian¹ studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kwilcz zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XVIII/125/04 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 pa�-
dziernika 2004 r., czê�ciowa zmiana studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr VIII/54/07 z dnia 31 lipca 2007 r.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik nr 1 - czê�æ graficzna planu, zwana dalej �rysun-
kiem planu�;

2) za³¹cznik nr 2 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu;

3) za³¹cznik nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji,
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych.

3. Granice planu okre�lono w czê�ci graficznej planu.

ROZDZIA£ I

Przepisy wstêpne.

§2. Zakres opracowania planu obejmuje problematykê
okre�lon¹ w art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

§3. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego planem miejscowym;

2) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów;

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;

4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym zasadach zagospo-
darowania;

5) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozosta³e, niewymienione w ust. 1 elementy rysunku
planu, maj¹ charakter informacyjny i nie s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu.

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ, ¿e zakazuje siê lokalizowaæ obiekty poza obszarem
wyznaczonym t¹ lini¹ z wyj¹tkiem obiektów infrastruktury
technicznej;

2) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
linie, w których plan nakazuje usytuowanie zewnêtrznej,
najbli¿szej w stosunku ulicy, �ciany budynku, bez uwzglêd-
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niania balkonów, loggii, tarasów, schodów zewnêtrznych,
pochylni i ramp wystaj¹cych poza obrys budynku nie
wiêcej ni¿ 1,3 m;

3) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 uchwa³y;

4) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ inne �ród³a prawa;

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru planu,
wyznaczon¹ na rysunku planu lini¹ rozgraniczaj¹c¹, o
okre�lonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu
symbolem;

6) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Gminy Kwilcz;

7) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ maj¹c¹ na
celu zaspokajanie potrzeb ludno�ci, niepolegaj¹c¹ na
wytwarzaniu dóbr materialnych.

ROZDZIA£ II

Przepisy ogólne.

§5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tere-
ny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku i w tek�cie planu symbolami 1MN, 2MN,
3MN, 4MN;

2) teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony na rysunku i w tek�cie
planu symbolem ZP;

3) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na ry-
sunku i w tek�cie planu symbolem E;

4) tereny dróg publicznych - dojazdowych, oznaczone na
rysunku i w tek�cie planu symbolami 1KD, 2KD, 3KD;

5) teren pod poszerzenie drogi, oznaczony na rysunku i w
tek�cie planu symbolem KDR.

§6. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
Ustala siê:

1) nakaz doboru materia³ów i kolorystyki dla elewacji budyn-
ków nawi¹zuj¹cych do istniej¹cej zabudowy;

2) zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych oraz ogrodzeñ prefa-
brykowanych betonowych i ¿elbetowych (przês³a) z wy³¹-
czeniem lokalizacji ekranów akustycznych;

3) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy. Usytu-
owanie linii zabudowy okre�la rysunek planu.

§7. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego. Ustala siê:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
�rodowisko lub innych, odpowiadaj¹cych im zgodnie z
przepisami obowi¹zuj¹cymi w momencie z³o¿enia wnio-
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sku o wydanie decyzji administracyjnej w celu realizacji
planowanego przedsiêwziêcia, za wyj¹tkiem linii elektro-
energetycznych, infrastruktury technicznej i drogowych
s³u¿¹cych zaspokojeniu podstawowych potrzeb inwesto-
rów;

2) zakaz odprowadzania nieczysto�ci p³ynnych do gruntu;

3) obowi¹zek gromadzenia odpadów sta³ych w szczelnych
pojemnikach, wstêpnego segregowania i przekazywania
ich do instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania;

4) mo¿liwo�æ zwiêkszenia zadrzewieñ pe³ni¹cych rolê zieleni
izolacyjnej wzd³u¿ granic nieruchomo�ci;

5) zapewnienie wymaganego komfortu akustycznego zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

6) mo¿liwo�æ zagospodarowania mas ziemnych, b¹d� ich
wywóz zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej. Ustala siê nakaz zg³oszenia
odkrycia w trakcie prac ziemnych wszelkich obiektów arche-
ologicznych Konserwatorowi Zabytków.

§9. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznej. Ustala siê:

1) tereny dróg publicznych - dojazdowych oznaczone na
rysunku planu symbolem 1KD, 2KD i 3KD, terenami prze-
strzeni publicznej;

2) zakaz umieszczania reklam w pasie terenu obejmuj¹cym
jezdniê w krawê¿nikach oraz terenem na zewn¹trz jezdni
po 1,5 m od krawê¿nika, dla dróg publicznych;

3) mo¿liwo�æ umieszczania reklam w formie:

a) s³upów reklamowych o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 3,0
m i �rednicy nie wiêkszej ni¿ 1,2 m,

b) tablic, no�ników �wietlnych, ekranów o powierzchni
(mierzonej po obrysie zewnêtrznym) nie wiêkszej ni¿
8,0 m2,

c) na elewacjach szczytowych (bez okien), maksymalnie
dwie plansze o powierzchni do 14,0 m2;

4) mo¿liwo�æ realizacji chodników, elementów ma³ej archi-
tektury;

5) mo¿liwo�æ realizacji zieleni ozdobnej i izolacyjnej.

ROZDZIA£ III

Przepisy szczegó³owe.

§10. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 1MN-4MN ustala siê:

1) projektowane dzia³ki pod budynki mieszkalne wolno sto-
j¹ce o minimalnej powierzchni 750 m2 i minimalnej sze-
roko�ci 18,0 m;

2) budynek mieszkalny:

a) wolno stoj¹cy,

b) do dwóch kondygnacji nadziemnych,

c) maksymalna wysoko�æ 9,0 m,

d) dach stromy o nachyleniu 20° do 45°, kryte dachówk¹
lub materia³em dachówko podobnym, niepalnym,

e) maksymaln¹ wysoko�æ gzymsu wieñcz¹cego 5,00 m2;

3) gara¿:

a) mo¿liwo�æ budowy tylko jednego na dzia³ce,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m ,

c) maksymalna wysoko�æ 6,0 m,

d) dach o nachyleniu od 15° do 40°,

e) mo¿liwo�æ ³¹czenia z budynkami mieszkalnymi;

4) budynek gospodarczy:

a) mo¿liwo�æ budowy tylko jednego na dzia³ce,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m2,

c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,

d) maksymalna wysoko�æ 6,0 m,

e) dach spadzisty;

5) zakaz lokalizacji budynków bezpo�rednio przy granicy
nieruchomo�ci, nie dotyczy budynków gospodarczych,
gara¿y w przypadku budowy takich budynków po obu
stronach granicy jako bli�niaczych;

6) lokalizacjê budynków mieszkalnych zgodnie z naniesiony-
mi na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy;

7) ³¹czn¹ powierzchniê zabudowy nie przekraczaj¹c¹ 50%
powierzchni dzia³ki;

8) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ 30%;

9) nakaz zapewnienia na poszczególnych dzia³kach dwóch
miejsc parkingowych dla samochodów;

10) mo¿liwo�æ lokalizacji ekranów akustycznych wzd³u¿ ich
granic.

2. Dla terenu zieleni urz¹dzonej ZP ustala siê:

1) mo¿liwo�æ wzbogacania drzewami i krzewami, g³ównie
zimozielonymi, niskimi do 2,0 m;

2) teren ogólnodostêpny;

3) mo¿liwo�æ lokalizowania obiektów ma³ej architektury.

3. Dla terenu urz¹dzeñ elektroenergetycznych E ustala
siê:

1) lokalizacjê obiektu urz¹dzeñ elektroenergetycznych;

2) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki-25,0 m2;

3) bezpo�redni dostêp do drogi publicznej.

4. Dla terenów dróg publicznych - dojazdowych 1KD,
2KD i 3KD ustala siê:

1) minimaln¹ szeroko�æ pasa drogowego - 10,0 m;

2) ulicê jednojezdniow¹ o minimalnej szeroko�ci 5,0 m;
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3) mo¿liwo�æ budowy chodnika;

4) mo¿liwo�æ lokalizowania urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej;

5) droga 1KD zakoñczona placami do zawracania 20 x 20 m.

5. Dla terenu pod poszerzenie drogi KDR ustala siê:

1) pas terenu pod rozbudowê istniej¹cej drogi gminnej;

2) zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu,
bez prawa lokalizowania nowej zabudowy, do czasu prze-
budowy drogi;

3) mo¿liwo�æ lokalizowania urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej.

§11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych
osuwaniem siê mas ziemnych. Ustala siê:

1) obszar planu miejscowego znajduje siê w granicach Sie-
rakowskiego Parku Krajobrazowego. Warunki zainwesto-
wania zgodnie z przepisami szczególnymi i odrêbnymi
oraz wed³ug ustaleñ planu;

2) granicê strefy ochronnej od napowietrznej linii elektro-
energetycznej �redniego napiêcia. Warunki zainwestowa-
nia zgodnie z przepisami szczególnymi i odrêbnymi oraz
wed³ug ustaleñ planu;

§12. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym. Nie ustala siê.

§13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
Ustala siê zakaz realizacji obiektów z pomieszczeniami na
sta³y lub czasowy pobyt ludzi w strefie ochronnej o szeroko�ci
30,0 m od napowietrznej linii elektroenergetycznej �redniego
napiêcia.

§14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej. Ustala siê:

1) zaopatrzenie obiektów w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹-
gowej;

2) odprowadzanie �cieków do oczyszczalni �cieków za po-
moc¹ sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kana-
lizacji deszczowej, a w przypadku braku kanalizacji - zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;

4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, ³¹czno�æ przewodow¹,
gaz i w ³¹czno�æ telekomunikacyjn¹ z sieci;

Poz. 1175

5) ogrzewanie z wykorzystaniem paliw p³ynnych, gazowych,
sta³ych oraz alternatywnych �róde³ energii, z wy³¹czeniem
paliw wêglowych na nowo zainwestowanych terenach;

6) nakaz zapewnienia na ka¿dej dzia³ce miejsca, na pojemniki
s³u¿¹ce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych,
nastêpnie usuwanych na zorganizowane sk³adowisko,
zgodnie z przepisami gminnymi i szczegó³owymi w tym
zakresie;

7) obs³ugê komunikacyjn¹ z dróg 1KD, 2KD, 3KD oraz z drogi
powiatowej;

8) mo¿liwo�æ lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej
(stacje transformatorowe, przepompownie �cieków, itp.)
w s¹siedztwie pasów drogowych, na terenach o innych
funkcjach, z dostêpem do dróg publicznych, równie¿ za
po�rednictwem dróg wewnêtrznych;

9) zakaz realizacji obiektów z pomieszczeniami na sta³y lub
czasowy pobyt ludzi w strefie ochronnej o szeroko�ci 30,0
m od napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego
napiêcia;

10) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego nie okre�la okresu realizacji infrastruktury
technicznej i dróg.

§15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów. Nie ustala siê.

§16. Stawki procentowe, na podstawie, których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustala siê stawkê
procentow¹ w wysoko�ci 25%.

ROZDZIA£ IV

Przepisy koñcowe.

§17. Plan zachowuje wa¿no�æ, równie¿ wtedy, je�li
nast¹pi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek przepisów szcze-
gólnych chyba, ¿e z ich tre�ci bêdzie wynika³ obowi¹zek
dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionego w planie numeru ewidencyjnego
dzia³ki.

§18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kwilcz.

§19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Grzegorz Korpik
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXIV/178/09

Rady Gminy Kwilcz
z dnia 23 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KWILCZ W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY KWILCZ; LUBOSZ, CZÊ�Æ

DZIA£KI NR EWID. 32 i 33; PRZEZNACZENIE � ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA

Poz. 1175

Na podstawie 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 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada
Gminy Kwilcz rozstrzyga, co na stêpuje:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na terenie gminy Kwilcz; Lubosz, czê�æ dzia³ki nr
ewid. 32 i 33; przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna nie wniesiono ¿adnych uwag, których sposób i
terminy wnoszenia okre�lone zosta³y w art. 17, pkt 10, 11, 12,
13, 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami)

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXIV/178/2009

Rady Gminy Kwilcz
z dnia 23 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY KWILCZ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE GMINY KWILCZ; LUBOSZ, CZÊ�Æ DZIA£KI NR EWID, 32 i 33; PRZE-
ZNACZENIE - ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-

NEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH 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 pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy Kwilcz roz-
strzyga, co nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji, których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, ener-
getycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-
wie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospodarki
odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

2. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Strategii Rozwoju Gminy Kwilcz.

3. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia re-
alizacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad

przyjêtych przy konstruowaniu Strategii Rozwoju Gminy
Kwilcz.

4. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no-
�ci od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej okre�lonych w planie. Finansowanie inwesty-
cji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno prawnym lub w formie partnerstwa
publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli nieru-
chomo�ci.

2) Wydatki z bud¿etu gminy,

3) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.
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UCHWA£A Nr XXIV/179/2009 RADY GMINY KWILCZ

z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Daleszynek, czê�æ dzia³ki
nr ewid. 27, 36; przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z mo¿liwo�ci¹ prowadzenia agroturystyki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz.U. 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, Nr 173, poz. 1218) i 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; zmiany: Dz.U. 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) oraz Uchwa³y Nr XXXIX/271/06 Rady
Gminy Kwilcz z dnia 25 wrze�nia 2006 roku w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz, Rada
Gminy Kwilcz uchwala, co nastêpuje

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Kwilcz; Daleszynek, czê�æ
dzia³ki nr ewid. 27, 36; przeznaczenie - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna z mo¿liwo�ci¹ prowadzenia agroturystyki,
zwany dalej �planem�, stwierdzaj¹c zgodno�æ z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kwilcz zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
XXIX/265/02 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 czerwca 2002 r.,
zmian¹ studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Kwilcz zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr
XVIII/125/04 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 pa�dziernika 2004
r., czê�ciowa zmiana studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz zatwierdzo-
nego Uchwa³¹ Nr VIII/54/07 z dnia 31 lipca 2007r.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik nr 1 - czê�æ graficzna planu, zwana dalej �rysun-
kiem planu�;

2) za³¹cznik nr 2 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu;

3) za³¹cznik nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji,
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych.

3. Granice planu okre�lono w czê�ci graficznej planu.

ROZDZIA£ I

Przepisy wstêpne

§2. Zakres opracowania planu obejmuje problematykê
okre�lon¹ w art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

§3. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego planem miejscowym;

2) symbole oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów;

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;

4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym zasadach zagospo-
darowania;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowla-
nych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów budowla-
nych jednokondygnacyjnych przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku
planu, maj¹ charakter informacyjny i nie s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu.

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ, ¿e zakazuje siê lokalizowaæ obiekty poza obszarem
wyznaczonym t¹ lini¹ z wyj¹tkiem obiektów infrastruktury
technicznej;

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 uchwa³y;

3) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ inne �ród³a prawa;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ przeznaczenie podstawowe;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które przewa¿a na danym obszarze
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru planu,
wyznaczon¹ na rysunku planu lini¹ rozgraniczaj¹c¹, o


