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UCHWAŁY RAD POWIATÓW  

3381 – nr VIII/45/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Rady Powiatu Koniĉskiego w 
sprawie wysokoċci opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspo-
zycji usunićcia pojazdu na obszarze powiatu koniĉskiego 20773 

3382 – nr VIII/53/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Rady Powiatu Koniĉskiego 
zmieniająca uchwałć Nr VIII/47/03 Rady Powiatu Koniĉskiego z dnia 30 
czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływają-
cych na terenie powiatu koniĉskiego 20773 
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UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY GMINY KRZYKOSY 

 z dnia 11 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru 

geodezyjnego Miąskowo - teren boiska sportowego i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w Murzynówku 

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; ze 
zmianami), zwanej dalej ustawą, Rada Gminy 
uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział I 
Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyko-
sy, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22 
lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 
z dnia 19 kwietnia 2007 r., poz. 1526) dla obszaru 
geodezyjnego Miąskowo – teren boiska sportowe-
go i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Murzynówku” zwaną dalej miejscowym planem, 
po stwierdzeniu jej zgodnoċci z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonym 
uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 31 sierpnia 2005 r., ze zmianami. 

2. Granice obszaru objćtego miejscowym 
planem okreċla rysunek miejscowego planu. 
 
§ 2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – czćċć graficzna, opracowa-
na na mapie zasadniczej w skali 1:2000, za-
tytułowana: „Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzykosy, w obszarze geodezyjnym Mią-
skowo – teren boiska sportowego 
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Murzynówku”, zwana dalej rysunkiem 
miejscowego planu; 

2) załącznik Nr 2 – Rozstrzygnićcie Rady Gmi-
ny Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu; 

3) załącznik Nr 3 – Rozstrzygnićcie Rady Gmi-
ny Krzykosy o sposobie realizacji, zapisa-

nych w miejscowym planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy, oraz za-
sadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 

 
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linić wyznaczającą naj-
mniejszą dopuszczalną odległoċć budynku 
od linii rozgraniczającej drogi; 

2) „powierzchni zabudowy” – należy przez to 
rozumieć sumć rzutów powierzchni 
wszystkich budynków na danej działce, 
mierzoną po zewnćtrznym obrysie ċcian 
kondygnacji przyziemnej, bez powierzchni 
elementów drugorzćdnych, np. balkonów, 
schodów zewnćtrznych, daszków, markiz, 
wystćpów dachowych, oċwietlenia ze-
wnćtrznego i powierzchni zajmowanej 
przez wydzielone obiekty pomocnicze, np.: 
szklarnie, altany. 

 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 4. 1. Okreċla sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN 

2) teren usług sportu US; 
3) teren drogi wewnćtrznej KDW. 

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, 
usytuowanie linii rozgraniczających tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania, przebieg drogi i jej szerokoċć 
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w liniach rozgraniczających wraz z podstawową 
geometrią okreċla rysunek miejscowego planu. 

 

Rozdział III 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 5. Zakazuje sić lokalizacji budynków blaszanych 
oraz obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiek-
tów niezbćdnych przy budowie i wznoszonych na 
czas budowy, jako jej zaplecze oraz na czas nie 
dłuższy niż czas trwania budowy. 
 
§ 6. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, zakazuje sić stoso-
wania od strony dróg ogrodzeĉ: 

1) pełnych; 
2) wykonanych z prefabrykowanych przćseł 

betonowych i żelbetowych; 
3) wyższych niż 1,5 m. 

2. Dopuszcza sić wyłącznie sytuowanie ogro-
dzeĉ ażurowych o powierzchni pełnej nie wićkszej 
niż 50% całej powierzchni czćċci ogrodzenia zloka-
lizowanego od strony dróg; 

3. Na terenie usług sportu US dopuszcza sić 
stosowanie ogrodzeĉ o wysokoċci do 4 m, pod 
warunkiem, że bćdą wykonane z siatki ogrodze-
niowej. 

Rozdział IV 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 7. Dla terenu oznaczonego symbolem MN obo-
wiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
§ 8. Zaopatrzenie obiektów w wodć należy zapew-
nić z sieci wodociągowej. 
 
§ 9. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, ċcieki bytowe należy 
odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 

2. Zakazuje sić sytuowania przydomowych 
oczyszczalni ċcieków i innych indywidualnych 
systemów oczyszczania ċcieków polegających na 
ich odprowadzeniu do wód lub do ziemi. 

3. Do czasu wybudowania kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza sić gromadzenie ċcieków byto-
wych, w szczelnym bezodpływowych zbiornikach 
na ċcieki, z których bćdą one systematycznie wy-
wożone przez koncesjonowanego przewoźnika do 
oczyszczalni ċcieków. 
 
§ 10. Wody opadowe i roztopowe należy odpro-
wadzać do gruntu w sposób nienaruszający natu-
ralnego spływu wód i niezakłócający warunków 
gruntowo-wodnych na działkach gruntu w jej oto-
czeniu. 
 
§ 11. 1. Ċcieki w postaci wód opadowych i rozto-
powych powstające w obszarze dróg wewnćtrz-
nych i powierzchni szczelnych na działkach bu-
dowlanych należy zagospodarowywać w sposób 
niepogarszający stanu ċrodowiska, stosując indy-

widualne rozwiązania, do których uzyskano wy-
magane prawem pozwolenia. 

2. Dopuszcza sić odprowadzenie ċcieków 
w postaci wód opadowych i roztopowych, 
o których mowa w ust. 1, do gruntu pod warun-
kiem ich oczyszczenia z osadów i zanieczyszczeĉ 
ropopochodnych. 
 
§ 12. Do ogrzewania budynków należy stosować 
niskoemisyjne paliwa, energić elektryczną lub 
energić ze źródeł odnawialnych. 
 
§ 13. 1. Odpady komunalne należy zagospodaro-
wać zgodnie z przepisami o odpadach i gminnym 
planem gospodarki odpadami. 

2. Nadmiar mas ziemnych wydobywanych 
lub przemieszczanych w związku z prowadzonymi 
pracami ziemnymi należy zagospodarowywać na 
miejscu w granicach działki budowlanej w sposób 
nie powodujący przekroczeĉ wymaganych stan-
dardów jakoċci gleby i ziemi lub wywozić 
w miejsce wskazane przez służby gminne. 

 

Rozdział V 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 14. 1. Nie okreċla sić terenów wymagających 
ustalenia szczegółowych ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej. 

2. W przypadku odkrycia materiałów arche-
ologicznych należy postćpować zgodnie z przepi-
sami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Rozdział VI 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 15. 1. Teren usług sportu US stanowi teren prze-
strzeni publicznej w rozumieniu ustawy. 

2. Poza zasadami zagospodarowania 
i parametrami okreċlonymi w § 18 dla terenu 
usług sportu US nie okreċla sić innych szczegól-
nych wymagaĉ wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

 

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów, i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 16. 1. Okreċla sić nieprzekraczalne linie zabudo-
wy. 

2. Usytuowanie linii zabudowy, o których 
mowa w ust. 1, okreċla rysunek miejscowego 
planu. 
 
§ 17. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej MN: 
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1) dopuszcza sić lokalizowanie budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, garaży 
i obiektów małej architektury; 

2) zakazuje sić: 
a) sytuowania budynków wyższych niż 10,5 

m, 
b) przeznaczania na cele zabudowy terenu 

o powierzchni wićkszej niż 30% powierzch-
ni działki budowlanej, 

c) wydzielania działek budowlanych o po-
wierzchni mniejszej niż 900 m2; 

3) nakazuje sić: 
a) przeznaczenie na powierzchnić biologicznie 

czynną nie mniej niż 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

b) zapewnienie miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych w liczbie 2 miejsc 
na każde mieszkanie, 

c) stosowanie dachów o nachyleniu głów-
nych połaci pod kątem od 35º do 45º, 

d) lokalizowanie sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej w sposób nie powodujący koli-
zji z planowaną zabudową, 

4) dopuszcza sić: 
a) lokalizacjć tylko jednego budynku miesz-

kalnego i jednego garażu na działce bu-
dowlanej, 

b) lokalizowanie budynków w zabudowie 
wolno stojącej i bliźniaczej, 

c) sytuowanie budynków bezpoċrednio przy 
granicy działki, 

5) obsługć komunikacyjną należy zapewnić 
z przyległej drogi wewnćtrznej KDW. 

 
§ 18. Na terenie usług sportu US: 

1) zakazuje sić: 
a) lokalizowania obiektów innych niż: boiska 

sportowe i związane z nimi budynki zaple-
cza sanitarnego, maszty flagowe, tablice in-
formacyjne oraz obiekty małej architektury, 

b) przeznaczania na cele lokalizowania bu-
dynków terenu o powierzchni wićkszej niż 
15% powierzchni działki budowlanej, 

c) sytuowania budynków o wysokoċci wićk-
szej niż 10,5 m oraz masztów oċwietlenio-
wych i innych obiektów związanych z urzą-
dzeniem boisk – wyższych niż 9 m, 

d) wydzielania działek budowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 1500 m2; 

2) nakazuje sić: 
a) przeznaczenie na powierzchnić biologicznie 

czynną nie mniej niż 10% powierzchni 
działki budowlanej, 

b) stosowanie w budynkach dachów o nachy-
leniu połaci dachowych pod kątem do 35º, 

c) doprowadzenie przeciwpożarowej sieci 
wodociągowej, 

d) zapewnienie miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych w liczbie 5 miejsc; 

3) dopuszcza sić lokalizowanie w sposób nie 
powodujący kolizji z planowaną zabudową 

sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej, 
oraz remonty sieci i urządzeĉ istniejących; 

4) obsługć komunikacyjną należy zapewnić 
z drogi wewnćtrznej KDW. 

 

§ 19. 1. Na terenie drogi wewnćtrznej KDW, zaka-
zuje sić lokalizowania obiektów innych niż obiekty 
służące obsłudze ruchu drogowego oraz innych niż 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Dla drogi wewnćtrznej KDW ustala sić sze-
rokoċć w liniach rozgraniczających okreċloną na 
rysunku miejscowego planu. 

3. Droga wewnćtrzna KDW zakoĉczona jest 
placem do nawrotu o wymiarach do odczytania 
z rysunku miejscowego planu. 

4. Droga wewnćtrzna KDW posiada włącze-
nie do najbliżej położonej drogi publicznej poprzez 
drogć wewnćtrzną stanowiącą jej przedłużenie, 
położoną w bezpoċrednim sąsiedztwie, poza ob-
szarem objćtym miejscowym planem. 

 

Rozdział VIII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 20. 1. Obszar objćty miejscowym planem jest 
położony w granicach terenów objćtych reżimem 
wysokiej ochrony OWO, głównego zbiornika wód 
podziemnych GZWP nr 150 – pradoliny warszaw-
sko-berliĉskiej w strukturach czwartorzćdowych. 

2. Lokalizowane obiekty spełniać muszą wa-
runki ochrony ustalone dla terenów, o których 
mowa w ust. 1, w tym muszą być dostosowane do 
wystćpujących struktur hydrogeologicznych. 
 
§ 21. 1. Obszar objćty miejscowym planem jest 
położony na obszarze narażonym na niebezpie-
czeĉstwo powodzi. 

2. Budynki należy lokalizować z uwzglćdnie-
niem zabezpieczeĉ właċciwych dla sytuacji, 
o której mowa w ust. 1, i zgodnie z przepisami 
Prawa wodnego. 

 

Rozdział IX 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 22. Nie okreċla sić terenów wymagających usta-
lenia szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoċci w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomoċciami. 
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Rozdział X 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 23. 1. Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych 
należy uwzglćdnić wystćpowanie urządzeĉ dre-
narskich. 

2. W przypadku kolizji sytuowanych obiektów 
budowlanych z urządzeniami drenarskimi, urzą-
dzenia te muszą zostać przebudowane na warun-
kach i w uzgodnieniu z zarządcą sieci drenarskiej. 

3. Lokalizacjć obiektów należy uzgodnić: 
1) z administratorem urządzeĉ melioracyj-

nych w zakresie dotyczącym tych urządzeĉ; 
2) z właċciwym zarządcą melioracji i urządzeĉ 

wodnych w zakresie dotyczącym sąsiedz-
twa rowu. 

 
§ 24. 1. Uwzglćdnia sić przebieg napowietrznej 
linii elektroenergetycznej ċredniego napićcia 15 
kV. 

2. Po obu stronach napowietrznej linii elek-
troenergetycznej, o której mowa w ust. 1, wyzna-
cza sić pas technologiczny o szerokoċci 15 m, 
licząc od osi linii po 7,5 m po obu stronach, 
w którym lokalizacjć wszelkich obiektów budowla-
nych należy uzgadniać z właċcicielem linii. 

3. Obszar pasa technologicznego, o którym 
mowa w ust. 2, okreċlono na rysunku miejscowe-
go planu. 

4. Oznaczony pas technologiczny linii elek-
troenergetycznej 15 kV przestanie obowiązywać, 
bez koniecznoċci zmiany miejscowego planu, 
w przypadku skablowania lub przełożenia przewo-
dów elektroenergetycznych poza obszar przezna-
czony na cele lokalizowania obiektów. 
 
§ 25. Przy lokalizowaniu obiektów należy uwzglćd-
nić wymagania dotyczące zagrożenia powszech-
nego, w tym pożarowego, wynikającego 
z istniejącej sieci gazowej. 

 

Rozdział XI 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 26. 1. Podłączenia sieci wewnćtrznych na działce 
budowlanej do zewnćtrznych sieci infrastruktury 
technicznej wykonywać należy jako podłączenia 
podziemne. 

2. Dla kablowych przyłączy do sieci infra-
struktury technicznej należy zachować właċciwe 
odległoċci poziome od innych urządzeĉ podziem-
nych. 
 
§ 27. 1. Sieci infrastruktury technicznej: wodocią-
gową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną 
i gazową wykonywać należy na zasadzie rozbudo-
wy istniejących na terenie wsi sieci. 

2. W zakresie: 
1) zagospodarowania ċcieków w postaci wód 

opadowych i roztopowych stosować należy 
rozwiązania indywidualne; 

2) łącznoċci telekomunikacyjnej – stosować 
należy rozbudowć sieci łącznoċci kablowej 
i bezprzewodowej. 

 

Rozdział XII 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 28. Nie okreċla sić terenów wymagających tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania. 

 

Rozdział XIII 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

§ 29. Okreċla sić stawki procentowe w wysokoċci: 
1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej MN – 0,0% 
2) dla terenu usług sportu US – 0,0% 
3) dla terenu drogi wewnćtrznej KDW – 0,0%. 

 

Rozdział XIV 
Przepisy końcowe 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Krzykosy. 
 
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy  
(-) Wiesław Zając 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VII/44/2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 11 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/44/2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 11 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY KRZYKOSY O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJ-

SCOWEGO PLANU 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.) Rada 
Gminy Krzykosy, w oparciu o oċwiadczenie Wójta 
Gminy Krzykosy w sprawie braku uwag do projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru geo-
dezyjnego Miąskowo – teren boiska sportowego i 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Mu-
rzynówku wyłożonego do publicznego wglądu 
wraz z prognozą oddziaływania na ċrodowisko, nie 
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.  
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/44/2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 11 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY KRZYKOSY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁA-

SNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZ-
NYCH. 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) i art. 167 ust 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada 
Gminy Krzykosy rozstrzyga, co nastćpuje: 
1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej należących do zadaĉ własnych gminy. 
Do zadaĉ własnych Gminy należy, zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci 
kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oċwietlenia 
ulic. Uchwalenie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, który wyznacza nowe 
tereny do zainwestowania, a także okreċla prze-
bieg nowych dróg i infrastruktury technicznej, 
powoduje powstanie tego obowiązku na terenie 
objćtym miejscowym planem. Gmina jednakże, 

z uwagi na ograniczone ċrodki budżetowe, obo-
wiązki te może rozłożyć w czasie. 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krzykosy dla obszaru geodezyjnego Miąskowo – 
teren boiska sportowego i zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej w Murzynówku nie przewiduje 
sić realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaĉców, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy i co za tym idzie, nie pojawiają sić 
obciążenia finansowe dla gminy z tego tytułu. 
2. Zasady finansowanie zapisanych w miejscowym 
planie inwestycji.  
W związku z tym, że uchwalenie miejscowego 
planu nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadaĉ 
własnych gminy, nie zachodzi koniecznoċć ustale-
nia zasad ich finansowania.  
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UCHWAŁA NR  VI/24/2011 RADY GMINY DOMINOWO 

 z dnia 19 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dwutorowej, 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV, Kromolice-Pątnów, na terenie gminy Dominowo, obręby: 
Gablin, Chłapowo, Dominowo, Poświątno i Orzeszkowo 

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, 
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 2008 r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 
871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), po 
stwierdzeniu zgodnoċci z ustaleniami zawartymi 
w studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Dominowo ze 
zmianami, zatwierdzonym przez Radć Gminy 
w Dominowie uchwałą Nr XXXII/188/2010, z dnia 
27 maja 2010 r., Rada Gminy Dominowo uchwala, 
co nastćpuje:  


