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UCHWADA Nr XXVIII/343/2009 RADY GMINY DUBOWO

z dnia 28 wrze[nia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Przyborowie - czę[ć dziaEki nr ewid. 117/1

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. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Dubowo 
uchwala co następuje:

§1.1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Dubowo - uchwaEa Rady Gminy 
Dubowo Nr XXXVIII/273/02 z dnia 9.07.2002 r. 
oraz zmianą Studium, wprowadzoną uchwaEą Rady 
Gminy Dubowo Nr X/101/2007 z dnia 19.10.2007 
r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Przyborowie - czę[ć dziaEki nr 
ewid. 117/1.

2. Granice obszaru objętego planem zostaEy na-

niesione na rysunku planu.

3. Plan miejscowy skEada się z tre[ci niniejszej 
uchwaEy oraz integralnych czę[ci:

1) rysunku planu - w skali 1:1000 - zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyEorone-

go do publicznego wglądu - zaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie zadaG z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania nalerących 
do zadaG wEasnych gminy - zaEącznik nr 3.

ROZDZIAD 1
Przepisy ogólne

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

1) ustawie - nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym;
2) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy;
3) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Gminy Dubowo;
4) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na obszarze w obrębie linii rozgrani-
czających, okre[lone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir pod-

stawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają 

przeznaczenie podstawowe;
6) przedsięwzięciach mogących zawsze znaczą-

co oddziaEywać na [rodowisko oraz przedsię-

wzięciach mogących potencjalnie znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko - nalery przez to 
rozumieć przedsięwzięcia okre[lone w usta-

wie z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska 
oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko 
- Dz.U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r. przy 
uwzględnieniu przepisów szczególnych zmie-

niających ww. ustawę;
7) dopuszczalnych poziomach haEasu - nalery 

przez to rozumieć dopuszczalne poziomy haEa-

su okre[lone dla okre[lonych kategorii terenów 
w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Zrodowi-
ska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-

puszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku 
(Dz.U. Nr 120, poz. 826) przy uwzględnieniu 
przepisów szczególnych zmieniających ww. 
rozporządzenie;

8) froncie dziaEki - nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z 
której odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie 
na dziaEkę;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię, oddzielającą przestrzeG w ja-

kiej mogą się znajdować budynki od przestrze-

ni, na której nie ma morliwo[ci zabudowy. 
qaden z elementów elewacji nie more przekro-

czyć nieprzekraczalnej linii zabudowy o więcej 
nir: okapy i gzymsy - 0,5 m; balkony, galerie, 
loggie, wykusze, schody zewnętrzne, pochyl-
nie, rampy - 1,3 m; werandy, tarasy ｠ 3 m.;

10) przestrzeni publicznej - nalery przez to rozu-

mieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych 
w ksztaEcie wydzielonym liniami rozgranicza-

jącymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i 
dostępna publicznie przestrzenną caEo[ć;

11) reklamie - nalery przez to wszelkie no[niki in-

formacji wizualnej (no[niki na[cienne, wolno-

stojące, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz 
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-

niami, nie będące szyldami, tablicami infor-
macyjnymi czy znakami w rozumieniu przepi-

sów o znakach i sygnaEach drogowych;
12) reklamie wielkoformatowej - nalery przez to 

rozumieć reklamę o powierzchni powyrej 12 
m2;

13) tablicach informacyjnych - nalery przez to ro-
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zumieć elementy systemu informacji, w tym: 
tablice informujące o nazwie ulicy, numerze 
domu, tablice informujące turystów, oraz 
tablice z ogEoszeniami;

14) szyldach - nalery przez to rozumieć oznaczenia 
jednostek organizacyjnych oraz podmiotów 
gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wyko-

nywania dziaEalno[ci, nie będące reklamą;
15) dachu dwuspadowym - nalery przez to ro-

zumieć dach posiadający dwie podstawowe 
poEacie dachowe o przeciwlegEych spadkach 
Eączące się wzdEur kalenicy, z dopuszczeniem 
uzupeEnienia mniejszymi poEaciami wynikają-

cymi z ksztaEtu rzutu budynku lub wynikają-

cymi z zastosowania takich elementów jak 
lukarny, ganki, ryzality, werandy, naczóEki 
itp. W przypadku zastosowania dachu dwu-

spadowego w bryle budynku pojawiają się 
trójkątne lub trapezowe w przypadku za-

stosowania naczóEków zamknięcia elewacji 
szczytowych;

16) dachu wielospadowym - nalery przez to ro-

zumieć dach posiadający co najmniej trzy 
podstawowe poEacie dachowe o podobnych 
spadkach, Eączące się w jednym punkcie lub 
wzdEur kalenic. W przypadku rozczEonkowa-

nego rzutu budynku lub zastosowania takich 
elementów jak lukarny, ganki, ryzality, we-

randy, itp. podstawowe poEacie mogą być 
uzupeEniane mniejszymi poEaciami o podob-

nych spadkach;
17) dachu stromym - nalery przez to rozumieć 

dach o nachyleniu 18° lub większym albo o 
nachyleniu w [ci[le okre[lonym przedziale - 
powyrej 18°.

§3. Następujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe do-

tyczące przeznaczenia terenów;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) stanowisko archeologiczne.

ROZDZIAD 2
Przepisy szczegóEowe

§4. Ustala się następujące przeznaczenie tere-

nów:
1) ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-

bolami 1MN - 3MN, na których przeznaczeniem 
podstawowym jest funkcja mieszkaniowa - na 

kardej dziaEce jeden budynek mieszkalny jed-

norodzinny oraz jeden budynek gospodarczy 

lub garar. Przeznaczenie dopuszczalne mogą 
stanowić urządzenia o niewielkich gabary-

tach związane z funkcjonowaniem lokalnych 
systemów infrastruktury technicznej lub tele-

komunikacyjnej - nie konkurujące wielko[cią i 
wysoko[cią z obiektami przeznaczenia podsta-

wowego;
2) ustala się teren infrastruktury technicznej elek-

troenergetycznej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem E;
3) ustala się teren drogi dojazdowej wewnętrznej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem KDW;
4) ustala się teren poszerzenia istniejącej, poza 

obszarem objętym planem, drogi gminnej KDG, 
oznaczony na rysunku planu symbolem kd.

§5. Wprowadza się następujące zasady ochrony 
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) projektowana zabudowa winna nawiązywać 
do tradycyjnych wzorców architektonicznych, 
stosowanych na terenach wiejskich poprzez 
ograniczenie wysoko[ci zabudowy - budynki 
parterowe ze stromymi dachami oraz podda-

szem urytkowym lub nieurytkowym;
2) szczególnej dbaEo[ci wymaga zagospodarowa-

nie zielenią obrzery dziaEek - pomiędzy drogami 
a zabudową;

3) obiekty maEej architektury, detale architekto-

niczne i nawierzchnie powinny odznaczać się 
wysokimi walorami estetycznym.

§6. Ustala się następujące zasady ochrony [ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na obszarze objętym planem przeznaczenie 

podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne 

nie mogą nalereć do przedsięwzięć, mogących 
zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
bądp do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko. Wymóg 
ten nie dotyczy terenów dróg i infrastruktury 
technicznej. Wszelkie oddziaEywania związa-

ne z planowanym przeznaczeniem terenu nie 

mogą powodować przekroczenia standardów 
jako[ci [rodowiska, okre[lonych przepisami 
odrębnymi, poza terenem do którego inwestor 
posiada tytuE prawny;

2) w zakresie ochrony przed haEasem wskazuje 
się, ir tereny oznaczone na rysunku planu sym-

bolami 1MN - 3MN nalerą do kategorii tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Zakazuje się przekraczania dopuszczalnych po-

ziomów haEasu, okre[lonych dla tej kategorii 
terenów;

3) zakazuje się przeksztaEceG powierzchni ziemi, 
zakEócających naturalną rzepbę terenu;

4) masy ziemne powstaEe w wyniku fundamen-

towania nalery gromadzić w wyznaczonym 
miejscu i zagospodarować w obrębie dziaEki, 
zgodnie z przepisami szczególnymi;

5) zakazuje się odprowadzać nieczysto[ci pEynne 
do gruntu;

6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych obowiązują ustalenia §13 ust. 3;

7) w zakresie odprowadzenia [cieków bytowych 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 214 ｠ 22061 ｠ Poz. 3690

obowiązują ustalenia §13 ust. 4;
8) odpady nalery gromadzić w granicach posesji 

w sposób selektywny i przekazywać do odzy-

sku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami 

odrębnymi oraz zgodnie z gminnym planem go-

spodarki odpadami;
9) energię dla celów grzewczych nalery wytwa-

rzać na bazie paliw, charakteryzujących się 
niskimi wskapnikami emisyjno[ci, takich jak 
energia elektryczna, gaz, olej opaEowy, energia 
odnawialna itp. Zakazuje się stosowania węgla 
w projektowanych budynkach;

10) przy pracach ziemnych nalery uwzględnić 
przebudowę urządzeG melioracyjnych. Przebu-

dowa urządzeG melioracyjnych wymaga szcze-

góEowego uzgodnienia - oraz pozwolenia wod-

no-prawnego.

§7. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej:

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, podczas prac ziemnych przy reali-
zacji inwestycji związanych z zabudowaniem 
i zagospodarowaniem przedmiotowego tere-

nu, ustala się obowiązek prowadzenia badaG 
archeologicznych. Inwestor winien uzyskać 
pozwolenie na badania archeologiczne przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowę;

2) nie okre[la się zasad ochrony dóbr kultury 
wspóEczesnej z uwagi na nie występowanie ta-

kich obiektów na obszarze objętym planem.

§8. Ustala się następujące wymagania wynika-

jące z potrzeby ksztaEtowania przestrzeni publicz-
nych:

1) zakazuje się stosowania wszelkich reklam, w 
tym wielkoformatowych.

2) szyldy i tablice informacyjne nalery objąć jed-

nolitymi standardami grafiki, liternictwa, kolo-

rystyki;
3) ogrodzenia frontowe oraz wzdEur drogi gmin-

nej KD - wyEącznie arurowe. SEupki z cegEy, 
drewna lub kamienia naturalnego, wypeEnienie 
w formie elementów drewnianych lub metalo-

wych. Zakazuje się stosowania ogrodzeG wy-

konanych z prefabrykatów betonowych.

§9. Ustala się następujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegEo[ci:
a) 6 m i 4 m od linii rozgraniczających drogę 

dojazdową wewnętrzną KDW - zgodnie z ry-

sunkiem planu;
b) 10 m od linii rozgraniczających drogę gminną 

KD, po uwzględnieniu poszerzenia tej drogi - 
zgodnie z rysunkiem planu;

c) 12 m od [ciany lasu, istniejącego poza obsza-

rem objętym planem, poprzez zachowanie linii 

zabudowy od granic dziaEek w odlegEo[ci:
- 5 m - 12 m od granic na terenach 2MN i 3MN 

- zgodnie z rysunkiem plan;
- 12 m od granic dziaEek na terenie 1MN - zgod-

nie z rysunkiem planu;
2) powierzchnia zabudowy na terenach 1MN-

3MN nie more przekraczać 25% powierzchni 
dziaEki;

3) powierzchnia biologicznie czynna na terenach 
1MN-3MN powinna wynosić co najmniej 60% 
powierzchni dziaEki;

4) parametry projektowanych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych:

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze uryt-
kowe lub nieurytkowe o Eącznej wysoko[ci nie 
przekraczającej od poziomu terenu do kalenicy 
dachu 10 m z dopuszczeniem podpiwniczenia. 
Dopuszcza się wyrsze elementy techniczne, 
np. kominy, nie przekraczające wysoko[ci 12 
m n.p.t;

b) dachy strome dwuspadowe lub wielospado-

we o nachyleniu 30° - 45°. NajdEursze kale-

nice dachów powinny być równolegEe do osi 
drogi, z której odbywają się wjazdy na dziaEkę. 
Dopuszcza się, by czę[ci budynku posiadaEy 
kalenice prostopadEe do kalenicy gEównej bryEy 
budynku. Dopuszcza się facjaty i okna dacho-

we, przykryte dachami o podobnym nachy-

leniu jak nachylenie gEównych poEaci dacho-

wych z dopuszczeniem nachylenia większego 
lub mniejszego w przedziale plus minus 10°;

c) pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitu-

jące dachówkę lub inne tradycyjne materiaEy 
pokryciowe w gamie kolorów: brunatny, ce-

glasty do ciemnoczerwonego przy czym nale-

ry unikać jaskrawych odcieni tych barw.
5) parametry i zasady sytuowania projektowanych 

budynków gospodarczych lub garary:
a) budynki gospodarcze lub garare nalery loka-

lizować przy zachowaniu nieprzekraczalnych 
linii zabudowy - jako wolnostojące, jako do-

budowane do budynku mieszkalnego lub przy 

granicy dziaEki. Dopuszcza się lokalizowanie 
budynków gospodarczych w odlegEo[ci 1,5 m 
od granicy dziaEki;

b) dopuszcza się zlokalizowanie dodatkowego 
gararu w obrębie kubatury budynku mieszkal-
nego;

c) maksymalna powierzchnia budynków gospo-

darczych lub garary ｡ 60 m2;
d) maksymalna wysoko[ć budynku gospodar-

czego lub gararu nie more przekraczać 3,2 m 
od poziomu terenu do okapu dachu;

e) dachy strome - dwuspadowe lub wielospa-

dowe. Dla budynków zlokalizowanych przy 
granicy dziaEki dopuszcza się strome dachy 
jednospadowe;

f) nalery zastosować taki sam materiaE pokry-

ciowy dachu jak zastosowany w budynku 
mieszkalnym.
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§10. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone 
na podstawie odrębnych przepisów w tym tereny 
górnicze, a takre nararone na niebezpieczeGstwo 
powodzi oraz zagrorone osuwaniem się mas ziem-

nych.

§11. Wprowadza się następujące zasady podzia-

Eu nieruchomo[ci:
1) w obrębie terenów 1MN i 2MN dopuszcza się 

korektę zaznaczonych na rysunku planu po-

dziaEów na dziaEki budowlane pod następujący-

mi warunkami:
a) [rednia wielko[ć dziaEek w obrębie kardego z 

terenów nie more być mniejsza
nir 1500 m2

b) szeroko[ć frontu dziaEki nie more być mniej-
sza nir 22 m.

2) w obrębie terenu 3MN dopuszcza się podziaE 
na dziaEki przy uwzględnieniu warunków zapi-
sanych w pkt 1 lit. a, b, oraz dodatkowo pod 
warunkiem zapewnienia do kardej dziaEki do-

stępu do drogi publicznej;
3) dopuszcza się Eączenie projektowanych dziaEek, 

maksymalnie dwóch;
4) zakazuje się wtórnych podziaEów projektowa-

nych dziaEek poza dopuszczeniem zapisanym 
w pkt 2;

5) nie przewiduje się scalania i podziaEu nierucho-

mo[ci, wymagających wszczęcia procedury w 
rozumieniu przepisów odrębnych.

§12. Na obszarze objętym planem nie występu-

ją szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy.

§13. Ustala się następujące zasady moderniza-

cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej:

1. Komunikacja
1) obsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-

nem stanowią:
a) istniejąca poza obszarem objętym planem 

droga gminna KDG - dz. nr ewid. 118, umor-
liwiająca dojazdy do poEoronych wzdEur niej 
dziaEek. Ustala się poszerzenie tej drogi o pas 
terenu, oznaczony symbolem kd, o szeroko[ci 
1,5 m - 3 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) projektowana droga dojazdowa wewnętrzna, 
oznaczona na rysunku planu symbolem KDW, 
umorliwiająca bezpo[rednie wjazdy na dziaEki. 
Szeroko[ć drogi KDW - 10 m w liniach roz-
graniczających, z placem nawrotu, zgodnie z 
rysunkiem planu. W obrębie pasa drogowego 
nalery zrealizować jezdnię o szeroko[ci 5,5 m 
i obustronne chodniki;

2) na obszarze objętym planem nalery zabezpie-

czyć miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych w ilo[ci nie mniejszej nir 2 stanowiska 

dla kardej dziaEki. W przypadku zlokalizowania 
w budynku mieszkalnym lokalu urytkowego 
nalery wyznaczyć na obszarze dziaEki dodat-
kowe miejsca postojowe, proporcjonalnie do 

potrzeb - 3 stanowiska na 10 zatrudnionych 
lub urytkowników;

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) istniejącą sieć wodociągową nalery adaptować 

z morliwo[cią jej przebudowy i wymiany. Uzu-

peEniającą sieć wodociągową realizować suk-

cesywnie;
2) woda dla celów przeciwporarowych powinna 

być dostępna w ilo[ci zapewniającej jej wyma-

gane zapotrzebowanie dla celów przeciwpora-

rowych z urządzeG sEurących do jej dostarcza-

nia do celów sanitarnych i technologicznych. 
W przypadku braku warunków technicznych 
dopuszcza się inne równorzędne rozwiązanie.

3. Wody opadowe i roztopowe odprowadzić 
indywidualnie - odprowadzenie powierzchniowe 
na tereny zielone wokóE zabudowaG, do doEów 
chEonnych lub do zbiorników retencyjnych. Wody 
opadowe i roztopowe odprowadzane do wód po-

wierzchniowych muszą speEniać warunki, okre[lone 
w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony 
[rodowiska.

4. Ustala się docelowo odprowadzenia [cieków 
bytowych do istniejącej oczyszczalni komunalnej w 
Przyborowie. Do czasu budowy kolektora sanitar-
nego dopuszcza się szczelne atestowane zbiorniki 
na dziaEkach, oprórniane przez koncesjonowanego 
przewopnika i wyworone do oczyszczalni.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną nalery:

1) projektowaną sieć elektroenergetyczną prowa-

dzić w liniach rozgraniczających dróg;
2) stację transformatorową zlokalizować na te-

renie infrastruktury technicznej elektroenerge-

tycznej, oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem E. Dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji 
transformatorowej na inne miejsce, po uzgod-

nieniu z zakEadem energetycznym i uzyskaniu 
odpowiedniej sEurebno[ci gruntowej;

3) realizacja i finansowanie inwestycji elektroener-
getycznych oraz usuwanie kolizji projektowa-

nych obiektów z istniejącymi sieciami elektro-

energetycznymi, będącymi wEasno[cią ENEA 
S.A. na przedmiotowym terenie odbywać się 
będzie zgodnie z przepisami odrębnymi, odpo-

wiednio na podstawie: warunków przyEączenia 
albo usunięcia kolizji, które okre[li ENEA S.A. 
na wniosek zainteresowanych podmiotów;

6. Energię dla celów grzewczych nalery wytwa-

rzać na bazie paliw, charakteryzujących się niskimi 
wskapnikami emisyjno[ci, takich jak energia elek-

tryczna, gaz, olej opaEowy, energia odnawialna itp. 
Zakazuje się stosowania węgla w projektowanych 
budynkach;

7. W zakresie telekomunikacji zaopatrzenie w Eą-

cza telefoniczne powinno się odbywać z sieci pro-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 214 – 22063 – Poz. 3690

jektowanej w liniach rozgraniczających dróg.
8. Dopuszcza się lokalizowanie na obszarze ob-

jętym planem urządzeG technicznych obsEugi obiek-

tów budowlanych i obiektów pomocniczych sEu-

rących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną 
oraz związane z odprowadzeniem [cieków lub inny-

mi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania 

odpowiedniej sEurebno[ci gruntowej.
9. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okre-

[lonych w przepisach szczególnych.

§14. Nie okre[la się sposobu i terminu tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzania i urytkowa-

nia terenów.

ROZDZIAD 3
Przepisy koGcowe

§15. Ustala się stawkę, sEurącą naliczaniu jed-

norazowych opEat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy w wysoko[ci 8%.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Dubowo.

§17. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwa-

le wraz z zaEącznikiem graficznym Nr 1 - rysunek 
planu, stanowiącym integralną czę[ć uchwaEy, 
podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

§18. UchwaEa w sprawie niniejszego planu 
wchodzi w rycie po upEywie 30 dni od dnia ogEo-

szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Jan Grabowski
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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXVIII/343/2009

Rady Gminy Dubowo
z dnia 28 wrze[nia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyborowie - czę[ć dziaEki nr ewid. 117/1.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Rady Gminy Dubowo w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyEoronego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w Przyborowie - czę[ć dziaEki 
nr ewid. 117/1 wraz z prognozą oddziaEywania na 
[rodowisko.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
Rada Gminy Dubowo rozstrzyga co następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Wójta Gminy Dubo-

wo z dnia 15.09.2009 r. w sprawie braku uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wyEoronego do publicznego wglądu 
wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko w 
dniach od 7.08.2009 r. do 10.09.2009 r., nie roz-
strzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXVIII/343/2009

Rady Gminy Dubowo
z dnia 28 wrze[nia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyborowie - czę[ć dziaEki nr ewid. 117/1.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DUBOWO
o sposobie realizacji zapisanych w planie zadaG z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad 
ich finansowania w m.p.z.p. terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przyborowie 

- czę[ć dziaEki nr ewid. 117/1.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), 
art. 7 ust. l pkt 2 i 3 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 
r., Nr 80, poz. 717) i art. 111, ust 2 pkt l ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 
i Nr 65 poz. 594) Rada Gminy Dubowo rozstrzyga 
co następuje:

I. Sposób realizacji:
Zapisane w m.p.z.p. terenu zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w Przyborowie- czę[ć dziaEki nr 
ewid. 117/1 inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy to:
1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sa-

nitarnej. Przedsięwzięcia te będą realizowane 
przy partycypacji wEa[cicieli gruntów w opar-
ciu o stosowne przepisy.

2) poszerzenie drogi gminnej KDG nr ewid. 118 
na odcinku o dEugo[ci ok. 180 m o pas terenu 
o zmiennej szeroko[ci od 1,5 do 3,0 m. Teren 

pod poszerzenie drogi gminnej oznaczony na 

rysunku planu symbolem kd będzie wydzielony 
z obszaru dziaEki nr ewid. 117 przekazany na 
rzecz gminy w oparciu o stosowne umowy.

3) uchwalenie planu miejscowego nie wywoEa 
skutków związanych z wypEatą odszkodowaG 
na skutek zmniejszenia warto[ci nieruchomo[ci.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury v technicznej, któ-

re do zadaG wEasnych gminy, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych.

oródEa finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej i komunikacji wyszczególnione 
w punkcie I objęte realizacją z tytuEu sporządzenia 
niniejszego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego będą finansowane z budretu gmi-
ny, kredytów, funduszy unijnych, przy udziale in-

westorów zewnętrznych w oparciu o ustawę z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy 
uwzględnieniu horyzontu czasowego dla poszcze-

gólnych zadaG i sposobu ich realizacji. Wykaz in-

westycji do zadaG wEasnych gminy jest materiaEem 
do formuEowania zadaG wieloletniego planu inwe-

stycyjnego gminy.


