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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr V/42/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 21 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY ŁUBOWO O SPOSOBIE REALIZACJI  ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLA-
NIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY ZAGRODOWEJ   W WIERZYCACH 

DLA OBSZARU DZIAŁKI NR EWID. 88/25 INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 
NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O 

FINANSACH PUBLICZNYCH
174 3

 
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 póŎn. zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z   dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z póŎn. zm.) i ustawy z dnia 27   sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157 poz. 1240 z 
póŎn. zm.) Rada Gminy Łubowo rozstrzyga co nastň-
puje: 
 
§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej 
 
 

 
Zapisane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej w 
WIERZYCACH dla obszaru działki nr ewid. 88/25  
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nie 
majņ wpływu na wydatki z budŐetu gminy. Obszar 
opracowania m.p.z.p. przylega do istniejņcej sieci 
wodociņgowej, przyłņcze bňdzie zrealizowane przez 
właŌciciela działki. ŋcieki bytowe bňdņ odprowadza-
ne do szczelnego atestowanego zbiornika zrealizo-
wanego na działce właŌciciela. 
 Uchwalenie planu nie wywołuje kosztów zwiņzanych 
z wypłaceniem odszkodowaŊ na skutek zmniejszenia 
wartoŌci nieruchomoŌci. 
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UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY GMINY ŁUBOWO 

z dnia 21 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w WIERZYCACH - działki nr ewid. 83/1, 83/2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie 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 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada 
Gminy Łubowo uchwala miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej Wierzycach, dz. nr 
ewid. 83/1, 83/2 , stanowiņcy zmianň miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej w Wierzycach, 
działki nr ewid. 83/1 i 83/2, zatwierdzonego uchwa-
łņ nr XXIV/170/00 Rady Gminy Łubowo z dnia 27. 
11. 2000 r. ogłoszonņ w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego nr 90 poz.1200 
z dnia 22. 12. 2000 r. - po stwierdzeniu zgodnoŌci 
ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Łubowo, uchwała 
Rady Gminy Łubowo Nr XXXVIII/273/02 z dnia 09. 
07. 2002 r. oraz zmianami Studium wprowadzo-
nymi uchwałami: uchwałņ Rady Gminy Łubowo Nr 
X/101/2007 z dnia 19 paŎdziernika 2007 r. oraz 
uchwałņ Rady Gminy Łubowo Nr XXXIV/401/2010 
z dnia 29. 04. 2010 r. Granice obszaru objňtego 
planem zostały naniesione na rysunku planu.  

§ 1. Plan miejscowy składa siň z treŌci niniejszej 
uchwały oraz integralnych czňŌci: 

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

2) rozstrzygniňcia w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go wyłoŐonego do publicznego wglņdu – 
załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie zadaŊ z zakresu infrastruk-
tury technicznej oraz zasad ich finansowa-
nia naleŐņcych do zadaŊ własnych gminy – 
załņcznik nr 3 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 

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

1) ustawie – naleŐy przez to rozumień ustawň 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 
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3) uchwale – naleŐy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Gminy Łubowo; 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy 
przez to rozumień takie przeznaczenie, któ-
re powinno przewaŐań na obszarze 
w obrňbie linii rozgraniczajņcych, okreŌlo-
ne symbolem; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy 
przez to rozumień rodzaje przeznaczenia 
inne niŐ podstawowe, które uzupełniajņ lub 
wzbogacajņ przeznaczenie podstawowe; 

6) przedsiňwziňciach mogņcych zawsze zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko oraz 
przedsiňwziňciach mogņcych potencjalnie 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko – na-
leŐy przez to rozumień przedsiňwziňcia 
okreŌlone w ustawie z dnia 3 paŎdziernika 
2008 r. o udostňpnianiu informacji 
o Ōrodowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeŊstwa w ochronie Ōrodowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na Ōrodowisko – 
Dz. U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r.; 

7) dopuszczalnych poziomach hałasu – naleŐy 
przez to rozumień poziom hałasu, okreŌlo-
ny wskaŎnikami hałasu dla wybranych ka-
tegorii terenów, okreŌlony w przepisach 
odrňbnych dotyczņcych ochrony Ōrodowi-
ska; 

8) usługach nieuciņŐliwych – naleŐy przez to 
rozumień usługi nie naleŐņce do przedsiň-
wziňń mogņcych zawsze znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko lub do przedsiňwziňń 
mogņcych potencjalnie znaczņco oddziały-
wań na Ōrodowisko w rozumieniu przepi-
sów szczególnych; 

9) dopuszczalnych poziomach pól elektroma-
gnetycznych, zróŐnicowanych dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowň mieszka-
niowņ oraz miejsc dostňpnych dla ludnoŌci 
- naleŐy przez to rozumień poziomy pól 
elektromagnetycznych okreŌlone w przepi-
sach odrňbnych dotyczņcych ochrony Ōro-
dowiska; 

10) łņczniku – naleŐy przez to rozumień budy-
nek łņczņcy dwa budynki, którego funkcja 
ogranicza siň do komunikacji wewnňtrznej; 

11) infrastrukturze technicznej - naleŐy przez to 
rozumień urzņdzenia, sieci przesyłowe 
i zwiņzane z nimi obiekty Ōwiadczņce nie-
zbňdne i podstawowe usługi dla obiektów 
budowlanych lub jednostek osadniczych 
w zakresie elektroenergetyki, dostarczania 
ciepła, wody, usuwania Ōcieków i odpa-
dów, transportu (drogi), teletechniki itp.; 

12) froncie działki – naleŐy przez to rozumień 
czňŌń działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa siň główny wjazd na 
działkň; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień najmniejszņ dopuszczal-
nņ odległoŌń sytuowania budynku od linii 
rozgraniczajņcej teren. Nieprzekraczalna li-

nia zabudowy nie dotyczy dróg i przejŌń dla 
pieszych w obrňbie działki, sieci uzbrojenia 
terenu w tym inwestycji celu publicznego 
z zakresu sieci telekomunikacyjnych oraz 
podziemnych czňŌci budynków i budowli 
znajdujņcych siň poniŐej poziomu otaczajņ-
cego terenu. ŏadna z czňŌci budynku nie 
moŐe przekroczyń nieprzekraczalnej linii 
zabudowy w kierunku linii rozgraniczajņcej 
teren o wiňcej niŐ: 

- okap, gzyms, balkon, daszek nad wejŌciem, 
galeria - 1,5 m; 

- taras, schody zewnňtrzne, pochylnia lub 
rampa od strony dróg o wiňcej niŐ odle-
głoŌń wynikajņca z przepisów odrňbnych, 
okreŌlajņcych odległoŌci obiektów budow-
lanych od krawňdzi jezdni; 

- taras, schody zewnňtrzne, pochylnia lub 
rampa od strony północnej granicy terenu 
MN - 4,0 m; 

14) przestrzeni publicznej – naleŐy przez to ro-
zumień wnňtrza ulic, placów, tras dojazdo-
wych w kształcie wydzielonym liniami roz-
graniczajņcymi a stanowiņce spójnņ funk-
cjonalnie i dostňpnņ publicznie przestrzen-
nņ całoŌń; 

15) reklamie - naleŐy przez to wszelkie noŌniki 
informacji wizualnej (noŌniki naŌcienne, 
wolnostojņce, tablice reklamowe, pylony 
itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami, nie bňdņce szyldami, ta-
blicami informacyjnymi czy znakami 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygna-
łach drogowych; 

16) reklamie wielkoformatowej - naleŐy przez 
to rozumień reklamň o powierzchni powy-
Őej 12 m2; 

17) tablicach informacyjnych - naleŐy przez to 
rozumień elementy systemu informacji 
miejskiej, w tym: tablice informujņce 
o nazwie ulicy, numerze domu, tablice in-
formujņce turystów, oraz tablice z ogłosze-
niami; 

18) szyldach - naleŐy przez to rozumień ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz 
podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub 
miejsc wykonywania działalnoŌci, nie bň-
dņce reklamņ; 

19) dachu dwuspadowym - naleŐy przez to ro-
zumień dach posiadajņcy dwie podstawo-
we połacie dachowe o przeciwległych 
spadkach łņczņce siň wzdłuŐ kalenicy, 
z dopuszczeniem uzupełnienia mniejszymi 
połaciami wynikajņcymi z kształtu rzutu 
budynku lub wynikajņcymi z zastosowania 
takich elementów jak lukarny, ganki, ryzali-
ty, werandy, naczółki itp.; 

20) dachu wielospadowym - naleŐy przez to ro-
zumień dach posiadajņcy co najmniej trzy 
podstawowe połacie dachowe o podob-
nych spadkach, łņczņce siň w jednym 
punkcie lub wzdłuŐ kalenic. W przypadku 
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rozczłonkowanego rzutu budynku lub za-
stosowania takich elementów jak lukarny, 
ganki, ryzality, werandy, itp., podstawowe 
połacie mogņ byń uzupełniane mniejszymi 
połaciami o podobnych spadkach; 

21) dachu stromym – naleŐy przez to rozumień 
dach o nachyleniu 18o lub wiňkszym albo 
o nachyleniu w ŌciŌle okreŌlonym przedzia-
le - powyŐej 18o. 

 

§ 3. Nastňpujņce oznaczenia graficzne stanowiņ 
obowiņzujņce ustalenia planu: 

1) granica obszaru objňtego planem; 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) stanowisko archeologiczne. 

 
Rozdział II 

Przepisy szczegółowe 

§ 4. Dla terenów okreŌlonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi ustala siň nastňpujņce 
przeznaczenie: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem MN: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna – na kaŐdej działce jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny oraz 
jeden budynek gospodarczy lub garaŐ; 

b) dopuszczalne: usługi nieuciņŐliwe jako 
wbudowane w budynki mieszkalne lokale 
uŐytkowe - zgodnie z przepisami szczegól-
nymi, sieci i urzņdzenia zwiņzane z funk-
cjonowaniem lokalnych systemów infra-
struktury technicznej lub telekomunikacyj-
nej; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1KD, 
2KD: 

a) podstawowe: tereny ulic dojazdowych; 
b) dopuszczalne: sieci i urzņdzenia infrastruk-

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

1) nakaz nawiņzywania projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej do tradycyjnych 
wzorców architektonicznych, stosowanych 
na terenach wiejskich poprzez ograniczenie 
wysokoŌci zabudowy – budynki parterowe 
ze stromymi dachami oraz poprzez stoso-
wanie detali architektonicznych i materia-
łów wykoŊczeniowych charakterystycznych 
dla miejscowej tradycji; 

2) nakaz zachowania szczególnej dbałoŌci 
przy zagospodarowaniu zieleniņ obrzeŐy 
działek – pomiňdzy drogami a zabudowņ; 

3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
budowlanych, nie zwiņzanych z planowa-
nym przeznaczeniem terenu przy dopusz-
czeniu stosowania ich w okresie budowy. 
Zakaz nie dotyczy przekryń namiotowych; 

4) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej 
architektury; 

5) zakaz lokalizowania urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej konkurujņcych wysokoŌciņ lub 
kubaturņ z obiektami przeznaczenia pod-
stawowego. Zakaz ten nie dotyczy inwesty-
cji celu publicznego z zakresu łņcznoŌci pu-
blicznej. 

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

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń, mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko bņdŎ do przedsiňwziňń mogņcych po-
tencjalnie znaczņco oddziaływań na Ōrodo-
wisko. Wymóg ten nie dotyczy terenów 
ulic, dróg i infrastruktury technicznej. 
Wszelkie oddziaływania zwiņzane z plano-
wanym przeznaczeniem terenu nie mogņ 
powodowań przekroczenia standardów ja-
koŌci Ōrodowiska, okreŌlonych przepisami 
odrňbnymi, poza terenem do którego in-
westor posiada tytuł prawny; 

2) wskazuje siň, iŐ teren MN w zakresie 
ochrony przed hałasem zalicza siň do kate-
gorii terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

3) nakaz zaadaptowania istniejņcych oczek 
wodnych wraz z otaczajņcymi je zadrze-
wieniami oraz wszystkich istniejņcych 
drzew na obszarze objňtym planem, nie ko-
lidujņcych z projektowanym przeznacze-
niem terenów; 

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

5) nakaz gromadzenia i segregowania odpa-
dów w miejscach ich powstawania 
w pojemnikach zlokalizowanych w wyzna-
czonym miejscu oraz w pierwszej kolejno-
Ōci poddawania ich odzyskowi, a jeŌli jest 
to niemoŐliwe lub nie jest uzasadnione z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicz-
nych, przekazywania do unieszkodliwienia, 
zgodnie z wymaganiami ochrony Ōrodowi-
ska oraz gminnym planem gospodarki od-
padami; 

6) nakaz wytwarzania energii dla celów 
grzewczych przy zastosowaniu paliw cha-
rakteryzujņcych siň najniŐszymi wskaŎni-
kami emisji substancji do powietrza, takich 
jak paliwa płynne, gazowe i stałe np.: bio-
masa i drewno lub alternatywne Ŏródła 
energii oraz zakaz stosowania wňgla 
w nowoprojektowanych obiektach; 

7) nakaz uwzglňdnienia w trakcie prac ziem-
nych przebiegu sieci melioracji szczegóło-
wej i wykonania prac zabezpieczajņcych te-
ren przed podtopieniami wodami drenar-
skimi. Nakaz udroŐnienia sieci drenarskiej 
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i doprowadzenia do właŌciwego stanu 
w przypadku uszkodzenia. 

 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala siň obowiņzek prowa-
dzenia badaŊ archeologicznych podczas 
realizacji inwestycji zwiņzanych 
z zabudowaniem i zagospodarowaniem te-
renu objňtego planem. Inwestor winien 
uzyskań pozwolenie na badania archeolo-
giczne przed otrzymaniem pozwolenia na 
budowň; 

2) nie okreŌla siň zasad ochrony dóbr kultury 
współczesnej z uwagi na nie wystňpowanie 
takich obiektów na obszarze objňtym pla-
nem. 

 
§ 8. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeby 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala siň: 

1) zakaz stosowania reklam wielkoformato-
wych; 

2) dopuszczenie sytuowania reklam wyłņcznie 
wzdłuŐ nieprzekraczalnych linii zabudowy – 
od strony drogi gminnej KDG. Maksymalna 
wysokoŌń reklamy - 4 m nad poziomem te-
renu; 

3) nakaz objňcia reklam, szyldów i tablic in-
formacyjnych jednolitymi standardami gra-
fiki, liternictwa, kolorystyki; 

4) nakaz realizowania aŐurowych ogrodzeŊ 
frontowych. 

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

1) dopuszczenie adaptowania istniejņcej za-
budowy przy zachowaniu dotychczaso-
wych parametrów i wskaŎników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu; 

2) dopuszczenie rozbiórki, wymiany, przebu-
dowy, rozbudowy i nadbudowy istniejņ-
cych budynków. Wymiana, przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa sņ objňte naka-
zem zastosowania parametrów ustalonych 
dla projektowanych budynków; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głoŌciach: 

a) 10 m od linii rozgraniczajņcej teren istnie-
jņcej poza obszarem objňtym planem drogi 
gminnej KDG; 

b) 6 m od linii rozgraniczajņcych ulic dojaz-
dowych 1KD (odcinek o szerokoŌci 7 m) 
i 2KD, zgodnie z rysunkiem planu; 

c) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi dojaz-
dowej 1KD (odcinek o szerokoŌci 5 m), 
zgodnie z rysunkiem planu; 

d) 8-13 m od strony północnej granicy terenu 
MN, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) maksymalnņ powierzchniň zabudowy na 
terenie MN - 25%; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na terenie MN - 55%; 

6) parametry projektowanych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych: 

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze 
uŐytkowe lub nieuŐytkowe o łņcznej wyso-
koŌci nie przekraczajņcej od poziomu tere-
nu do kalenicy dachu 10 m z dopuszcze-
niem podpiwniczenia. Dopuszcza siň wyŐ-
sze elementy techniczne, np. kominy; 

b) rodzaje dachów: 
- strome dwu- lub wielospadowe 

o nachyleniu 30o – 45o; 
- dopuszczenie facjat i okien dachowych, 

przykrytych dachami o podobnym nachy-
leniu jak nachylenie głównych połaci da-
chowych; 

- pokrycie dachów: dachówka, materiały imi-
tujņce dachówkň lub inne tradycyjne mate-
riały pokryciowe w gamie kolorów: brunat-
ny, ceglasty do ciemnoczerwonego 
z wykluczeniem jaskrawych odcieni tych 
barw. 

7) parametry i zasady sytuowania projekto-
wanych budynków gospodarczych lub ga-
raŐy: 

a) nakaz lokalizowania budynków gospodar-
czych lub garaŐy jako wolnostojņcych przy 
zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy, z dopuszczeniem sytuowania w od-
ległoŌci 1,5 m od granicy bocznej - 
z wyłņczeniem granic bocznych od strony 
ulic; 

b) dopuszczenie zlokalizowania budynku go-
spodarczego lub garaŐu jako dobudowa-
nego do budynku mieszkalnego; 

c) dopuszczenie zlokalizowania dodatkowego 
garaŐu w obrňbie kubatury budynku miesz-
kalnego; 

d) maksymalna powierzchnia wolnostojņcego 
lub dobudowanego budynku gospodarcze-
go lub garaŐu – 60 m2; 

e) maksymalna wysokoŌń budynku gospo-
darczego lub garaŐu – maksymalnie 3,0 m 
od poziomu terenu do okapu dachu; 

f) dachy dwuspadowe lub wielospadowe; 
g) nakaz zastosowania materiału pokryciowe-

go dachu w tym samym kolorze jak zasto-
sowany w budynku mieszkalnym. 

 

§ 10. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
tereny i obiekty podlegajņce ochronie, ustalone na 
podstawie odrňbnych przepisów. 
 

§ 11. W zakresie zasad podziału nieruchomoŌci 
ustala siň: 

1) uwzglňdnienie Decyzji Wójta Gminy Łubo-
wo Nr 6011/7/01 z dnia 15. 05. 2001 r., za-
twierdzajņcej projekt podziału działki nr 
83/2. W wyniku uwzglňdnienia tej Decyzji 
obszar objňty planem obejmuje działki 
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o nastňpujņcych numerach ewidencyjnych: 
83/1, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 
83/11, 83/12, 83/13, 83/14, 83/15. 

2) dopuszczenie wtórnych podziałów działek 
wydzielonych na podstawie Decyzji, 
o której mowa w pkt 1 pod nastňpujņcymi 
warunkami: 

a) powierzchnia kaŐdej z nowo wydzielanych 
działek nie moŐe byń mniejsza niŐ 900 m2; 

b) kaŐda z działek musi mień zapewniony do-
stňp do drogi publicznej; 

3) dopuszczenie podziałów korygujņcych, ma-
jņcych na celu doprowadzenie do prawi-
dłowych odległoŌci zabudowy od granic 
działek; 

4) zakaz wydzielania działek, na których czňŌń 
terenu szczególnie zagroŐonego wystňpo-
waniem wysokich poziomów wody grun-
towej, o którym mowa w § 12, stanowiłaby 
wiňcej niŐ 70%; 

5) nie przewiduje siň scalania i podziału nie-
ruchomoŌci, wymagajņcych wszczňcia pro-
cedury w rozumieniu przepisów odrňb-
nych. 

 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeŊ w ich uŐyt-
kowaniu ustala siň nakaz przeprowadzenia rozpo-
znania w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runków posadowienia budynków na terenie szcze-
gólnie zagroŐonym wystňpowaniem wysokich 
poziomów wody gruntowej - zgodnie z przepisami 
szczególnymi z dopuszczeniem zweryfikowania 
zasiňgu tego terenu na podstawie szczegółowego 
rozpoznania. 
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala siň: 

1. Komunikacja 
1) obsługň komunikacyjnņ obszaru objňtego 

planem stanowiņ: 
a) istniejņca poza obszarem objňtym planem 

droga gminna KDG; 
b) istniejņce drogi dojazdowe: droga dojaz-

dowa 1KD o szerokoŌci 7 m i 5 m, zgodnie 
z rysunkiem planu oraz droga dojazdowa 
2KD o szerokoŌci 7,5 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) ustala siň: 
a) nakaz zrealizowania dróg dojazdowych 

1KD, 2KD jako jednej nawierzchni 
z elementów drobnowymiarowych bez wy-
dzielania jezdni i chodników; 

b) nakaz zabezpieczenia miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych w iloŌci nie 
mniejszej niŐ 2 stanowiska dla kaŐdej dział-
ki, przy czym miejsca w garaŐu wlicza siň 
do ogólnej liczby miejsc postojowych. 
W przypadku zlokalizowania w budynku 
mieszkalnym lokalu uŐytkowego nakaz za-
bezpieczenia miejsc postojowych dla sa-

mochodów osobowych w wymiarze 
1 stanowisko na 3 zatrudnionych lub osób 
korzystajņcych; 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodň: 
1) nakaz zachowania ciņgłoŌci istniejņcych 

sieci z dopuszczeniem jej przebudowy, 
wymiany lub przełoŐenia; 

2) nakaz rozprowadzenia uzupełniajņcej sieci 
wodociņgowej - realizacja sukcesywna; 

3) nakaz zabezpieczenia wody dla celów prze-
ciwpoŐarowych w iloŌci zapewniajņcej jej 
wymagane zapotrzebowanie dla celów 
przeciwpoŐarowych z urzņdzeŊ słuŐņcych 
do jej dostarczania do celów sanitarnych 
i technologicznych. W przypadku braku wa-
runków technicznych dopuszczenie innego 
równorzňdnego rozwiņzania. 

3. W zakresie odprowadzenia wód opado-
wych i roztopowych dopuszczenie indywidualnego 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – 
na tereny zielone wokół zabudowaŊ, do dołów 
chłonnych lub do zbiorników retencyjnych; 

4. W zakresie odprowadzenia Ōcieków byto-
wych: 

1) nakaz odprowadzenia Ōcieków bytowych 
docelowo do oczyszczalni; 

2) dopuszczenie odprowadzenia Ōcieków by-
towych do szczelnych atestowanych zbior-
ników, opróŐnianych przez koncesjonowa-
nego przewoŎnika - do czasu zrealizowanie 
sieci kanalizacyjnej. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ : 

1) nakaz zrealizowania uzupełniajņcej sieci 
elektroenergetycznej z wykorzystaniem do-
tychczasowych stacji transformatorowych, 
zlokalizowanych poza obszarem objňtym 
planem - po uzgodnieniu z zakładem ener-
getycznym; 

2) realizacja i finansowanie inwestycji elek-
troenergetycznych oraz usuwanie kolizji 
projektowanych obiektów z istniejņcymi 
sieciami energetycznymi bňdņcymi wła-
snoŌciņ ENEA S.A. - zgodnie z przepisami 
odrňbnymi oraz na podstawie: warunków 
przyłņczenia albo usuniňcia kolizji, które 
okreŌli ENEA S.A. na wniosek zaintereso-
wanych podmiotów; 

6. W zakresie telekomunikacji - nakaz zaopa-
trzenia w łņcza telefoniczne. 

7. W odniesieniu do wszystkich sieci 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej - dopuszcze-
nie lokalizowania na obszarach objňtych planem 
urzņdzeŊ technicznych obsługi obiektów budowla-
nych i obiektów pomocniczych słuŐņcych zaopa-
trzeniu w wodň, w energiň elektrycznņ, zwiņzanych 
z odprowadzeniem Ōcieków lub innymi elementa-
mi uzbrojenia pod warunkiem uzyskania odpo-
wiedniej słuŐebnoŌci gruntowej i na warunkach 
okreŌlonych w przepisach szczególnych. 
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§ 14. Nie okreŌla siň sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowa-
nia terenów. 

 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 15. Ustala siň stawkň, słuŐņcņ naliczaniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy w wysokoŌci: 0 %, 
 
§ 16. Traci moc uchwała nr XXIV/170/00 Rady 
Gminy Łubowo z dnia 27. 11. 2000 r. ogłoszona 
w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielko-
polskiego nr 90 poz. 1200 z dnia 22. 12. 2000 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Wierzycach, działki nr ewid. 83/1 
i 83/2 . 
 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Łubowo. 
 
§ 18. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załņcznikiem graficznym Nr 1 - rysunek 
planu, stanowiņcym integralnņ czňŌń uchwały, 
podlegajņ publikacji w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
§ 19. Uchwała w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w Őycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wiel-
kopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Gminy   
 

(-) Jan Grabowski 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr V/43/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 21 lutego 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr V/43/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 21 lutego 2011 r. 

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

ŏONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W WIERZYCACH DZIAŁKI NR 

EWID. 83/1, 83/2 WRAZ Z PROGNOZŅ ODDZIAŁYWANIA NA ŋRODOWISKO 
 
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 nastňpuje: 
 
 
 
 

 
Na podstawie rozstrzygniňcia Wójta Gminy Łubo-
wo z dnia 21.01.2011r w sprawie braku uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyłoŐonego do publicznego wglņ-
du wraz z prognozņ oddziaływania na Ōrodowisko 
w dniach od  10.12.2010r. do 17.01.2011r. , nie 
rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr V/43/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 21 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY ŁUBOWO O SPOSOBIE REALIZACJI  ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLA-
NIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZIN-
NEJ W WIERZYCACH DZIAŁKI  NR EWID. 83/1, 83/2 INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZE-

PISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
174 4

 
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 póŎn. zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z   dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z póŎn. zm.) i ustawy z dnia 27   sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157 poz. 1240 z 
póŎn. zm.)  Rada Gminy Łubowo rozstrzyga co na-
stňpuje: 
 
§1 Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej 
 
 Zapisane w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w WIERZYCACH działki  nr ewid. 83/1,  
 

 
83/2 inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
nie majņ wpływu na wydatki z budŐetu gminy. 
 Obszar  opracowania m.p.z.p. przylega do 
istniejņcej sieci wodociņgowej i  gazowej. Odprowa-
dzenie Ōcieków bytowych docelowo do kanalizacji 
sanitarnej, która jest na etapie projektu technicznego. 
Przyłņcza do wyŐej wymienionych sieci bňdņ reali-
zowane przez właŌcicieli działek. Drogi dojazdowe 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD i 2KD 
stanowiņ własnoŌń gminy. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bňdņ zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami oraz na podstawie prze-
pisów odrňbnych. 
 
Uchwalenie planu nie wywołuje kosztów zwiņzanych 
z wypłaceniem odszkodowaŊ na skutek zmniejszenia 
wartoŌci nieruchomoŌci.

1745 
1745  

UCHWAŁA NR V/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 

Wągrowiec na lata 2011 - 2015. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U .2001 
r. Nr 142 poz. 1591 z póŎn. zm.)1 oraz art. 21 ust. 
1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 
poz. 266 z póŎn zm.)2 Rada Miejska Wņgrowca 
uchwala, co nastňpuje:  

 

                                                           
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002.23.220, Dz.U.2002.62.558, 
Dz.U.2002.113.984, Dz.U.2002.214.1806, Dz.U.2002.153.1271, 
Dz.U.2003.80.717, Dz.U.2003.162.1568, Dz.U.2004.102.1055, 
Dz.U.2004.116.1203,Dz.U.2005.172.1441,Dz.U.2005.175.1457, 
Dz.U.2006.17.128, Dz.U.2006.181.1337, Dz.U.2007.48.327, 
Dz.U.2007.138.974, Dz.U.2007.173.1218, Dz.U.2008.180.1111, 
Dz.U.2008.223.1458, Dz.U.2009.52.420, Dz.U.2009.157.1241, 
Dz.U.2010.28.142, Dz.U.2010.28.146, Dz.U.2010.106.675 
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz.U.2004.281.2783, Dz.U.2004.281.2786, 
Dz.U.2006.86.602, Dz.U.2006.94.657, Dz.U.2006,167.1193, 
Dz.U.2006.249.1833, Dz.U.2007.128.902, Dz.U.2007.173.1218, 
Dz.U.2010.3.13. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała okreŌla: 
1) Prognozň dotyczņcņ wielkoŌci oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 
w poszczególnych latach, z podziałem na lo-
kale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. 

2) Analizň potrzeb oraz plan remontów 
i modernizacji wynikajņcy ze stanu technicz-
nego budynków i lokali z podziałem na kolej-
ne lata. 

3) Planowanņ sprzedaŐ lokali w kolejnych latach. 
4) Zasady polityki czynszowej oraz warunki ob-

niŐania czynszu. 
5) Sposób i zasady zarzņdzania lokalami 

i budynkami wchodzņcymi w skład mieszka-
niowego zasobu gminy w kolejnych latach. 

6) ōródła finansowania gospodarki mieszkanio-
wej w kolejnych latach. 

7) WysokoŌń wydatków w kolejnych latach, 
z podziałem na koszty bieŐņcej eksploatacji, 
koszty remontów oraz koszty modernizacji lo-
kali i budynków wchodzņcych w skład miesz-


