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UCHWAŁA NR X/56/2011 RADY GMINY MIEDZICHOWO 

 z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 1571/11 i 1572, obręb 
Bolewice, gm. Miedzichowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i 
41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717 ze zm.), w zwiņzku z Uchwałņ Nr 
IV/20/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 25 
stycznia 2011 roku w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działek nr geod. 1571/11, 
1571/12, 1571/13, 1572, obrňb Bolewice, gm. Mie-
dzichowo, Rada Gminy Miedzichowo uchwala, co 
nastňpuje:  

Rozdział I 
Przepisy Ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla działek nr geod. 1571/11 
i 1572, obrňb Bolewice, gm. Miedzichowo, po 
stwierdzeniu zgodnoŌci przyjňtych w nim rozwiņ-
zaŊ z ustaleniami Studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miedzichowo, zwany dalej "planem". 

2. Integralnņ czňŌń uchwały stanowiņ: 
1) rysunek planu, sporzņdzony w skali 1:1000, 

stanowiņcy załņcznik nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygniňcie Rady Gminy Miedzichowo 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 
2 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie Rady Gminy Miedzichowo 
o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwa-
ły. 

3. Plan obowiņzuje w granicach okreŌlonych 
na rysunku planu. 

 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) "dachu płaskim" - naleŐy przez to rozumień 
dach o kņcie nachylenia połaci nie wiňk-
szym niŐ 12°; 

2) "działce" - naleŐy przez to rozumień pojňcie 
"działki budowlanej" okreŌlone w ustawie z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 poz. 717 ze zm.); 

3) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczajņcņ mi-
nimalnņ odległoŌń od linii rozgraniczajņcej, 
w jakiej moŐna sytuowań Ōcianň ze-
wnňtrznņ budynku. W 50% długoŌci Ōciany 
frontowej budynku dopuszcza siň równole-
głe wysuniňcie w stosunku do nieprzekra-
czajņcej linii zabudowy takich elementów 
jak: wykusze, balkony, tarasy, galerie, log-
gie, schody zewnňtrzne, pochylnie, rampy - 
na odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 1,5 m oraz 
okapy, gzymsy - na odległoŌń nie wiňkszņ 
niŐ 0,8 m; 

4) "obowiņzujņcej linii zabudowy" - naleŐy 
przez to rozumień liniň, oznaczonņ na ry-
sunku planu, przy której naleŐy sytuowań 
co najmniej 50% długoŌci Ōciany frontowej 
budynku. W pozostałych 50% długoŌci 
Ōciany frontowej budynku dopuszcza siň 
równoległe cofniňcie w stosunku do obo-
wiņzujņcej linii zabudowy Ōciany frontowej 
na odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 3 m lub rów-
noległe wysuniňcie takich elementów jak: 
wykusze, balkony, tarasy, galerie, loggie, 
schody zewnňtrzne, pochylnie, rampy - na 
odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 1,5 m oraz okapy, 
gzymsy - na odległoŌń nie wiňkszņ niŐ 0,8 
m; 

5) "powierzchni zabudowy" - naleŐy przez to 
rozumień sumň powierzchni wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce, 
mierzonņ po obrysie ich Ōcian zewnňtrz-
nych, z wyłņczeniem takich elementów jak: 
schody, rampy, tarasy, balkony; 

6) "reklamie" - naleŐy przez to rozumień 
wszelkie urzņdzenia bňdņce noŌnikami in-
formacji lub promocji wizualnej w jakiej-
kolwiek materialnej formie wraz z elemen-
tami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 
nie bňdņce szyldem, tablicņ informacyjnņ 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o 
znakach drogowych; 

7) "szyldzie" - naleŐy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci; 

8) "tablicy informacyjnej" - naleŐy przez to ro-
zumień element systemu informacji lokal-
nej, informacji turystycznej, przyrodniczej 
lub edukacji ekologicznej; 

9) "terenie" - naleŐy przez to rozumień po-
wierzchniň o okreŌlonym przeznaczeniu i 
zasadach gospodarowania , wyznaczonņ 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 331 – 32828 – Poz. 5593 
 

na rysunku planu liniami rozgraniczajņcy-
mi; 

10) "uchwale" - naleŐy przez to rozumień ni-
niejszņ uchwałň Rady Gminy Miedzichowo; 

11) "usługach nieuciņŐliwych" - naleŐy przez to 
rozumień usługi nie zaliczone do przedsiň-
wziňń mogņcych zawsze i potencjalnie zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych. 

 
Rozdział II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 3. Na rysunku planu przedstawiono graficznie 
nastňpujņce obowiņzujņce ustalenia planu: 

1) granica obszaru objňtego planem; 
2) linia rozgraniczajņca tereny o róŐnym prze-

znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospo-
darowania; 

3) obowiņzujņce i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy; 

4) przeznaczenie terenu - oznaczone barwņ i 
symbolem literowym lub literowym i cy-
frowym. 

 
§ 4. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczajņcymi na rysun-
ku planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami MN1 - MN3; 

2) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) ustala siň: 
a) sytuowanie budynków zgodnie z obowiņzu-

jņcymi i nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy okreŌlonymi w planie; 

b) stosowanie dachówki ceramicznej lub ma-
teriałów dachówkopodobnych do pokrycia 
dachów budynków, w odcieniach czerwie-
ni, brņzu i grafitu, z zastrzeŐeniem pkt 2 lit. 
d; 

2) dopuszcza siň: 
a) umieszczanie szyldów, o powierzchni nie 

wiňkszej niŐ 0,5 m2, wyłņcznie na elewa-
cjach budynków lub na ogrodzeniach; 

b) lokalizacjň tablic informacyjnych, o po-
wierzchni nie wiňkszej niŐ 1 m2 i wysokoŌci 
nie wiňkszej niŐ 2 m; 

c) lokalizacjň obiektów małej architektury; 
d) stosowanie dowolnych materiałów do po-

krycia dachów płaskich; 
3) zakazuje siň: 
a) lokalizacji reklam; 
b) lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury 

technicznej; 
c) lokalizacji obiektów tymczasowych, z wy-

jņtkiem obiektów niezbňdnych przy budo-

wie budynków i budowli, wznoszonych wy-
łņcznie na czas budowy; 

d) lokalizacji ogrodzeŊ z betonowych elemen-
tów prefabrykowanych lub pełnych mu-
rów; 

e) stosowania materiałów z blachy i z PCV 
(typu "siding") jako elementów elewacyj-
nych, przy czym dopuszcza siň wykorzysta-
nie tych materiałów wyłņcznie do tworze-
nia detali architektonicznych, okien lub ry-
nien. 

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

1) ustala siň: 
a) ochronň powietrza, wód i powierzchni zie-

mi zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
b) segregacjň, gromadzenie i dalsze zagospo-

darowanie odpadów zgodnie z Planem Go-
spodarki Odpadami dla Gminy Miedzicho-
wo oraz zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

c) obowiņzek przebudowy urzņdzeŊ drenar-
skich na warunkach i w uzgodnieniu z za-
rzņdcņ sieci drenarskiej w przypadku wy-
stņpienia kolizji tych urzņdzeŊ z lokalizo-
wanymi obiektami budowlanymi; 

d) zagospodarowanie nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas prac w obrňbie 
terenu lub usuwania ich zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

e) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub 
ziemi przeprowadzenie rekultywacji, zgod-
nie z przepisami odrňbnymi; 

f) zachowanie, poprzez stosowanie dostňp-
nych Ōrodków technicznych i technologicz-
nych, okreŌlonych przepisami odrňbnymi, 
dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku dla terenów MN, jak dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; 

g) zagospodarowanie zieleniņ wszystkich 
wolnych od utwardzenia powierzchni grun-
tu na terenach KDW, z uwzglňdnieniem 
wymagaŊ sieci infrastruktury technicznej 
oraz przepisów odrňbnych; 

h) stosowanie do celów grzewczych paliw ni-
skoemisyjnych, takich jak: gaz ziemny, 
energia elektryczna, olej opałowy lekki, pa-
liwa odnawialne; 

2) dopuszcza siň: realizacjň maksymalnie jed-
nej kondygnacji podziemnej na terenach 
MN; 

3) zakazuje siň: 
a) lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych zawsze 

lub potencjalnie znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, w rozumieniu przepisów od-
rňbnych, z wyjņtkiem dopuszczonych w 
planie lub przepisami odrňbnymi; 

b) lokalizacji Ŏródeł hałasu, przekraczajņcych 
dopuszczalne standardy akustyczne w Ōro-
dowisku, zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
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§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň obowiņzek uzgadniania z właŌciwym 
organem ochrony zabytków inwestycji zwiņzanych 
z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, a 
wymagajņcych przeprowadzenia prac ziemnych, 
celem ustalenia ewentualnego zakresu badaŊ 
archeologicznych. 
 
§ 8. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podej-
muje siň ustaleŊ ze wzglňdu na brak okreŌlenia 
obszarów przestrzeni publicznej w studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. 
 
§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaŎników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN: 

1) ustala siň: 
a) lokalizacjň na działce maksymalnie jednego 

budynku mieszkalnego i jednego garaŐu 
albo budynku gospodarczo-garaŐowego; 

b) sytuowanie budynków mieszkalnych jako 
wolnostojņcych; 

c) sytuowanie garaŐy i budynków gospodar-
czo-garaŐowych jako dobudowanych do 
budynków mieszkalnych lub wbudowanych 
w budynki mieszkalne, z zastrzeŐeniem pkt 
2 lit. b; 

d) wielkoŌń powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki - nie wiňcej niŐ 
30%, lecz nie wiňcej niŐ 300 m²; 

e) powierzchniň zabudowy garaŐu albo bu-
dynku gospodarczo-garaŐowego - nie wiň-
cej niŐ 60 m²; 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniej niŐ 50% powierzchni działki; 

g) wysokoŌń zabudowy nie wiňkszņ niŐ: 
- dla budynków mieszkalnych: 9 m, jako 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym dru-
ga kondygnacja jako poddasze uŐytkowe; 

- dla garaŐy i budynków gospodarczo-
garaŐowych: 3,5 m w przypadku dachu pła-
skiego albo 6 m w przypadku dachu stro-
mego; 

h) geometriň dachów: 
- dla budynków mieszkalnych: dwuspadowe 

lub wielospadowe, o kņcie nachylenia po-
łaci od 35º do 45°, z zastrzeŐeniem pkt 2 lit. 
j; 

- dla garaŐy i budynków gospodarczo-
garaŐowych: płaskie, dwuspadowe lub wie-
lospadowe, o kņcie nachylenia połaci od 
35° do 45°; 

i) linie zabudowy: 
- obowiņzujņce: 6 m od linii rozgraniczajņ-

cych dróg na terenach MN2 i MN3 - zgod-
nie z rysunkiem planu, z zastrzeŐeniem lit. j; 

- nieprzekraczalne: 6 m od linii rozgranicza-
jņcych dróg na terenach MN1, MN2 i MN3 - 

zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeŐeniem 
lit. j; 

- nieprzekraczalne: 4 m od linii rozgranicza-
jņcych dróg na terenie MN3 - zgodnie z ry-
sunkiem planu, z zastrzeŐeniem lit. j; 

- dla garaŐy i budynków gospodarczo-
garaŐowych sytuowanych jako dobudowa-
nych do budynków mieszkalnych, obowiņ-
zujņce linie zabudowy stanowiņ nieprze-
kraczalne linie zabudowy; 

j) zachowanie linii zabudowy nie jest wyma-
gane przy sytuowaniu urzņdzeŊ elektro-
energetycznych, w tym transformatoro-
wych; 

k) obsługň komunikacyjnņ działek bezpoŌred-
nio z dróg wyznaczonych w planie lub z 
dróg przyległych do obszaru planu; 

l) zapewnienie, w granicach działki, co naj-
mniej 2 miejsc postojowych, wliczajņc w to 
miejsca w garaŐu albo budynku gospodar-
czo-garaŐowym oraz dodatkowo 1 miejsca 
postojowego w przypadku lokalizacji w bu-
dynku mieszkalnym lokalu usługowego; 

2) dopuszcza siň: 
a) wydzielanie działek o powierzchni nie 

mniejszej niŐ 700 m², szerokoŌci frontów 
nie mniejszej niŐ 20 m i przebiegu granic 
prostopadłym lub równoległym do dróg, z 
którymi te granice siň łņczņ, z zastrzeŐe-
niem lit. h, i; 

b) lokalizacjň garaŐu lub budynku gospodar-
czo-garaŐowego jako wolnostojņcego lub 
zblokowanego w granicy działki z drugim 
garaŐem albo budynkiem gospodarczo-
garaŐowym pod warunkiem usytuowania 
w głňbi działki, za liniņ tylnej Ōciany budyn-
ku mieszkalnego; 

c) lokalizacjň obiektów infrastruktury tech-
nicznej, niezbňdnej do prawidłowego funk-
cjonowania terenu; 

d) prowadzenie podziemnej infrastruktury 
technicznej; 

e) sytuowanie elementów technicznych bu-
dynków, takich jak kominy, anteny - nie 
wyŐej niŐ 5 m powyŐej najwyŐszego punktu 
dachu; 

f) realizacjň kondygnacji podziemnej w bu-
dynkach mieszkalnych, pod warunkiem 
przeprowadzenia odpowiednich sprawdzeŊ 
geotechnicznych, przy czym poziom po-
sadzki parteru nie moŐe przekroczyń 1 m 
ponad poziomem terenu; 

g) stosowanie ogrodzeŊ w formie Őywopło-
tów o wysokoŌci nie wiňkszej niŐ 2 m; 

h) wydzielanie działek przeznaczonych na cele 
infrastruktury technicznej - elektroenerge-
tyki o powierzchni maks. 70 m², posiadajņ-
cych bezpoŌredni dostňp do dróg; 

i) wydzielanie działek o parametrach innych 
niŐ wymienione w lit. a, w celu regulacji 
granic miňdzy sņsiadujņcymi nieruchomo-
Ōciami, zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
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j) stosowanie w budynkach mieszkalnych 
czňŌciowo dachów płaskich, na powierzch-
ni nie przekraczajņcej 30% powierzchni ca-
łego dachu; 

k) wydzielanie w budynku mieszkalnym loka-
lu uŐytkowego z przeznaczeniem na usługi 
nieuciņŐliwe, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

3) zakazuje siň lokalizacji od strony frontów 
działek ogrodzeŊ innych niŐ aŐurowe w co 
najmniej 70% i wyŐszych niŐ 1,50 m, z za-
strzeŐeniem pkt 2 lit. g. 

 
§ 10. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaŎników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDW: 

1) ustala siň lokalizacjň jezdni oraz co naj-
mniej jednostronnych chodników, z za-
strzeŐeniem pkt 2; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň pieszo-jezdni. 
 

§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrňbnych, w tym terenów górniczych, a takŐe 
naraŐonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych, nie 
podejmuje siň ustaleŊ, ze wzglňdu na ich nie wy-
stňpowanie na obszarze objňtym planem. 
 
§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoŌci nie podejmuje 
siň ustaleŊ, ze wzglňdu na brak obszarów wyma-
gajņcych przeprowadzenia takiej procedury w 
studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego. 
 
§ 13. W zakresie szczegółowych zasad zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowa-
niu ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji budynków oraz sadzenia 
drzew i krzewów na trasach podziemnych 
sieci infrastruktury technicznej; 

2) uwzglňdnienie w zagospodarowaniu tere-
nów wymagaŊ i ograniczeŊ technicznych 
wynikajņcych z przebiegów sieci infrastruk-
tury technicznej i urzņdzeŊ melioracji, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji: 

1) ustala siň: 
a) zachowanie ciņgłoŌci powiņzaŊ elementów 

pasów drogowych w granicach obszaru ob-
jňtego planem oraz z zewnňtrznym ukła-
dem komunikacyjnym; 

b) szerokoŌń dróg w liniach rozgraniczajņ-
cych, zgodnie z rysunkiem planu; 

c) nakaz zapewnienia miejsc postojowych, 
zgodnie z ustaleniami dla terenów MN, za-
wartymi w § 9; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň na terenach dróg 
elementów infrastruktury technicznej, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

3) zakazuje siň lokalizacji na terenach dróg 
ogrodzeŊ. 

 
§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) ustala siň: 
a) zachowanie istniejņcych sieci infrastruktury 

technicznej, z moŐliwoŌciņ ich moderniza-
cji, rozbudowy oraz przeniesienia na terenu 
komunikacji; 

b) budowň nowych sieci infrastruktury tech-
nicznej w powiņzaniu z układem zewnňtrz-
nym oraz zapewnienie dostňpu do sieci 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

c) lokalizacjň nowych linii elektroenergetycz-
nych i telekomunikacyjnych jako kablo-
wych, sytuowanych na terenach dróg; 

d) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci 
elektroenergetycznej lub poprzez panele 
słoneczne; 

e) zaopatrzenie w wodň pitnņ z sieci wodo-
ciņgowej; 

f) odprowadzanie Ōcieków bytowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej, z zastrzeŐeniem pkt 2 
lit. a; 

g) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub in-
dywidualnych zbiorników; 

h) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej, z zastrzeŐeniem pkt 2 lit. 
b; 

2) dopuszcza siň: 
a) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 

odprowadzanie Ōcieków bytowych do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych; 

b) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej 
lub ogólnospławnej odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych stosujņc rozwiņ-
zania indywidualne, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

c) budowň nowych sieci infrastruktury tech-
nicznej na warunkach okreŌlonych przez 
gestorów tych sieci oraz zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

3) zakazuje siň lokalizacji przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków. 

 
§ 16. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowa-
nia terenów dopuszcza siň dotychczasowy sposób 
zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowania tere-
nów do czasu realizacji ustaleŊ planu. 
 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 17. Ustala siň stawkň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
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waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wy-
sokoŌci: 

1) dla terenów MN: 10% 
2) dla terenów KDW: 1%. 
 

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Wójtowi Gminy Miedzichowo. 

§ 19. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Gminy  
(-) Tadeusz Kolecki 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 331 – 32832 – Poz. 5593 
 

Załņcznik nr 1 
do uchwały nr X/56/2011 

Rady Gminy Miedzichowo 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr 1571/11, 1572 obręb 
Bolewice
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr X/56/2011 

Rady Gminy Miedzichowo 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY MIEDZICHOWO O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK NR GEOD. 1571/11 I 1572, 
OBRŇB BOLEWICE, GM. MIEDZICHOWO. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 
ze zm.) Rada Gminy Miedzichowo rozstrzyga co 

nastňpuje: Stwierdza siň brak uwag do projektu 
planu nieuwzglňdnionych przez Wójta Gminy Mie-
dzichowo.  

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 331 – 32834 – Poz. 5593,5594 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr X/56/2011 

Rady Gminy Miedzichowo 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY GMINY MIEDZICHOWO O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 

PLANIE ZAGOSPODAROWNAIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK NR GEOD. 1571/11 I 1572, OBRŇB 
BOLEWICE, GM. MIEDZICHOWO, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O 
FINANSACH PUBLICZNYCH. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zm.) 
Rada Gminy Miedzichowo rozstrzyga, co nastňpuje:  
 

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

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbiorstwa, 
w kompetencji których leŐy rozwój sieci: wodociņ-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-
ciņgowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-
wie przepisów odrňbnych. 

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane bňdņ zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrňbnych. 

3. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, stanowiń bňdņ zapisy gminnego Programu 
Rozwoju Lokalnego. 

4. OkreŌlenie terminów przystņpienia 
i zakoŊczenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie 
według kryteriów i zasad przyjňtych przy konstru-
owaniu gminnego Programu Rozwoju Lokalnego. 

5. Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo, 
w zaleŐnoŌci od wielkoŌci przeznaczonych na nie 
Ōrodków. 

 
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okreŌlonych w planie. Finanso-
wanie inwestycji bňdzie odbywań siň poprzez: 

1) wydatki z budŐetu gminy; 
2) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieŊ o charakterze cywilno-prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-
prawnego, a takŐe właŌcicieli nieruchomoŌci; 

3) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, 
poprzez budŐet gminy - w ramach m.in. dota-
cji unijnych, dotacji samorzņdu województwa, 
dotacji i poŐyczek z funduszy celowych, kredy-
tów i poŐyczek bankowych lub innych Ōrod-
ków zewnňtrznych. 
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UCHWAŁA NR XII/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 z dnia 3 paŎdziernika 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zawory, 

działka nr ewid. 484.  

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 zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w KsiņŐu Wlkp. 
uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu we wsi Zawory, 
działka nr ewid. 484 zwany dalej „planem”, po 
stwierdzeniu, Őe nie narusza on ustaleŊ „Studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy KsiņŐ Wlkp.” – uchwała Nr 
XXII/107/2001 Rady Miejskiej w KsiņŐu Wlkp. z dnia 
29 czerwca 2001 r. z póŎniejszymi zmianami. 

2. Granice obszaru objňtego planem miej-
scowym okreŌla rysunek planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu, zatytułowany: Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu działki nr ewid. 484 we wsi Zawory, 
gm. KsiņŐ Wlkp. opracowany w skali 
1:1000, stanowiņcy załņcznik Nr 1; 

2) rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w KsiņŐu 
Wlkp. o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu planu, stanowiņce za-
łņcznik Nr 2; 

3) rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w KsiņŐu 
Wlkp. o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-


