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Rozdział VIII 

Mienie sołectwa. 
 

§ 23. 1. Sołectwo zarzņdza mieniem gminnym w 
zakresie zwykłego zarzņdu.  
2. Przez czynnoŌń zwykłego zarzņdu należy rozumień 
załatwianie bieżņcych spraw  
zwiņzanych ze zwykła eksploatacjņ rzeczy i utrzyma-
nia jej w stanie nie pogorszonym.  
3. Mienie oddane do dyspozycji sołectwa Rada okre-
Ōla odrňbnņ uchwałņ.  
 
 

Rozdział IX 
Gospodarka finansowa sołectwa. 

 
§ 24. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.  
2. Umowň  najmu mienia bňdņcego w dyspozycji 
sołectwa zawiera Burmistrz Borku Wlkp., a wszelkie 
przychody pochodzņce z tego tytułu winny byń od-
prowadzane na rachunek budżetu Gminy.  
3. W ramach budżetu Gminy może byń wyodrňbnio-
ny fundusz sołecki na zasadach  
okreŌlonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r. o fun-
duszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.).  
4. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych 
zadaŊ, z którymi wiņżņ siň wydatki nieuwzglňdnione 
w rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje 
ono Ōrodki finansowe, niezbňdne do wykonania tych 
zadaŊ.  
 

Rozdział X 
Kontrola i nadzór. 

 
§ 25. 1. Kontrola działalnoŌci organów sołectwa 
sprawowana jest na podstawie kryteriów  
zgodnoŌci z prawem, celowoŌci, rzetelnoŌci i gospo-
darnoŌci.  
2. Kontrola działalnoŌci organów sołectwa ma na 
celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działal-

noŌci organów poddanych kontroli, rzetelne jego 
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej 
działalnoŌci według kryteriów o których mowa w ust. 
1.  
3. Kontrolň działalnoŌci organów sołectwa sprawuje 
Rada Miejska. 
4. Funkcjň, o której mowa w ust. 1 Rada realizuje 
przez Komisjň Rewizyjnņ.  
 
§ 26. 1. Nadzór nad działalnoŌciņ organów sołectwa 
sprawowany jest na podstawie kryterium zgodnoŌci 
z prawem.  
2. Organami nadzoru nad działalnoŌciņ organów 
sołectwa jest Rada i Burmistrz.  
 
§ 27. Rada i Burmistrz majņ prawo żņdań informacji i 
danych, dotyczņcych organizacji i funkcjonowania 
sołectwa, niezbňdnych do wykonywania przysługujņ-
cych im uprawnieŊ nadzorczych.  
 
§ 28. Sołtys zobowiņzany jest do przedłożenia Burmi-
strzowi uchwał, wniosków i opinii zebrania wiejskie-
go oraz rady sołeckiej w terminie 14 dni od dnia ich 
podjňcia.  
 
§ 29. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał ze-
brania wiejskiego sprzecznych z prawem  
i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie celem zajňcia 
ostatecznego stanowiska, do uchylenia włņcznie.  
 

Rozdział XI 
Postanowienia koŊcowe. 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w statucie majņ 
zastosowanie przepisy Statutu Gminy Borek Wlkp. i 
ustaw.  
2. Zmiany statutu dokonywane sņ w trybie przewi-
dzianym do jego uchwalenia.  
3. Zmiany w statucie mogņ byń dokonywane na 
wniosek zebrania wiejskiego lub z inicjatywy orga-
nów gminy.  
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UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY GMINY PAKOSŁAW 

 z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław obejmującego część wsi 
Pakosław oraz część wsi Sowy.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) 
oraz w zwiņzku z uchwałņ Rady Gminy Pakosław 
nr XVIII/109/08 z dnia 26 wrzeŌnia 2008 r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pakosław obejmujņcego czňŌń wsi Pako-
sław oraz czňŌń wsi Sowy – teren zbiornika reten-
cyjnego wraz z obszarem zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz usługowej. Rada Gminy 
Pakosław uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Pakosław obejmujņcego 
czňŌń wsi Pakosław oraz czňŌń wsi Sowy – zwany 
dalej planem, zgodnie ze strukturņ funkcjonalno-
przestrzennņ ustalonņ w „Studium uwarunkowaŊ 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pakosław”, uchwalonego uchwałņ Nr 
XXXII/206/10 Rady Gminy Pakosław z dnia 15 lute-
go 2010 r. 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 obowiņzuje na 
terenie działek o numerach ewidencyjnych, poło-
żonych w obrňbie ewidencyjnym Pakosław i Sowy, 
zgodnie z w)w studium. 
 

§ 3. Integralnņ czňŌń planu stanowi: 
1) tekst planu – bňdņcy treŌciņ niniejszej 

uchwały; 
2) rysunek planu – załņcznik graficzny nr 1 w 

skali 1:2000, obejmujņcy obszar, o którym 
mowa w § 2; 

3) rozstrzygniňcie sposobu rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego – stanowiņce 
załņcznik nr 2 do planu; 

4) rozstrzygniňcie sposobu realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należņ do zadaŊ własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania – stanowiņce 
załņcznik nr 3 do niniejszego planu. 

 

§ 4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznacze-
nia terenu oraz okreŌlenie sposobów zagospoda-
rowania i warunków zabudowy dla obszaru, 
o którym mowa w § 2, dla terenu na obrzeżu 
zbiornika retencyjnego „Pakosław” zwiņzanych 
z funkcjņ rekreacyjno-turystycznņ, mieszkaniowņ 
i usługowņ, stworzenie rezerw terenowych pod 
lokalizacjň zabudowy mieszkaniowej i rekreacji 
oraz usług, wyznaczenie terenów zielonych. 
 
§ 5. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumień ustawň 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami); 

2) uchwale – należy przez to rozumień niniej-
szņ uchwałň Rady Gminy Pakosław; 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy 
przez to rozumień takie przeznaczenie, któ-
re powinno przeważań na obszarze 
w obrňbie linii rozgraniczajņcych – struktu-
ra funkcjonalna terenów wyodrňbniona 
barwnie; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy 
przez to rozumień rodzaje przeznaczenia 
inne niż podstawowe, które uzupełniajņ lub 
wzbogacajņ przeznaczenie podstawowe; 

5) liniach rozgraniczajņcych tereny o różnym 
przeznaczeniu – należy przez to rozumień 
linie wyznaczajņce tereny o odmiennym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania – struktura funkcjonalna te-
renów wyodrňbniona barwnie; 

6) maksymalnej powierzchni zabudowy – na-
leży przez to rozumień łņcznņ powierzchniň 
zabudowy działki wyrażonņ w m² lub 
w wielkoŌci procentowej; 

7) obowiņzujņcej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň wskazanņ na rysun-
ku planu lub okreŌlonņ parametrem 
w tekŌcie uchwały, dotyczņcņ lokalizacji 
budynków lub obiektów budowlanych od 
zewnňtrznych krawňdzi jezdni lub od granic 
działek ewidencyjnych sņsiadujņcych 
z pasem drogowym lub działkami sņsied-
nimi; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň wskazanņ na rysun-
ku planu lub okreŌlonņ parametrem 
w tekŌcie planu, której lokalizacja wyznacza 
dopuszczalne zbliżenie wszelkich budyn-
ków na działce do jej granicy z drogņ pu-
blicznņ lub wewnňtrznņ; 

9) zabudowie zagrodowej – należy przez to 
rozumień zespół budynków mieszkalnych, 
budynków służņcych produkcji rolnej, 
ogrodniczej i hodowlanej należy przez to 
rozumień budynki przeznaczone do hodow-
li, chowu zwierzņt gospodarskich oraz słu-
żņce do przechowywania materiałów, na-
rzňdzi, sprzňtu i płodów rolnych; 

10) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 
należy przez to rozumień jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny wraz z budyn-
kami garażowo – gospodarczymi; 

11) zabudowie mieszkaniowej i handlowo – 
usługowej – należy przez to rozumień za-
budowň w formie budynków mieszkanio-
wych jednorodzinnych oraz budynków 
handlowo – usługowych wolnostojņcych 
bņdź zintegrowanych z zabudowņ mieszka-
niowņ wraz z budynkami garażowo – go-
spodarczymi; 

12) zabudowie handlowo – usługowej – należy 
przez to rozumień zabudowň w formie bu-
dynków handlowo – usługowych wraz 
z budynkami garażowo – gospodarczymi; 

13) budynku garażowym – należy przez to ro-
zumień budynek przeznaczony do prze-
chowywania pojazdu mechanicznego; 

14) budynku gospodarczym – należy przez to 
rozumień budynek przeznaczony do nieza-
wodowego wykonywania prac warsztato-
wych oraz do przechowywania materiałów, 
narzňdzi, sprzňtu i płodów rolnych służņ-
cych mieszkaŊcom budynku mieszkalnego, 
budynku zamieszkania zbiorowego, budyn-
ku rekreacji indywidualnej, a także ich oto-
czenia, a w zabudowie zagrodowej prze-
znaczony również do przechowywania 
Ōrodków produkcji rolnej i sprzňtu oraz 
płodów rolnych; 

15) kondygnacji – należy przez to rozumień po-
ziomņ nadziemnņ lub podziemnņ czňŌń bu-
dynku, zawartņ pomiňdzy powierzchniņ 
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posadzki na stropie lub najwyżej położonej 
warstwy podłogowej na gruncie 
a powierzchniņ posadzki na stropie bņdź 
warstwy osłaniajņcej izolacjň cieplnņ stro-
pu, znajdujņcego siň nad tņ czňŌciņ budyn-
ku, przy czym za kondygnacjň uważa siň 
także poddasze z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomņ 
czňŌń budynku stanowiņcņ przestrzeŊ na 
urzņdzenia techniczne, majņcņ Ōredniņ wy-
sokoŌń w Ōwietle wiňkszņ niż 2 m; za kon-
dygnacjň nie uznaje siň nadbudówek po-
nad dachem, takich jak maszynownia 
dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyza-
cyjna lub kotłownia; 

16) kondygnacji podziemnej – należy przez to 
rozumień kondygnacjň zagłňbionņ ze 
wszystkich stron budynku, co najmniej do 
połowy jej wysokoŌci w Ōwietle poniżej po-
ziomu przylegajņcego do niego terenu, 
a także każdņ usytuowanņ pod niņ kondy-
gnacjň; 

17) kondygnacji nadziemnej – należy przez to 
rozumień każdņ kondygnacjň niebňdņcņ 
kondygnacjņ podziemnņ; 

18) terenie biologicznie czynnym - należy przez 
to rozumień teren z nawierzchniņ ziemnņ 
urzņdzonņ w sposób zapewniajņcy natural-
nņ wegetacjň, a także 50 % powierzchni ta-
rasów i stropodachów z takņ nawierzchniņ, 
nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodň po-
wierzchniowņ na tym terenie; 

19) wysokoŌci budynku – należy przez to ro-
zumień wysokoŌń mierzonņ od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu; 

20) terenach infrastruktury technicznej – należy 
przez to rozumień tereny wystňpowania 
powierzchniowych lub liniowych urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej w formie: elek-
troenergetycznych, gazowniczych, kanali-
zacyjnych, wodociņgowych, telekomunika-
cyjnych oraz gospodarowania odpadami; 

21) froncie działki – należy przez to rozumień 
czňŌń działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa siň główny wjazd 
lub wejŌcie na działkň – okreŌlonņ 
w przepisach odrňbnych; 

22) przestrzeni publicznej – należy 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; 

23) reklamie – należy 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 sygnałach drogowych; 

24) reklamie wielkoformatowej – należy przez 
to rozumień reklamň o powierzchni powy-
żej 12 m2; 

25) tablicach informacyjnych – należy 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; 

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

27) dachu dwuspadowym – należy przez to ro-
zumień dach posiadajņcy dwie podstawo-
we połacie dachowe o przeciwległych 
spadkach łņczņce siň wzdłuż 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.; 

28) dachu wielospadowym – należy przez to 
rozumień dach posiadajņcy co najmniej 
trzy podstawowe połacie dachowe 
o podobnych spadkach, łņczņce siň 
w jednym punkcie lub wzdłuż kalenic. 
W przypadku rozczłonkowanego rzutu bu-
dynku lub zastosowania takich elementów 
jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, itp. 
podstawowe połacie mogņ byń uzupełnia-
ne mniejszymi połaciami o podobnych 
spadkach; 

29) dachu stromym – należy przez to rozumień 
dach o nachyleniu 12o lub wiňkszym albo 
o nachyleniu w ŌciŌle okreŌlonym przedzia-
le – powyżej 12o; 

30) dachu płaskim – należy przez to rozumień 
dach o nachyleniu mniejszym niż 12o; 

31) przepisach szczególnych i odrňbnych – na-
leży przez to rozumień obowiņzujņce prze-
pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikajņce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

32) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień sumň powierzchni zabudowy na 
danej działce. 

 
§ 6. Zakres planu obejmuje problematykň okreŌlo-
nņ w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. 
 
§ 7. Nastňpujņce oznaczenia graficzne sņ obowiņ-
zujņcymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnych 
funkcjach lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

2) oznaczenie literowe i kolorystyczne prze-
znaczenia terenu, zgodnie z legendņ rysun-
ku planu; 
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§ 8. 1. Do czasu docelowego zagospodarowania 
terenu zgodnego z planem, dopuszcza siň utrzy-
manie jego dotychczasowego zagospodarowania 
i użytkowania, o ile jest to zgodne z przepisami 
szczególnymi i obowiņzujņcymi decyzjami admini-
stracyjnymi. 

2. Na obszarze objňtym planem zakazuje siň 
lokalizacji obiektów tymczasowych z wyjņtkiem 
obiektów niezbňdnych przy budowie obiektu 
zgodnego z podstawowņ funkcjņ terenu. 

 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe. Przeznaczenie terenów 
oraz zasady ich zagospodarowania, zabudowy 

i podziału 

§ 9. Dla terenu obejmujņcego czeŌń wsi Pakosław 
oraz czňŌń wsi Sowy, w granicach terenu objňtego 
planem, ustala siň nastňpujņce przeznaczenia te-
renu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – oznaczone na rysunku planu 
symbolami MN1, MN2, MN3; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej i handlo-
wo-usługowej – oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/HU; 

3) tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone 
na rysunku planu symbolem RM; 

4) tereny usługowo-handlowo – oznaczone na 
rysunku planu symbolem UH; 

5) tereny usług publicznych – oznaczone na 
rysunku planu symbolem UP; 

6) tereny usług sportu i rekreacji – oznaczone 
na rysunku planu symbolem USR; 

7) tereny rolnicze – oznaczone na rysunku 
planu symbolem R; 

8) teren wód powierzchniowych Ōródlņdo-
wych – oznaczony na rysunku planu sym-
bolem WS; 

9) teren lasu – oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZL; 

10) teren urzņdzeŊ elektroenergetycznych – 
stacja transformatorowa – oznaczona na 
rysunku planu symbolem EE; 

11) tereny dróg gminnych (klasy lokalnej L) – 
oznaczone na rysunku planu symbolem: 
KDG; 

12) teren drogi powiatowej (klasy zbiorczej Z) – 
oznaczony na rysunku planu symbolem: 
KDP; 

13) teren parkingu – oznaczony na rysunku 
planu symbolem KP; 

14) ciņg pieszo-rowerowy – oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KX. 

 
§ 10. Ustala siň zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) projektowana zabudowa winna nawiņzy-
wań do tradycyjnych wzorców architekto-
nicznych stosowanych na terenach wiej-
skich w tym regionie. Zakazuje siň realizacji 

ogrodzeŊ pełnych z prefabrykatów beto-
nowych; 

2) w zagospodarowaniu działek należy sto-
sowań gatunki roŌlin charakterystyczne dla 
lokalnego siedliska przyrodniczego oraz ga-
tunki drzew i krzewów zimozielonych; 

3) elementy małej architektury i nawierzchnie 
utwardzone realizowane w nawiņzaniu do 
lokalnych wzorców i przy zastosowaniu 
tradycyjnych materiałów, w sposób spójny 
z architekturņ obiektów podstawowych. 

 
§ 11. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony Ōro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lami MN1, MN2, MN3 zakazuje siň przekra-
czania dopuszczalnych poziomów hałasu 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

2) dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lem RM zakazuje siň przekraczania dopusz-
czalnych poziomów hałasu jak dla terenów 
zabudowy zagrodowej – zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

3) dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lami MN/HU, UH, UP zakazuje siň przekra-
czania dopuszczalnych poziomów hałasu 
jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych 
– zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

4) dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lami USR, WS zakazuje siň przekraczania 
dopuszczalnych poziomów hałasu jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

5) zakazuje siň odprowadzania Ōcieków do 
gruntu i wód powierzchniowych; 

6) zakazuje siň realizacji indywidualnych 
i osiedlowych oczyszczalni Ōcieków; 

7) ustala siň obowiņzek składowania odpa-
dów stałych w pojemnikach na odpady 
oraz usuwanie ich przez wyspecjalizowane 
firmy; 

8) zaleca siň wprowadzenie zieleni ozdobnej 
oraz zadrzewieŊ i zakrzewieŊ na granicy 
działek na obszarze oznaczonym na rysun-
ku planu symbolami MN1, MN2, MN3, 
MN/HU, RM, UH; 

9) zakazuje siň lokalizowania inwestycji mo-
gņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko z wyjņtkiem obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 12. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala siň obowiņzek prowa-
dzenia badaŊ archeologicznych podczas 
inwestycji zwiņzanych z zagospodarowa-
niem i zabudowaniem przedmiotowego te-
renu, a wymagajņcych prac ziemnych. In-
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westor winien uzyskań pozwolenie na ba-
dania archeologiczne 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. 

 
§ 13. Ustala siň wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň reklam i wolno-
stojņcych obiektów małej architektury przy 
drogach wewnňtrznych w sposób nie naru-
szajņcy zasad bezpieczeŊstwa oraz przepi-
sów szczególnych i odrňbnych; 

2) przestrzeŊ publiczna to tereny usług pu-
blicznych – oznaczone na rysunku planu 
symbolem UP, tereny usług sportu 
i rekreacji – oznaczone na rysunku planu 
symbolem USR, teren wód powierzchnio-
wych Ōródlņdowych – oznaczony na rysun-
ku planu symbolem WS, teren lasu – ozna-
czony na rysunku planu symbolem ZL, 
drogi gminne i droga powiatowa – ozna-
czone na rysunku planu symbolami KDG, 
KDP, ciņg pieszo- rowerowy – oznaczony 
na rysunku planu symbolem KX. 

3) zaleca siň nasadzenia zieleni wzdłuż dróg. 
 
§ 14. 1. Ustalenia dotyczņce parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami MN1, MN2, MN3 ustala siň nastň-
pujņce parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty 
obiektów i wskaźniki intensywnoŌci zabudowy: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; 

2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie 
potrzeb społecznoŌci w dziedzinie miesz-
kalnictwa jednorodzinnego; 

3) dopuszczalna zabudowa budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi wraz z urzņdze-
niami budowlanymi oraz budynkami, bu-
dowlami i urzņdzeniami technicznymi ob-
sługujņcymi tň zabudowň; 

4) zakazuje siň stosowania reklam wielkofor-
matowych; 

5) budynki mieszkalne jednorodzinne reali-
zowane w formie zabudowy wolnostojņcej; 

6) na wydzielonej działce budowlanej może 
byń zlokalizowany tylko jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny; 

7) dopuszcza siň zabudowň działki do 40% jej 
powierzchni, 

8) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
powinien byń mniejszy niż 30% powierzch-
ni działki; 

9) maksymalna wysokoŌń budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego nie wiňcej niż 10,0 

m, liczņc od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu; 

10) dachy strome, dwu lub wielospadowe, kry-
te dachówkņ blachņ lub materiałem da-
chówkopodobnym, o kņcie nachylenia od 
25° do 45°, w gamie kolorów od szarego 
poprzez brunatny, ceglasty do ciemno-
czerwonego; 

11) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych do 2 z możliwym podpiw-
niczeniem; 

12) budynki garażowe lub gospodarcze zinte-
growane z budynkami mieszkalnymi jedno-
rodzinnymi lub wolnostojņce, wyłņcznie 
jednokondygnacyjne, z dachami dwuspa-
dowymi lub wielospadowymi o kņcie na-
chylenia od 20° do 45° (dostosowanymi do 
kņta i geometrii dachu budynku mieszkal-
nego oraz jego kolorystyki); 

13) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń dla bu-
dynków garażowych lub gospodarczych na 
5,50 m, liczņc od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu; 

14) dopuszcza siň realizacjň budynków gara-
żowych lub gospodarczych na granicy dzia-
łek; 

15) liczba budynków garażowych lub gospo-
darczych – nie wiňcej niż 1 na działce; 

16) miejsca parkingowe i garażowe należy re-
alizowań na terenie własnej posesji w iloŌci 
niezbňdnej dla obsługi funkcji terenu oraz 
sposobu zagospodarowania działki – mi-
nimum 2 stanowiska postojowe na każdy 
lokal mieszkalny. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem MN/HU ustala siň nastňpujņce pa-
rametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywnoŌci zabudowy: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej i handlo-
wo-usługowej; 

2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie 
potrzeb społecznoŌci w dziedzinie miesz-
kalnictwa oraz handlu i usług; 

3) dopuszczalna zabudowa budynkami miesz-
kalnymi, handlowo – usługowymi wraz 
z urzņdzeniami budowlanymi oraz budyn-
kami, budowlami i urzņdzeniami technicz-
nymi obsługujņcymi tň zabudowň; 

4) budynki mogņ byń realizowane w formie 
zabudowy wolnostojņcej 

5) dopuszcza siň zabudowň działki do 50% jej 
powierzchni; 

6) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej nie mniej niż 700 m²; 

7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
powinien byń mniejszy niż 30% powierzch-
ni działki; 

8) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń zabudo-
wy nie wiňcej niż 12 m, liczņc od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu; 
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9) dachy strome, dwu lub wielospadowe, kry-
te dachówkņ blachņ lub materiałem da-
chówko – podobnym o kņcie nachylenia od 
20 do 45 °; 

10) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych 
i handlowo - usługowych do 3 oraz możli-
we podpiwniczenie; 

11) budynki garażowo – gospodarcze zinte-
growane z budynkami lub wolnostojņce 
wyłņcznie jednokondygnacyjne z dachami 
dwuspadowymi i wielospadowymi o kņcie 
nachylenia od 25 do 45 °; 

12) zakazuje siň realizacji budynków garażowo 
– gospodarczych w granicach działek ewi-
dencyjnych; 

13) obowiņzuje liczba budynków garażowo – 
gospodarczych, nie wiňcej niż 1 na działce 
ewidencyjnej; 

14) miejsca parkingowe i garażowe należy re-
alizowań na terenie własnej posesji w iloŌci 
niezbňdnej dla obsługi funkcji terenu oraz 
sposobu zagospodarowania działki – mi-
nimum 2 stanowiska postojowe na każdy 
lokal mieszkalny, oraz minimum 1 stanowi-
sko na każde 30 m² powierzchni użytkowej 
usług, z uwzglňdnieniem potrzeb osób nie-
pełnosprawnych; 

15) w przypadku, gdy powierzchnia lub gaba-
ryty działki podlegajņcej podziałowi unie-
możliwiajņ wydzielenie działki 
o parametrach okreŌlonych w planie do-
puszcza siň odstňpstwo od tych parame-
trów w granicach 30%, nie wiňcej niż jednej 
z nowo wydzielanych działek budowlanych; 

16) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej i handlowo – 
usługowej zgodnie z przepisami odrňbny-
mi. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem RM ustala siň nastňpujņce parame-
try i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywnoŌci zabudowy: 

1) teren zabudowy zagrodowej; 
2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie 

potrzeb społecznoŌci w dziedzinie produkcji 
rolniczej; 

3) dopuszczalna zabudowa budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi, budynkami słu-
żņcymi produkcji rolnej, ogrodniczej 
i hodowlanej wraz z urzņdzeniami budow-
lanymi oraz budynkami, budowlami 
i urzņdzeniami technicznymi obsługujņcy-
mi tň zabudowň; 

4) budynki mieszkalne jednorodzinne reali-
zowane w formie zabudowy wolnostojņcej; 

5) na wydzielonej działce budowlanej może 
byń zlokalizowany tylko jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny; 

6) dopuszcza siň zabudowň działki do 50% jej 
powierzchni, 

7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
powinien byń mniejszy niż 25% powierzch-
ni działki; 

8) maksymalna wysokoŌń budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego nie wiňcej niż 10,0 
m, liczņc od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu; 

9) maksymalna wysokoŌń budynków służņ-
cych produkcji rolnej, ogrodniczej 
i hodowlanej nie wiňcej niż 12,0 m, liczņc 
od poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu; 

10) w budynkach mieszkalnych dachy strome, 
dwu lub wielospadowe, kryte dachówkņ, 
blachņ lub materiałem dachówkopodob-
nym, o kņcie nachylenia od 25° do 45°, 
w gamie kolorów od szarego poprzez bru-
natny, ceglasty do ciemnoczerwonego; 

11) dopuszcza siň stosowanie dachów płaskich 
nad budynkami garażowymi, gospodar-
czymi lub inwentarskimi; 

12) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych do 2; 

13) liczba kondygnacji budynków służņcych 
produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowlanej 
do 2; 

14) budynki garażowe lub gospodarcze zinte-
growane z budynkami mieszkalnymi jedno-
rodzinnymi lub wolnostojņce, wyłņcznie 
jednokondygnacyjne, z dachami dwuspa-
dowymi lub wielospadowymi o kņcie na-
chylenia od 25° do 45° (dostosowanymi do 
kņta i geometrii dachu budynku mieszkal-
nego oraz jego kolorystyki); 

15) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń dla bu-
dynków garażowych lub gospodarczych na 
5,50 m, liczņc od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu; 

16) dopuszcza siň realizacjň budynków gara-
żowych lub gospodarczych na granicy dzia-
łek; 

17) miejsca parkingowe i garażowe należy re-
alizowań na terenie własnej posesji w iloŌci 
niezbňdnej dla obsługi funkcji terenu oraz 
sposobu zagospodarowania działki – mi-
nimum 2 stanowiska postojowe na każdy 
lokal mieszkalny. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem UH ustala siň nastňpujņce parame-
try i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywnoŌci zabudowy: 

1) teren zabudowy usługowo-handlowej; 
2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie 

potrzeb społecznoŌci w dziedzinie usług 
i handlu; 

3) wysokoŌń zabudowy nie może przekraczań 
12 m od poziomu terenu do kalenicy, dach 
jednospadowy, dwuspadowy lub wielo-
spadowy, o kņcie nachylenia do 45°; 

4) nakłada siň obowiņzek przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów niezabudo-
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wanych i nieutwardzonych na tereny ziele-
ni, wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnych – co najmniej 30% powierzchni 
terenu; 

5) dopuszcza siň realizacjň urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej jako obiektów wolno-
stojņcych lub wbudowanych, zgodnie 
z obowiņzujņcymi odrňbnymi przepisami 
i normami; 

6) dopuszcza siň zabudowň działki do 50% jej 
powierzchni; 

7) miejsca parkingowe i garażowe należy re-
alizowań na terenie własnej posesji w iloŌci 
niezbňdnej dla obsługi funkcji terenu oraz 
sposobu zagospodarowania działki – mi-
nimum 1 stanowisko na każde 30 m² po-
wierzchni użytkowej usług, z uwzglňdnie-
niem potrzeb osób niepełnosprawnych; 

8) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów 
zabudowy handlowo – usługowej zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

9) dostňpnoŌń komunikacyjna do terenów UH 
poprzez teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem USR. 

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem UP ustala siň nastňpujņce parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

1) tereny usług publicznych; 
2) zagospodarowanie terenu w formie plaży, 

placów zabaw lub boisk wraz z budynkami 
i budowlami i urzņdzeniami technicznymi 
takimi jak: 

a) urzņdzenia i obiekty sieci infrastruktury 
technicznej, wraz z przyłņczami, 

b) obiekty małej architektury, 
c) trybuny widokowe o wysokoŌci do 10,0 m, 
d) budynek gospodarczy jedno lub dwukon-

dygnacyjny z dachem dwuspadowym 
o nachyleniu do 45° lub jednospadowym 
o nachyleniu do 12° o wysokoŌci kalenicy 
dachu do 8,0 m i powierzchni zabudowy do 
200 m². 

e) wolnostojņce urzņdzenia reklamowe 
i informacyjne; 

f) Ōcieżki pieszo – rowerowe; 
3) nakłada siň obowiņzek przeznaczenia 

i zagospodarowania terenów nieutwardzo-
nych na tereny zieleni, co najmniej 60% 
powierzchni terenu biologicznie czynnej; 

4) miejsca parkingowe i garażowe należy re-
alizowań na terenie własnej posesji w iloŌci 
niezbňdnej dla obsługi funkcji terenu oraz 
sposobu zagospodarowania działki – mi-
nimum 1 stanowisko na każde 30 m² po-
wierzchni użytkowej usług, z uwzglňdnie-
niem potrzeb osób niepełnosprawnych; 

5) dostňpnoŌń komunikacyjna do terenów UH 
poprzez teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem USR. 

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem USR ustala siň nastňpujņce parame-
try i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywnoŌci zabudowy: 

1) tereny usług sportu i rekreacji; 
2) zagospodarowanie terenu w formie plaży, 

placów zabaw lub boisk wraz 
z urzņdzeniami technicznymi takimi jak: 

a) urzņdzenia i obiekty sieci infrastruktury 
technicznej, wraz z przyłņczami, 

b) obiekty małej architektury, 
c) amfiteatry, 
d) trybuny widokowe o wysokoŌci do 10,0 m, 
e) wolnostojņce urzņdzenia reklamowe 

i informacyjne; 
f) Ōcieżki pieszo – rowerowe; 
3) nakłada siň obowiņzek przeznaczenia 

i zagospodarowania terenów nieutwardzo-
nych na tereny zieleni, wskaźnik po-
wierzchni terenów zieleni – co najmniej 
60% powierzchni biologicznie czynnej; 

4) dopuszcza siň realizacjň 3 budynków so-
cjalno – gospodarczych (możliwa czňŌń 
handlowo – usługowa) jednokondygnacyj-
nych lub dwukondygnacyjnych z dachami 
jednospadowymi, dwuspadowymi lub wie-
lospadowymi o nachyleniu do 45° 
o powierzchni do 250,0 m² każdy, 
o maksymalnej wysokoŌci do 8,0 m; 

5) możliwoŌń realizacji dróg wewnňtrznych; 
6) obsługa terenu w zakresie miejsc postojo-

wych wyłņcznie z terenów parkingu, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KP. 

8. Ustala siň nastňpujņce linie zabudowy: 
1) obowiņzujņca linia zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie 

z rysunkiem planu; 
9. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem R ustala siň nastňpujņce zagospoda-
rowanie terenu 

1) tereny rolnicze; 
2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie 

potrzeb społecznoŌci w dziedzinie rolnic-
twa; 

3) zakaz wszelkiej zabudowy za wyjņtkiem re-
alizacji sieci i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej. 

10. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem WS ustala siň nastňpujņce zago-
spodarowanie terenu: 

1) teren wód powierzchniowych Ōródlņdo-
wych 

2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie 
potrzeb społecznoŌci w dziedzinie rekreacji 
wodnej oraz jako zbiornik retencyjny, prze-
ciwpożarowy; 

3) na terenie wód powierzchniowych Ōródlņ-
dowych dopuszcza siň zagospodarowanie 
w postaci obiektów służņcych rekreacji 
wodnej takich jak: 
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a) pomosty, 
b) mola, 
c) przystanie dla jednostek pływajņcych. 

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZL ustala siň nastňpujņce zagospoda-
rowanie terenu: 

1) teren lasu; 
2) teren lasu należy pozostawiń w dotychcza-

sowym użytkowaniu i prowadziń na nim 
gospodarkň leŌnņ zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem EE obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 

1) teren urzņdzeŊ elektroenergetycznych – 
stacja transformatorowa; 

2) dopuszcza siň wolnostojņce urzņdzenia re-
klamowe i informacyjne; 

3) zakazuje siň stosowania reklam wielkofor-
matowych; 

4) możliwa realizacja innych obiektów bezpo-
Ōrednio zwiņzanych ze strukturņ funkcjo-
nalnņ w zakresie zaopatrzenia w energiň 
elektrycznņ. 

13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: KDG, KDP obowiņzujņ nastňpu-
jņce ustalenia: 

1) drogi gminne – (klasy lokalnej - L), droga 
powiatowa – (klasy zbiorczej - Z); 

2) na terenach wymienionych w pkt 1, obo-
wiņzuje zakaz zabudowy niezwiņzanej 
funkcjonalnie z infrastrukturņ drogowņ (nie 
dotyczy obiektów i sieci infrastruktury 
technicznej w tym telekomunikacyjnej). 

3) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie 
potrzeb w dziedzinie budowy i utrzymania 
sieci dróg gminnych i powiatowych; 

4) dopuszczalne zagospodarowanie obiektami 
i urzņdzeniami przeznaczonymi do ruchu 
lub postoju pojazdów i ruchu pieszych wraz 
z leżņcymi w ich ciņgu obiektami inżynier-
skimi, placami, zatokami oraz znajdujņcymi 
siň w wydzielonym pasie terenu chodni-
kami, Ōcieżkami rowerowymi, zieleniņ 
i urzņdzeniami technicznymi zwiņzanymi 
z ruchem pojazdów i pieszych; 

5) dopuszcza siň również, na zasadach okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych, budowň: 

a) lokalnych sieci infrastruktury technicznej 
wraz z urzņdzeniami i przyłņczami, 

b) urzņdzeŊ melioracji wodnych, 
c) obiektów małej architektury, 
d) wolnostojņcych urzņdzeŊ reklamowych 

i informacyjnych; 
6) zakazuje siň stosowania reklam wielkofor-

matowych; 
7) minimalna szerokoŌń pasa drogowego dla 

nowoprojektowanych terenów – 8,0 m; 
8) realizacja wjazdów na drogi gminne 

i drogň powiatowņ podlega uzgodnieniu 
z ich zarzņdcņ. 

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KP obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 

1) teren parkingu; 
2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie 

potrzeb w dziedzinie przestrzeni służņcej 
jako miejsca parkingowe dla samochodów 
osobowych i autobusów 

3) dopuszcza siň wolnostojņce urzņdzenia re-
klamowe i informacyjne w tym reklamy 
wielkoformatowe; 

4) dopuszcza siň realizacjň sieci infrastruktury 
technicznej wraz z urzņdzeniami 
i przyłņczami; 

5) zaleca siň nasadzenie zieleni izolacyjnej 
wzdłuż granic działki w pasie o szerokoŌci 
3 m. 

15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: KX obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 

1) ciņg pieszo-rowerowy; 
2) przeznaczeniem terenu jest zaspokajanie 

potrzeb w dziedzinie ruchu pieszo-
rowerowego; 

3) dopuszcza siň, na zasadach okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych, budowň: 

a) lokalnych sieci infrastruktury technicznej 
wraz z urzņdzeniami i przyłņczami, 

b) urzņdzeŊ melioracji wodnych, 
c) obiektów małej architektury, 
d) wolnostojņcych urzņdzeŊ reklamowych 

i informacyjnych; 
4) zakazuje siň stosowania reklam wielkofor-

matowych. 
 
§ 15. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
tereny i obiekty podlegajņce ochronie, ustalone na 
podstawie odrňbnych przepisów. 
 
§ 16. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: 

1) podział nieruchomoŌci zgodnie z rysun-
kiem planu; 

2) dopuszcza siň korektň zaznaczonych na ry-
sunku planu projektowanych podziałów, na 
działki budowlane, pod warunkiem, że nie 
spowoduje ona zmniejszenia wielkoŌci pro-
jektowanych działek o wiňcej niż 20 %; 

3) minimalna powierzchnia działki budowla-
nej: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN1-3 – nie mniej niż 500,0 m², 

4) minimalna szerokoŌń frontu działki budow-
lanej dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN1-3 powinna wynosiń 
20,0 m dla zabudowy wolnostojņcej; 

5) nie przewiduje siň scalania nieruchomoŌci. 
 

§ 17. Ustala siň nastňpujņce zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 

1) dla obsługi komunikacyjnej terenów objň-
tych planem ustala siň układ drogowy kla-
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sy lokalnej i zbiorczej, który tworzņ drogi 
gminne oraz droga powiatowa, oznaczone 
na rysunku planu symbolami KDG, KDP; 

2) dopuszcza siň realizacje dróg wewnňtrz-
nych; 

3) szczegółowe ustalenia dotyczņce syste-
mów komunikacji zawarto w § 13 i § 14; 

4) podstawowe wymogi funkcjonalne 
i techniczne stawiane poszczególnym ciņ-
gom komunikacyjnym należy okreŌlań 
w oparciu o przepisy szczególne; 

5) parametry ulic niezdefiniowane na rysunku 
planu i w ustaleniach planu należy przyj-
mowań według aktualnie obowiņzujņcych 
przepisów; 

6) zaopatrzenie w wodň odbywań siň bňdzie 
sieciņ rozdzielczņ z istniejņcej i projektowa-
nej sieci wodociņgowej o parametrach 
okreŌlonych na etapie projektu techniczne-
go: 

7) woda dla celów przeciwpożarowych po-
winna byń dostňpna w iloŌci zapewniajņcej 
jej wymagane zapotrzebowanie dla celów 
przeciwpożarowych z urzņdzeŊ służņcych 
do jej dostarczania do celów bytowo-
gospodarczych. W przypadku, gdy zasoby 
nie zapewniajņ jej wymaganej iloŌci, dla 
celów przeciwpożarowych może służyń 
woda z istniejņcego zbiornika wody ozna-
czonego na rysunku planu symbolem WS; 

8) ustala siň docelowe odprowadzanie Ōcie-
ków komunalnych poprzez zbiorczņ sień 
kanalizacyjnņ o parametrach okreŌlonych 
na etapie projektu technicznego do komu-
nalnej oczyszczalni Ōcieków. Do czasu reali-
zacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siň bu-
dowň zbiorników bezodpływowych na 
Ōcieki komunalne lub przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków; 

9) ustala siň odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych na własny teren nieutwar-
dzony; 

10) ustala siň lokalizacjň urzņdzeŊ podczyszcza-
jņcych Ōcieki w postaci wód opadowych 
i roztopowych z zanieczyszczonych po-
wierzchni szczelnych, przed wprowadze-
niem do wód lub do ziemi, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

11) w zakresie systemów zaopatrzenia w ciepło 
ustala siň realizacjň systemów indywidual-
nych z wykorzystaniem paliw charakteryzu-
jņcych siň najniższymi wskaźnikami emi-
syjnymi, spalanych w urzņdzeniach 
o wysokim stopniu sprawnoŌci lub stoso-
wanie alternatywnych źródeł energii. 

12) ustala siň obowiņzek składowania odpa-
dów stałych w pojemnikach na odpady 
oraz usuwanie ich przez wyspecjalizowane 
firmy; 

13) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ bňdzie 
kontynuowane z istniejņcych sieci 
i urzņdzeŊ elektroenergetycznych; 

14) niezbňdne modernizacje sieci elektroener-
getycznych dokonywane byń mogņ na te-
renach ich dotychczasowej lokalizacji; 

15) w przypadku realizacji dodatkowych stacji 
transformatorowych inwestor musi udo-
stňpniń teren; 

16) zasilanie w media według uzyskiwanych do 
pozwolenia na budowň, warunków okre-
Ōlonych przez dostawcň; 

17) parametry techniczne budowanych 
i modernizowanych sieci, oraz szczegółowe 
ich rozmieszczenie zostanņ okreŌlone 
w specjalistycznych opracowaniach bran-
żowych. 

 

§ 18. Nie okreŌla siň sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzania 
i użytkowania terenów. 

 

Rozdział III 
Ustalenia inne 

§ 19. Teren objňty planem, nie wymaga zgody 
Ministra Rolnictwa lub Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego na zmianň przeznaczenia gruntów 
rolnych i leŌnych na cele nierolnicze i nieleŌne 
uzyskanej na podstawie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leŌnych. 

 

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe 

§ 20. 1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
okreŌla siň stawkň procentowņ służņcņ naliczeniu 
opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci. 

2. Ustala siň stawkň procentowņ dla nastňpu-
jņcych terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

1) MN1, MN2, MN3 – 30 %; 
2) MN/HU – 30 %; 
3) RM – 1 %; 
4) UH – 1 %; 
5) UP – 1 %; 
6) USR – 1 %; 
7) R – 1 %; 
8) WS – 1%; 
9) ZL – 1%; 
10) EE – 1%; 
11) KDG – 1%; 
12) KDP – 1 %; 
13) KP – 1 %; 
14) KX – 1 %. 

 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Pakosław 
 

§ 22. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załņcznikiem graficznym nr 1 – rysunkiem 
planu stanowiņcym integralnņ czňŌń uchwały, 
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podlegajņ publikacji w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
§ 23. Uchwała w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 

jej w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wiel-
kopolskiego. 
 

Przewodniczņcy Rady  
(-) Antoni Sňdlak  
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VII/56/11 
Rady Gminy Pakosław 
z dnia 30 maja 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VII/56/11 
Rady Gminy Pakosław 
z dnia 30 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-

DAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PAKOSŁAW OBEJMUJŅCEGO CZŇŋŃ WSI PAKOSŁAW ORAZ 
CZŇŋŃ WSI SOWY. 

Uwag nie wniesiono.
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VII/56/11 
Rady Gminy Pakosław 
z dnia 30 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA. 
 

 
 
 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 późn. zmianami), Rada Gminy 
Pakosław okreŌla nastňpujņcy sposoby realizacji 
infrastruktury technicznej, które należņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 
 
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
służņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaŊców, stanowiņ zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zmianami) zadania własne gminy. 
 
§ 2 Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków fi-
nansowych uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Pakosław, 

przewiduje siň koszty zwiņzane z realizacjņ urzņ-
dzeŊ i sieci infrastruktury technicznej na sumň ca 
2.800.000,00 zł: 

- około 1.000.000,00 zł na realizacjň sieci 
wodociņgowej i kanalizacyjnej, 
- około 1.800.000,00 zł na realizacje dróg 
gminnych. 

Inwestycje bňdņ realizowane etapowo i finanso-
wane bňdņ z budżetu gminy oraz ze Ōrodków po-
mocowych. 
 
§ 3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, 
realizowane bňdņ w sposób okreŌlony w art. 7 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. 
zmianami). 

 

3 18 1

 
3182 

3 182 

UCHWAŁA NR XI / 87 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

 z dnia 17 czerwca 2011 r. 

w sprawie : nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie 

miasta Nowego Tomyśla – kierunek drogi na Cichą Górę.. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. 
U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, 
poz.220;Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, 
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, 
poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 
1055; Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz. 1759 z 2005r. 
Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 
17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,poz. 
327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 
180,poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, 
poz.420; z 2010r.28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; 
Nr 106, poz. 675 ;Nr 157, poz. 1241;z 2011r. Nr 21, 
poz. 113 ), Rada Miejska w Nowym TomyŌlu 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Nadaje siň nazwň dla nowo powstałej ulicy 
o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na 
terenie miasta Nowego TomyŌla – kierunek drogi 
na Cichņ Górň - ulica Osiedle Tňczowe – oznaczo-
nej na mapie stanowiņcej załņcznik do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzo-
wi Nowego TomyŌla. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņcy  
Rady Miejskiej 

(-) mgr Tomasz Wlekły 
  


