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UCHWADA Nr XL/359/2009 RADY GMINY SUCHY LAS

z	dnia	24	wrze[nia	2009	r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo[ci ZEotkowo - rejon ulic: 
ZEotej i Gogulcowej

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.	1591,	z	2002	r.	Nr	23,	poz.	
220,	Nr	62,	poz.	558,	Nr	113,	poz.	984,	Nr	153,	
poz.	1271,	Nr	214,	poz.	1806,	 z	2003	 r.	Nr	80,	
poz.	717,	Nr	162,	poz.	1568,	 z	2004	 r.	Nr	102,	
poz.	1055,	Nr	116,	poz.	1203,	z	2005	r.	Nr	172,	
poz.	1441,	Nr	175,	poz.	1457,	 z	2006	 r.	Nr	17,	
poz.	128,	Nr	181,	poz.	1337	oraz	z	2007	r.	Nr	48,	
poz.	327,	Nr	138,	poz.	974	i	Nr	173,	poz.	1218,	z	
2008	r.	Nr	180,	poz.	1111,	Nr	223,	poz.	1458,	z	
2009	r.	Nr	52,	poz.	420)	oraz	art.	20	ust.	1	ustawy	
z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospoda-
rowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	
717,	z	2004	r.	Nr	6,	poz.	41,	Nr	141,	poz.	1492,	
z	2005	 r.	Nr	113,	poz.	954,	Nr	130,	poz.	1087,	
z	2006	r.	Nr	45,	poz.	319,	Nr	225,	poz.	1635,	z	
2007	r.	Nr	127,	poz.	880	oraz	z	2008	r.	Nr	123,	
poz.	803,	Nr	199,	poz.	1227,	Nr	201,	poz.	1237,	
Nr	220,	poz.	1413)	Rada	Gminy	Suchy	Las	uchwa-
la,	co	następuje:

ROZDZIAD	I
Przepisy ogólne

§1.	 Uchwala	 się	 miejscowy	 plan	 zagospodaro-
wania	 przestrzennego	 w	 miejscowo[ci	 ZEotkowo	
｠	rejon	ulic:	ZEotej	i	Gogulcowej,	zwany	dalej	ｧpla-
nemｦ,	 po	 stwierdzeniu	 jego	 zgodno[ci	 ze	 studium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	gminy	Suchy	Las,	uchwalonego	Uchwa-
Eą	Nr	LXV/349/98	Rady	Gminy	Suchy	Las	z	dnia	18	
czerwca	1998	r.	ze	zmianami.

2.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są:
1)	czę[ć	graficzna	planu,	zwana	dalej	ｧrysunkiemｦ	

-	zaEącznik	nr	1;
2)	rozstrzygnięcie	Rady	Gminy	o	sposobie	rozpa-

trzenia	uwag	do	projektu	planu	-	zaEącznik	nr	2;
3)	rozstrzygnięcie	Rady	Gminy	o	sposobie	realiza-

cji	zapisanych	w	planie	inwestycji	z	zakresu	in-
frastruktury	technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	
wEasnych	gminy	oraz	zasadach	ich	finansowa-
nia,	zgodnie	z	przepisami	o	finansach	publicz-
nych	-	zaEącznik	nr	3.

3.	Granice	obszaru	objętego	planem	okre[lone	zo-
staEy	na	rysunku.

§2.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	dziaEce	｠	nalery	przez	to	rozumieć	dziaEkę	bu-

dowlaną	w	rozumieniu	ustawy	o	planowaniu	i	
zagospodarowaniu	przestrzennym;

2)	 dachu	 stromym	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	

dach	o	kącie	pochylenia	symetrycznych	wzglę-
dem	kalenicy	poEaci	dachowych	od	30º	do	40º;

3)	 ekologicznych	 pródEach	 ciepEa	 ｠	 nalery	 przez	
to	 rozumieć	 pródEa	 energii	 i	 paliwa,	 których	
pozyskanie	nie	doprowadza	do	degradacji	[ro-
dowiska	 naturalnego	 i	 których	 produkty	 spa-
lania	 nie	 powodują	 przekroczenia	 standardów	
jako[ci	 [rodowiska	 okre[lonych	w	przepisach	
odrębnych;

4)	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	to	rozumieć	linię	
okre[lającą	dopuszczalną	minimalną	odlegEo[ć	
[ciany	budynku	od	linii	rozgraniczającej	drogi;

5)	obowiązującej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	 linię	 zabudowy,	 na	 której	 jezdniach	
gEównych	｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 jezdnie	
nie	obsEugujące	przylegEego	terenu,	sytuowane	
w	pasie	drogowym	przy	osi	drogi;

6)	 jezdni	dodatkowej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
jezdnię	obsEugującą	przylegEy	teren,	sytuowaną	
w	pasie	drogowym	wzdEur	 linii	 rozgraniczają-
cych;

7)	 nieprzekraczalnej	 powinno	 się	 znajdować	 co	
najmniej	 60%	 dEugo[ci	 [ciany	 frontowej	 bu-
dynku;

8)	ogrodzeniu	arurowym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	ogrodzenie,	w	którym	udziaE	powierzchni	
peEnej	wynosi	najwyrej	30%;

9)	powierzchni	zabudowy	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	powierzchnię	wszystkich	budynków	zlo-
kalizowanych	na	dziaEce,	mierzoną	po	obrysie	
[cian	zewnętrznych,	bez	schodów,	ramp,	tara-
sów,	zadaszeG	,	wiatroEapów;

10)	powierzchni	zieleni	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
sumę	powierzchni	biologicznie	czynnej,	pokry-
tych	 ro[linno[cią	 trawiastą,	 zakrzewionych,	
zadrzewionych	 lub	 urządzonych	 jako	 oczka	
wodne;

11)	szyldzie	-	nalery	przez	to	rozumieć	oznaczenie	
jednostki	organizacyjnej	lub	przedsiębiorcy,	ich	
siedzib,	umieszczone	w	miejscu	wykonywania	
dziaEalno[ci;

12)	tablicy	 informacyjnej	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	element	systemu	 informacji	gminnej,	 in-
formacji	turystycznej,	przyrodniczej	lub	eduka-
cji	ekologicznej;

13)	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	wydzieloną	
liniami	rozgraniczającymi	powierzchnię	o	okre-
[lonym	przeznaczeniu;

14)	uciąrliwo[ci	dla	[rodowiska	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	zjawiska	fizyczne	lub	stany	powodu-
jące	 przekroczenie	 standardów	 jako[ci	 [rodo-
wiska	okre[lonych	w	przepisach	odrębnych;
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15)	 usEugach	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 dzia-
Ealno[ć	 mającą	 na	 celu	 zaspokajanie	 potrzeb	
ludno[ci,	 niepolegającą	 na	 wytwarzaniu	 dóbr	
materialnych,	z	zastrzereniem,	ir	nie	more	ona	
stwarzać	uciąrliwo[ci	dla	[rodowiska;

ROZDZIAD	II
Przepisy szczegóEowe

§3.	Na	obszarze	objętym	planem	ustala	się	nastę-
pujące	przeznaczenie	terenów:

1)	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej,	 oznaczone	 na	 rysunku	 symbolami	 1MN,	
2MN,	3MN,	4MN,	5	MN,	6MN;

2)	tereny	usEug,	w	tym	hotelarstwa,	gastronomii,	
agroturystyki,	 ogrodnictwa,	 sportu	 oraz	 han-
dlu,	oznaczone	na	rysunku	symbolami	1U,	2U,	
3U;

3)	 teren	 lasu,	 oznaczony	 na	 rysunku	 symbolem	
ZL;

4)	tereny:
a)	dróg	publicznych,	oznaczone	na	rysunku	sym-

bolami	KD-S,	1KD-L,	2KD-L,	1KD	｠D,	2KD-D,	
3KD-D,	4KD-D,	5KD-D,	6KD-D,

b)	 drogi	 wewnętrznej,	 oznaczone	 na	 rysunku	
symbolem	KDW;

5)	teren	 infrastruktury	technicznej	elektroenerge-
tycznej,	oznaczony	na	rysunku	symbolem	E;

6)	 teren	 infrastruktury	 technicznej	 kanalizacji,	
oznaczony	na	rysunku	symbolem	K.

§4.	 W	 zakresie	 zasad	 ochrony	 i	 ksztaEtowania	
Eadu	przestrzennego	ustala	się	zakaz	lokalizacji,	bu-
dowania	i	rozbudowywania	obiektów	budowlanych	
i	urządzeG,	które	wpEywają	negatywnie	na	Ead	prze-
strzenny,	a	w	tym:

a)	reklam	przesEaniających	istotne	elementy	i	de-
tale	architektoniczne	elewacji	budynków,	np.:	
portale	i	okna,	balustrady,	gzymsy	itp.;

b)	 tymczasowych	 obiektów	 budowlanych,	 z	
wyjątkiem	urządzeG	zaplecza	budów	lokalizo-
wanych	 w	 bezpo[rednim	 sąsiedztwie	 terenu	
budowy,

c)	 ogrodzeG	 peEnych	 z	 elementów	 prefabryko-
wanych.

§5.	W	zakresie	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyro-
dy	i	krajobrazu	kulturowego	ustala	się:

1)	 zakaz	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 za-
wsze	 lub	 potencjalnie	 znacząco	 oddziaEywać	
na	[rodowisko,	dla	których	wymagane	jest	ob-
ligatoryjne	sporządzenie	raportu	oddziaEywania	
na	 [rodowisko	 w	 rozumieniu	 przepisów	 od-
rębnych,	z	wyjątkiem	lokalizacji	przedsięwzięć	
celu	publicznego,	o[rodków	wypoczynkowych	
i	hoteli,	stacji	obsEugi	lub	remontowych	dla	sa-
mochodów	osobowych;

2)	 ochronę	 powierzchni	 ziemi,	 powietrza	 i	 wód	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

3)	 zastosowanie	 zabezpieczeG	 dla	 nawierzchni	

przeznaczonych	dla	postoju	 i	prowadzenia	ru-
chu	koEowego	przed	infiltracją	zanieczyszczeG	
z	 wód	 opadowych	 do	 [rodowiska	 gruntowo-
wodnego;

4)	gromadzenie	i	segregację	odpadów	w	miejscach	
ich	powstawania	oraz	usuwanie	ich	zgodnie	z	
gminnym	planem	gospodarki	odpadami	i	prze-
pisami	odrębnymi;

5)	 nakaz	 wprowadzenia	 zieleni	 izolacyjno-krajo-
brazowej	 w	 formie	 pasa	 drzew	 i	 krzewów	 o	
szeroko[ci	5	m,	zgodnie	z	rysunkiem,	z	nasa-
dzeniami	 gatunków	 zimozielonych	 akceptują-
cych	warunki	[rodowiska	zurbanizowanego;

6)	 zagospodarowanie	 zielenią	 wszystkich	 po-
wierzchni	wolnych	od	utwardzenia;

7)	 następujące	 rodzaje	 terenów	 wymagających	
komfortu	 akustycznego	 zgodnie	 z	 przepisami	
odrębnymi:

a)	 tereny	 oznaczone	 na	 rysunku	 symbolami	
1MN,	2MN,	3MN,	4MN,	5MN,	6MN,	dla	któ-
rych	obowiązują	dopuszczalne	poziomy	haEasu	
jak	dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jed-
norodzinnej,

b)	tereny	oznaczone	na	rysunku	symbolami	1U,	
2U,	3U,	dla	których	nalery	dąryć	do	zapew-
nienia	odpowiedniego	komfortu	akustycznego	
jak	dla	pomieszczeG	w	budynkach	usEugowych	
przeznaczonych	na	staEy	pobyt	ludzi.

§6.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kultu-
rowego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej	
ustala	się	nadzór	archeologiczny	podczas	wykony-
wania	robót	ziemnych	w	zakresie	ustalonym	z	wEa-
[ciwym	organem	ochrony	zabytków.

§7.	W	zakresie	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	
ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych	ustala	się:

1)	wEa[ciwe	o[wietlenie	terenu	oraz	zastosowanie	
trwaEych	elementów	urządzenia	ulic;

2)	dopuszczenie	 lokalizacji	obiektów	maEej	archi-
tektury;

3)	 dopuszczenie	 umieszczenia	 tablic	 informacyj-
nych	na	ogrodzeniu	dziaEek	od	strony	terenów	
dróg	publicznych.

§8.1.	Na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jed-
norodzinnej,	 oznaczonych	 na	 rysunku	 symbolami	
1MN,	2MN,	3MN,	4MN,	5MN,	6MN	ustala	się	na-
stępujące	parametry	 i	wskapniki	 ksztaEtowania	 za-
budowy	oraz	zagospodarowania	terenu:

1)	sytuowanie	budynków	z	uwzględnieniem	obo-
wiązujących	 i	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudo-
wy	zgodnie	z	rysunkiem	oraz	przepisów	odręb-
nych;

2)	 w	 przypadku	 lokalizowania	 budynku	 wzdEur	
nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	wycofanie	bu-
dynku	nie	more	przekraczać	5	m	od	tej	linii;

3)	 lokalizacja	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej	w	 ukEadzie	wolnostojącym	 i	 blipnia-
czym	z	zastrzereniem	pkt	4	i	§	18	ust.	2	pkt	5,	
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przy	czym	zarówno	budynki	wolnostojące	jak	i	
kardy	z	dwóch	segmentów	blipniaka	｠	wyEącz-
nie	jako	jednomieszkaniowe;

4)	na	terenach	1MN,	2MN	i	4MN	lokalizacja	wy-
Eącznie	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wolnostoją-
cej;

5)	 lokalizacja	na	dziaEce	budowlanej	 jednego	bu-
dynku	mieszkalnego,	z	dopuszczeniem	jednego	
budynku	gararowego	albo	gospodarczego;

6)	 maksymalna	 powierzchnia	 zabudowy	 ｠	 25%	
powierzchni	dziaEki	w	przypadku	zabudowy	w	
ukEadzie	wolnostojącym;

7)	 maksymalna	 powierzchnia	 zabudowy	 ｠	 30%	
powierzchni	dziaEki	w	przypadku	zabudowy	w	
ukEadzie	blipniaczym;

8)	 minimalna	 powierzchnia	 zieleni	 ｠	 40%	 po-
wierzchni	dziaEki;

9)	 obowiązek	 zachowania	 istniejących,	 nie	 ko-
lidujących	 z	 zabudową,	 zadrzewieG	 na	 tere-
nie	1MN,	2MN	i	4MN,	przy	wliczeniu	 ich	po-
wierzchni,	 do	 ustalonej	 w	 pkt	 8,	 minimalnej	
powierzchni	zieleni	dziaEki;

10)	maksymalna	wysoko[ć	budynków:
a)	mieszkalnych	｠	9,50	m.,
b)	gararowych	i	gospodarczych	｠	4,80	m;

11)	 dla	 gEównych	 poEaci	 dachowych	 budynków	
mieszkalnych	stosowanie	dachów	stromych;

12)	 pokrycie	 dachu	 stromego	 ｠	 dachówka	 lub	
materiaE	 dachówko	 podobny	 o	 następującej	
kolorystyce:	czerwony,	brązowy	lub	grafitowy	
wraz	z	odcieniami;

13)	wysoko[ć	ogrodzenia:
a)	 dla	 dziaEek	 od	 strony	 terenów	dróg	publicz-

nych,	dojazdów	i	doj[ć	｠	nie	więcej	nir	1,50	
m,	w	tym	w	czę[ci	powyrej	wysoko[ci	0,40	
m	wyEącznie	ogrodzenia	arurowe,	uzupeEnione	
pnączami	lub	rywopEotem,

b)	 nie	wymienionego	w	 lit.	 a	 ｠	 nie	więcej	 nir	
1,80	m;

14)	minimalną	szeroko[ć	frontu	dziaEki	od	strony	
drogi	publicznej	dla:

a)	zabudowy	blipniaczej	｠	16	m,
b)	zabudowy	wolnostojącej	｠	22	m;

15)	podziaE	na	dziaEki	o	powierzchni	nie	mniejszej	
nir:

a)	1000	m²	｠	dla	zabudowy	mieszkaniowej	wol-
nostojącej,

b)	600	m²	｠	dla	zabudowy	mieszkaniowej	blip-
niaczej;

16)	 nakaz	 zapewnienia	 stanowisk	 postojowych	
zgodnie	z	§17	pkt	7;

17)	obsEuga	komunikacyjna	z	terenów	przylegEych	
dróg	publicznych	lub	z	dróg	wewnętrznych;

18)	 dopuszczenie	 umieszczenia	 na	 elewacji	 bu-
dynku,	 na	 wysoko[ci	 kondygnacji	 parteru,	
szyldów	 o	 powierzchni	 Eącznej	 do	 2	 m²	 oraz	
tablic	informacyjnych;

19)	dla	istniejących,	w	granicach	terenów	miesz-
kaniowych,	 budynków	 o	 funkcji	 dziaEalno[ci	
gospodarczej	ustala	się	zakaz	rozbudowy	oraz	

nakaz	ograniczenia	do	granic	dziaEki	 jakichkol-
wiek	emisji	szkodliwych	i	uciąrliwych;

20)	dopuszcza	się	morliwo[ć	zmiany	ukEadu	granic	
i	powierzchni	dziaEek,	które	na	 rysunku	planu	
mają	 charakter	 postulowany,	 pod	 warunkiem	
uwzględnienia	 zasad	 podziaEu	 okre[lonych	 w	
pkt	14	i	15;

21)	dopuszczenie	geodezyjnego	wydzielania	dróg	
wewnętrznych	innych	nir	okre[lone	w	§3	pkt	
4,	lit.	b,	o	minimalnej	szeroko[ci:

a)		5	m.	｠	gdy	droga	stanowi	dojazd	do	maksi-
mum	4	dziaEek,

b)	8	m.	｠	gdy	droga	stanowi	dojazd	do	więcej	
nir	4	dziaEek,

przy	czym	budynek	mieszkalny	nie	more	być	zlo-
kalizowany	blirej	nir	4	m	od	wyznaczonej	drogi	we-
wnętrznej.

2.	 Zasady	 wydzielania	 dziaEek	 budowlanych,	 o	
których	 mowa	 w	 ust.	 1,	 nie	 dotyczą	 wydzielenia	
dziaEek	 pod	 obiekty	 infrastruktury	 technicznej	 na	
terenach,	dziaEek	pod	drogi	wewnętrzne,	o	których	
mowa	w	ust.	1	pkt	21	oraz	w	celu	regulacji	granic	
między	sąsiadującymi	nieruchomo[ciami.

3.	Na	terenach,	o	których	mowa	w	ust.	1,	zakazu-
je	się	lokalizacji	reklam,	wolnostojących	stacji	bazo-
wych	i	masztów	antenowych	telefonii	komórkowej.

§9.1.	Na	terenach	usEug,	oznaczonych	na	rysunku	
symbolami	1U,	2U,	3U,	ustala	się	następujące	pa-
rametry	 i	 wskapniki	 ksztaEtowania	 zabudowy	 oraz	
zagospodarowania	terenu:

1)	sytuowanie	budynków	z	uwzględnieniem	obo-
wiązujących	 i	nieprzekraczalnych	 linii	 zabudo-
wy	 zgodnie	 z	 rysunkiem	 oraz	 przepisami	 od-
rębnymi;

2)	 obowiązek	 zastosowania	 w	 budynkach	 prze-
znaczonych	na	staEy	pobyt	ludzi	[rodków	tech-
nicznych	zwiększających	odporno[ć	budynków	
na	zagrorenia	i	uciąrliwo[ci	drogi	KD-S,	w	tym	
stosowanie	 zasad	akustyki	 architektonicznej	 i	
budowlanej	 oraz	 okien	 o	 podwyrszonej	 izola-
cyjno[ci	akustycznej;

3)	 maksymalna	 powierzchnia	 zabudowy	 ｠	 30%	
powierzchni	terenu,	z	zastrzereniem	§16;

4)	 minimalna	 powierzchnia	 zieleni	 ｠	 40%	 po-
wierzchni	dziaEki;

5)	obowiązek	zachowania	istniejących,	nie	kolidu-
jących	z	zabudową,	zadrzewieG	na	terenie	3U,	
przy	wliczeniu	ich	powierzchni	do	ustalonej	w	
pkt	5	minimalnej	powierzchni	zieleni	dziaEki;

6)	stosowanie	wyEącznie	dachów	stromych;
7)	maksymalna	wysoko[ć	budynków	｠	12	m;
8)	dopuszczenie	lokalizacji	w	czę[ci	budynku	usEu-

gowego	mieszkania	o	powierzchni	nie	przekra-
czającej	150	m2;

9)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 obiektów	sportu	 i	 re-
kreacji,	m.in.	boiska,	korty,	place	gier	i	zabaw	
dla	dzieci;

10)	 lokalizacja	garary	 jako	wbudowanych	w	bu-
dynki;
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11)	 ogrodzenie	 arurowe,	 odpowiadające	 formą,	
materiaEem	i	kolorystyką	zabudowie	kubaturo-
wej	dziaEki,	o	wysoko[ci	do	1,50	m,	uzupeEnio-
ne	pnączami	lub	rywopEotem;

12)	 dopuszczenie	 ogrodzenia	 peEnego	 od	 strony	
terenu	KD-S,	uzupeEnione	pnączami	lub	rywo-
pEotem;

13)	podziaE	na	dziaEki	o	powierzchni	nie	mniejszej	
nir	2500	m2;

14)	 nakaz	 zapewnienia	 stanowisk	 postojowych	
zgodnie	z	§17	pkt	7	i	8;

15)	stanowiska	postojowe	na	powierzchni	terenu	
powinny	być	urządzone	jako	parking	obsadzo-
ny	drzewami	i	krzewami;

16)	obsEuga	komunikacyjna	z	przylegEych	terenów	
dróg	publicznych,	przy	czym	z	terenu	KD-S	｠	z	
jezdni	dodatkowej.

2.	 Zasady	 wydzielania	 dziaEek	 budowlanych,	 o	
których	 mowa	 w	 ust.	 1,	 nie	 dotyczą	 wydzielenia	
dziaEek	 pod	 obiekty	 infrastruktury	 technicznej	 i	 w	
celu	regulacji	granic	miedzy	sąsiadującymi	nierucho-
mo[ciami.

3.	Na	terenach,	o	których	mowa	w	ust.	1,	zaka-
zuje	się	lokalizacji	wolnostojących	stacji	bazowych	i	
masztów	antenowych	telefonii	komórkowej.

4.	Na	terenach,	o	których	mowa	w	ust.	1,	zakazu-
je	się	lokalizacji	i	prowadzenia	dziaEalno[ci	związanej	
z	gospodarką	odpadami.

§10.	 Na	 terenie	 lasu,	 oznaczonym	 na	 rysunku	
symbolem	ZL,	ustala	się	następujące	zasady	zago-
spodarowania:

1)	 nakaz	 zachowania	 istniejących	 zalesieG	 oraz	
dotychczasowego	 sposobu	 urytkowania	 tere-
nu,	z	dopuszczeniem	dziaEaG	pielęgnacyjnych,	
zgodnie	z	planem	urządzenia	lasu;

2)	zakaz	lokalizacji	obiektów	budowlanych	z	wy-
jątkiem	sieci	infrastruktury	technicznej;

3)	zakaz	wyznaczania	stanowisk	postojowych;
4)	obsEuga	komunikacyjna	z	przylegEych	terenów	

dróg	publicznych,	przy	czym	z	terenu	KD-S	｠	z	
jezdni	dodatkowej.

§11.1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	sym-
bolami	KD-S,	1KD-L,	2KD-L,	1KD-D,	2KD-D,	3KD-
D,	4KD-D,	5KD-D,	6KD-D	i	KDW	ustala	się	następu-
jące	zasady	zagospodarowania:

1)	przeznaczenie	pod	drogi	publiczne:
a)	KD-S	｠	droga	klasy	ekspresowej,
b)	KD-L	｠	droga	klasy	lokalnej,
c)	KD-D	｠	droga	klasy	dojazdowej;

2)	 przeznaczenie	 pod	 drogę	 wewnętrzną	 terenu	
oznaczonego	symbolem	KDW;

3)	dopuszczenie	 lokalizacji	zieleni	 i	 infrastruktury	
technicznej,	 za	 wyjątkiem	 terenu	 drogi	 klasy	
ekspresowej	KD-S,	gdzie	wyklucza	się	lokalizo-
wanie	infrastruktury	technicznej	nie	związanej	
z	funkcjonowaniem	tej	drogi;

4)	usytuowanie	na	terenie	KD-S	jezdni	gEównych	
oraz	jezdni	dodatkowej,	o	parametrach	zgodnie	

z	przepisami	odrębnymi;
5)	 w	 przypadku	 wyznaczenia	 trasy	 komunikacji	

zbiorowej	 usytuowanie	 na	 terenie	KD-S	przy-
stanków	 autobusowych	 w	 formie	 zatok	 oraz	
obiektów	i	urządzeG	związanych	z	obsEugą	ru-
chu	pasarerów;

6)	usytuowanie	na	terenach	KD-L	i	KD-D	jezdni	i	
chodników	o	parametrach	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi;

7)	usytuowanie	na	terenie	KDW	pieszo-jezdni.
2.	Na	terenach,	o	których	mowa	w	ust.	1,	dopusz-

cza	się	następujące	zasady	zagospodarowania:
1)	 lokalizacja	 na	 terenie	 KD-S	 tablic	 informacyj-

nych	wzdEur	wschodniej	linii	rozgraniczającej;
2)	lokalizacja	w	pasie	między	jezdnią	gEówną	i	jezd-

nią	dodatkową	ekranu	akustycznego,	zgodnie	
z	ｧRaportem	o	oddziaEywaniu	na	[rodowiskoｦ	
dla	Zachodniej	Obwodnicy	m.	Poznania;

3)	lokalizacja	dodatkowych,	innych	nir	ustalone	w	
ust.	1	pkt	4	-	7	elementów	infrastruktury	trans-
portowej,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

3.	Na	terenie	KD-S	zakazuje	się	wyznaczania	sta-
nowisk	postojowych.

§12.	Na	terenie	infrastruktury	technicznej	-	kana-
lizacji,	oznaczonym	na	rysunku	symbolem	K,	ustala	
się	następujące	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	
zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu:

1)	lokalizację	przepompowni	[cieków	sanitarnych	
wraz	z	niezbędną	infrastrukturą;

2)	 dopuszczenie	 lokalizacji,	 poza	 wygrodzonym	
terenem	 przepompowni,	 ogólnodostępnych	
miejsc	postojowych;

3)	 minimalna	 powierzchnia	 zieleni	 ｠	 30%	 po-
wierzchni	terenu;

4)	dopuszczenie	lokalizacji	infrastruktury	technicz-
nej	związanej	z	funkcją	terenu;

5)	obsEuga	komunikacyjna	z	terenu	1KD-D.

§13.	 Na	 terenie	 infrastruktury	 technicznej	 elek-
troenergetycznej,	 oznaczonym	 na	 rysunku	 symbo-
lem	E,	ustala	się	następujące	parametry	i	wskapniki	
ksztaEtowania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	
terenu:

1)	zachowanie,	przebudowę	i	rozbudowę	istnieją-
cej	stacji	transformatorowej;

2)	dopuszczenie	lokalizacji	infrastruktury	technicz-
nej	związanej	z	funkcja	terenu;

3)	obsEuga	komunikacyjna	z	terenu	1KD-L.

§14.	Nie	okre[la	się	granic	i	sposobów	zagospoda-
rowania	terenów	lub	obiektów	podlegających	ochro-
nie,	ustalonych	na	podstawie	przepisów	odrębnych,	
w	tym	terenów	górniczych,	a	takre	nararonych	na	
niebezpieczeGstwo	powodzi	oraz	zagroronych	osu-
waniem	się	mas	ziemnych,	ze	względu	na	to,	re	nie	
występują	one	na	obszarze	objętym	planem.

§15.1.	Nie	wyznacza	się	terenów	wymagających	
wszczęcia	 postępowania	w	sprawie	 scalania	 i	 po-
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dziaEu	 nieruchomo[ci	 w	 rozumieniu	 przepisów	 od-
rębnych.

2.	Nie	okre[la	się	szczegóEowych	zasad	i	warun-
ków	scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci	w	rozumieniu	
przepisów	odrębnych.

§16.	 W	 zakresie	 szczególnych	 warunków	 zago-
spodarowania	terenów	oraz	ograniczeG	w	ich	uryt-
kowaniu,	w	tym	zakazu	zabudowy,	ustala	się	lokali-
zowanie	zabudowy	na	terenie	2U	z	uwzględnieniem	
ograniczeG	 wynikających	 ze	 strefy	 niekorzystnych	
warunków	posadowienia	budynków.

§17.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	
budowy	systemów	komunikacji	ustala	się:

1)	 szeroko[ć	 dróg	 w	 liniach	 rozgraniczających	
zgodnie	z	rysunkiem;

2)	zachowanie	ciągEo[ci	powiązaG	elementów	pasa	
drogowego,	 w	 szczególno[ci	 jezdni	 i	 chodni-
ków	w	granicy	obszaru	planu	oraz	z	zewnętrz-
nym	 ukEadem	 komunikacyjnym	 z	 uwzględnie-
niem	ustaleG	planu;

3)	 powiązanie	 terenu	 KD-S	 z	 jezdniami	 na	 tere-
nach	1KD-L,	1KD-D	i	2KD-D	wyEącznie	poprzez	
jezdnię	dodatkową;

4)	 brak	 bezpo[redniego	 powiązania	 jezdni	 gEów-
nych	z	jezdnią	dodatkową	na	terenie	KD-S;

5)	dostępno[ć	do	jezdni	gEównych	na	terenie	KD-S	
wyEącznie	przez	węzeE	i	skrzyrowania	poza	ob-
szarem	planu;

6)	zachowanie	istniejącej	 infrastruktury	transpor-
towej	z	dopuszczeniem	jej	rozbudowy	lub	prze-
budowy	zgodnie	z	ustaleniami	planu;

7)	nakaz	zapewnienia	stanowisk	postojowych	dla	
samochodów	osobowych	na	 terenach	MN,	U	
w	Eącznej	ilo[ci	nie	mniejszej	nir:

a)	2	stanowiska	na	karde	mieszkanie	w	zabudo-
wie	jednorodzinnej,

b)	3	stanowiska	na	karde	100,0	m²	powierzchni	
urytkowej	zabudowy	usEugowej	lub	nie	mniej	
nir	 2	 stanowiska	 na	 3	 zatrudnionych,	 takre	
dla	 usEug	 zlokalizowanych	 w	 zabudowie	 jed-
norodzinnej;

c)	stanowiska	postojowe	powinny	być	zlokalizo-
wane	na	dziaEce	zajmowanej	przez	obiekt;

8)	 dla	 obiektów	wymagających	 obsEugi	 pojazda-
mi	cięrarowymi	nakaz	zapewnienia	stanowisk	
przeEadunku	i	postoju	na	terenie	dziaEki.

§18.1.	W	 zakresie	 zasad	modernizacji,	 rozbudo-
wy	 i	budowy	systemów	 infrastruktury	 technicznej	
ustala	się:

1)	zachowanie	istniejących	sieci	i	urządzeG	infra-
struktury	technicznej;

2)	zaopatrzenie	w	wodę	wyEącznie	z	sieci	wodo-
ciągowej;

3)	odprowadzenie	[cieków	komunalnych	wyEącz-
nie	do	sieci	kanalizacji	sanitarnej,	z	zastrzere-
niem	ust.	2	pkt	5;

4)	 odprowadzenie	 wód	 opadowych	 do	 sieci	 ka-

nalizacji	deszczowej,	z	uwzględnieniem	ust.	2	
pkt	6;

5)	stosowanie	ekologicznych	pródeE	ciepEa	i	innych	
paliw,	których	spalanie	nie	powoduje	przekro-
czenia	dopuszczalnego	poziomu	emisji;

6)	zaopatrzenie	w	gaz	z	sieci	gazowej;
7)	zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	z	sieci	elek-

troenergetycznej;
8)	 lokalizację	nowych	 linii	elektroenergetycznych	

wyEącznie	jako	kablowych,	sytuowanych	na	te-
renach	dróg	publicznych;

9)	 lokalizację	 nowych	 linii	 telekomunikacyjnych	
wyEącznie	 jako	 kablowych,	 sytuowanych	 na	
terenach	dróg	publicznych;

10)	lokalizację	węzEów	telekomunikacyjnych	i	sza-
fek	kablowych	na	terenach	dróg	publicznych.

2.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	bu-
dowy	systemów	infrastruktury	technicznej	dopusz-
cza	się:

1)	 rozbudowę	 i	 przebudowę	 istniejących	 sieci	 i	
urządzeG	infrastruktury	technicznej;

2)	usunięcie	kolizji	projektowanych	obiektów	bu-
dowlanych	z	istniejącymi	sieciami	infrastruktu-
ry	technicznej	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

3)	 lokalizację	 nowych	 sieci	 infrastruktury	 tech-
nicznej	 na	 terenach	 dróg	 publicznych,	 w	
szczególno[ci	sieci:	wodociągowej,	kanalizacji	
sanitarnej	i	deszczowej	oraz	gazowej,	elektro-
energetycznej,	 telekomunikacyjnej,	 zgodnie	 z	
ustaleniami	planu	i	przepisami	odrębnymi;

4)	 lokalizację	 przyEączy	 do	 sieci	 infrastruktury	
technicznej	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

5)	wyEącznie	dla	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-
rodzinnej	wolnostojącej	-	tymczasowo,	do	cza-
su	realizacji	sieci	kanalizacji	sanitarnej,	odpro-
wadzenie	[cieków	komunalnych	do	szczelnych	
zbiorników	bezodpEywowych;

6)	retencjonowanie	wód	opadowych	i	ich	wtórne	
wykorzystanie	do	nawodnieG	ogrodniczych.

§19.	1.	Plan	nie	okre[la	sposobów	tymczasowego	
zagospodarowania,	 urządzenia	 i	 urytkowania	 tere-
nów,	 do	 czasu	 ich	 zagospodarowania	 zgodnego	 z	
uchwaEą,	z	zastrzereniem	ust.	2

2.	Dla	terenu	6MN	ustala	się	następujące	sposo-
by	tymczasowego	zagospodarowania,	urządzenia	 i	
urytkowania:

1)	 lokalizacja	 obiektów	 związanych	 z	 usEugami:	
sportu	i	rekreacji,	agroturystyki,	ogrodnictwa;

2)	 lokalizacja	 obiektów	 tymczasowych,	 w	 tym	
przekryć	 namiotowych	 lub	 powEok	 pneuma-
tycznych	dla	imprez	sportowych;

3.	 Tymczasowe	 zagospodarowanie	 terenu	 okre-
[lone	w	ust.	2	obowiązuje	do	czasu	zagospodaro-
wania	terenu,	zgodnie	z	§8	uchwaEy.

§20.	Ustala	się	stawki	sEurące	naliczeniu	jednora-
zowych	opEat,	o	jakich	mowa	w	art.	36	ust.	4	usta-
wy	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 przestrzen-
nym,	w	wysoko[ci:
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-	tereny	zabudowy	mieszkaniowej:	15%,
-	tereny	usEug:	5%,
-	pozostaEe	tereny:	0%.

ROZDZIAD	III
Przepisy koGcowe

§21.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy	Suchy	Las.

§22. UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	daty	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady	Gminy	Suchy	Las
(-) JarosEaw Ankiewicz
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XL/359/2009 

Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 24 września 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo – rejon ulic: Złotej i Gogulcowej 
 

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 
 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy w sprawie 
rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy - 
załącznik do Uchwały Nr 

XL/359/2009 z dnia 24 września 
2009 r. Lp. Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho-
mości, 
której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

uwaga 
uwzględni

ona 

uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
a) zmienić zapis §8 pkt 10a na: 
„maksymalna wysokość 
budynków mieszkalnych: parter 
+ poddasze użytkowe” 

cały obszar 
objęty 
planem 

maksymalna 
wysokość 
budynków 
mieszkalnych – 
9,50 m 

- uwaga 
nieuwzglę-
dniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

b) zmienić zapis §8 pkt 14a na: 
„minimalna szerokość frontu 
działki dla zabudowy bliźniaczej 
– 18 m (dla połowy bliźniaka) 

j.w. minimalna 
szerokość frontu 
działki dla 
zabudowy 
bliźniaczej 16 m 

- uwaga 
nieuwzglę-
dniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

c) zmienić zapis §8 pkt 15b na: 
„800 m2 – dla zabudowy 
mieszkaniowej bliźniaczej (dla 
połowy bliźniaka)” 

j.w. podział na dział-
ki o powierzchni 
nie mniejszej niż 
600 m2 - dla za-
budowy 
mieszkaniowej 
bliźniaczej 

- uwaga 
nieuwzglę-
dniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

1. 20.11.2008 r. 
11.05.2009 r. 

Janusz Dreger ul. 
Irydowa 6, 62-
002 Złotkowo 

d) zmienić zapis §9 pkt 8 na: 
„maksymalna wysokość 
budynków – 10,5 m” 

j.w. maksymalna 
wysokość 
budynków – 12 
m 

- uwaga 
nieuwzglę-
dniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

a) dodać dodatkowy zapis w §8 
pkt 3: „…nie łączonych ze sobą 
garażami” 

j.w. brak takiego 
zapisu 

- uwaga 
nieuwzglę-
dniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 2. 21.11.2008 r. Tadeusz 
Jakubowski ul. 
Gogulcowa15 
62-002 Złotkowo 
Adam Marciniak, 
ul. Miedziana 4, 
62-002 Złotkowo 

b) wnieść zapis w §5 pkt 1: 
„…zakaz lokalizacji 
przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz zdrowie i życie 
ludności.” 

j.w.  - Uwaga 
nieuwzglę-
dniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga uwzględniona 
częściowo w zakresie 
zmiany zapisu w §5 
pkt 1 następująco: 
„zakaz lokalizacji 
przedsięwzięć 
mogących znacząco 
oddziaływać na 
środowisko z 
wyjątkiem lokalizacji 
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inwestycji celu 
publicznego, 
ośrodków 
wypoczynkowych i 
hoteli, dróg 
publicznych o 
nawierzchni 
utwardzonej, stacji 
obsługi lub 
remontowych dla 
samo-chodów 
osobowych;” 

c) zmienić zapis w §9 pkt 8 na 
zapis: „maksymalna wysokość 
budynków – 10,5 m” 

j.w. maksymalna 
wysokość 
budynków – 12 
m 

- uwaga 
nieuwzglę-
dniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 

d) zmienić zapis w §17 pkt 7b 
na zapis: „…4 stanowiska na 
każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej zabudowy usługowej, 
2 stanowiska na 3 
zatrudnionych, także dla usług 
zlokalizowanych w zabudowie 
jednorodzinnej.” 

j.w. nakaz 
zapewnienia 
stanowisk 
postojowych dla 
samochodów 
osobowych na 
terenach MN, U 
w łącznej ilości 
nie mniejszej niż 
3 stanowiska na 
każde 100m2 
po-wierzchni 
użytkowej 
zabudowy 
usługowej lub 1 
stanowisko na 3 
zatrudnionych, 
także dla usług 
zlokalizowanych 
w zabudowie 
jednorodzinnej 

- uwaga 
nieuwzglę-
dniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga uwzględniona 
częściowo w zakresie 
zwiększenia ilości 
stanowisk (miejsc) 
postojowych w 
stosunku do ilości 
zatrudnionych 
następująco: „…nie 
mniej niż 2 miejsca 
postojowe na 3 
zatrudnionych,…”. 

   

e) dodać dodatkowy zapis w §5 
pkt 8: „Nakaz wprowadzenia 
konieczności usytuowania 
ekranu akustycznego wzdłuż ul. 
Obornickiej na odcinku terenów 
1U i 2U zgodnie z załączonym 
szkicem. 

j.w. Na terenach, o 
których mowa 
w ust. 1, 
dopuszcza się 
następujące 
zasady 
zagospodarowan
ia: lokalizacja w 
pasie między 
jezdnią główną i 
jezdnią 
dodatkową 
ekranu 
akustycznego, 
zgodnie z 
„Raportem o 

- uwaga 
nieuwzglę-
dniona 

 uwaga 
nieuwzględniona 
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   oddziaływaniu 
na środowisko” 
dla Zachodniej 
Obwodnicy m. 
Poznania 

3. 11.05.2009 r. Janusz Dreger ul. 
Irydowa 6, 62-
002 Złotkowo 
Zenon Nadolny, 
ul. Złota 38, 62-
002 Złotkowo 

przekształcić drogę KDW 
pomiędzy terenami 1MN i 2MN 
na drogę publiczną 

 KDW – teren 
drogi 
wewnętrznej 

- uwaga 
nieuwzglę-
dniona 

- uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga rozstrzygnięta 
w oparciu o opinię 
Lasów 
Państwowych, które 
nie wniosły uwagi do 
drogi wewnętrznej 

 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	203 ｠	20770	｠ Poz.	3485

ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	Nr	XL/359/2009

Rady	Gminy	Suchy	Las
z	dnia	24	wrze[nia	2009	r.

w	sprawie	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	w	miejscowo[ci	ZEotkowo	-	rejon	ulic:	ZEotej	i	Gogulcowej

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	PLANIE	INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRA-
STRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY	ORAZ	O	ZASADACH	ICH	

FINANSOWANIA,	ZGODNIE	Z	PRZEPISAMI	O	FINANSACH	PUBLICZNYCH

Na	podstawie	art.	7	ust.	1	pkt	2,	3	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.	1591,	z	2002	r.	Nr	23,	poz.	
220,	Nr	62,	poz.	558,	Nr	113	poz.	984,	Nr	153,	
poz.	1271,	Nr	214,	poz.	1806,	 z	2003	 r.	Nr	80,	
poz.	717,	Nr	162,	poz.	1568,	 z	2004	 r.	Nr	102,	
poz.	1055,	Nr	116,	poz.	1203,	z	2005	r.	Nr	172,	
poz.	1441,	Nr	175,	poz.	1457,	 z	2006	 r.	Nr	17,	
poz.	128,	Nr	181,	poz.	1337,	z	2007	r.	Nr	48,	poz.	
327,	Nr	138,	poz.	974,	Nr	173	poz.	1218,	z	2008	
r.	Nr	180,	poz.	1111,	Nr	223,	poz.	1458,	z	2009	r.	
Nr	52,	poz.	420)	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,	z	
2004	r.	Nr	6,	poz.	41,	Nr	141,	poz.	1492,	z	2005	r.	
Nr	113,	poz.	954,	Nr	130,	poz.	1087,	z	2006	r.	Nr	
45,	poz.	319,	Nr	225,	poz.	1635,	z	2007	r.	Nr	127,	
poz.	880,	z	2008	r.	Nr	123,	poz.	803,	Nr	199,	poz.	
1227,	Nr	201,	poz.	1237,	Nr	220,	poz.	1413)	Rada	
Gminy	Suchy	Las	rozstrzyga,	co	następuje:

1.	Sposób	 realizacji,	 zapisanych	w	planie,	 inwe-
stycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	na-
lerą	do	zadaG	wEasnych	gminy:

1)	zakres	inwestycji:
a)	 budowa	 dróg	 dojazdowych	 KD-D	 ok.	 9100	

m²
b)	wodociąg	ok.	740	mb

c)	kanalizacja	sanitarna	ok.	2000	mb
d)	kanalizacja	deszczowa	ok.	2000	mb

2)	realizacja	inwestycji:
-	wymienionych	w	pkt	1lit.	b,	c	 -	w	oparciu	o	

uchwaEę	 nr	XVIII/167/2003	Rady	Gminy	Su-
chy	Las	z	dnia	27	 listopada	2003	r.	w	spra-
wie	przystąpienia	przez	Gminę	do	AQUANET	
SpóEka	z	o.o.	z	siedzibą	w	Poznaniu	｠	zgodnie	
z	planami	 realizacyjnymi	AQUANET	SpóEka	 z	
o.o.,

-	wymienionych	w	pkt	1	lit.	a	｠	zgodnie	z	wielo-
letnimi	planami	inwestycyjnymi	Gminy	Suchy	
Las.

2.	Zasady	finansowania,	zapisanych	w	planie,	in-
westycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	
nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy,	zgodnie	z	przepi-
sami	o	finansach	publicznych:

Prognozowane	pródEa	finansowania	przez	gminę:
-	dochody	wEasne,
-	dotacje,
-	poryczki	preferencyjne,
-	fundusze	Unii	Europejskiej,
-	udziaE	inwestorów	w	finansowaniu.


