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UCHWADA Nr XXXI/270/2009 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH

z dnia 29 wrze[nia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziaEki oznaczonej numerem geode-

zyjnym gruntu 4/6 w m. Rakoniewice

§1. Na podstawie: 
- art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póp-
niejszymi zmianami);

- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)

oraz UchwaEy Nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej w 
Rakoniewicach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania planu miejscowego za-

gospodarowania przestrzennego dla dziaEki oznaczo-

nej numerem geodezyjnym gruntu 4/6 w m. Rakonie-

wice. Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go dla dziaEki oznaczonej numerem geodezyjnym 
gruntu 4/6 poEoronej w miejscowo[ci Rakoniewice 
w granicach okre[lonych na zaEączniku graficznym 
do niniejszej uchwaEy w skali 1:1000, stwierdza-

jąc jednocze[nie zgodno[ć przeznaczenia terenu z 
ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego Gminy Rakoniewi-

ce zatwierdzonego uchwaEą Rady Miejskiej Gminy 
Rakoniewice Nr XIX/115/2000 z dnia 27 kwietnia 

2000 roku.

§2. Przedmiotem miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego jest wprowadzenie dla 

terenu objętego planem -funkcji mieszkaniowej z 
funkcjami towarzyszącymi funkcji podstawowej i 
uzupeEniającymi ją.

Ponadto wprowadza się dla czę[ci terenu funkcję 
komunikacyjną- teren dróg dojazdowych.

ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są takre:
- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu - zaEącznik nr 2
- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania - za-

Eącznik nr 3 (nie podlega publikacji)

DZIAD I
Ustalenia ogólne

§3. Plan okre[la:
1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania.
2. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-

strzennego.

3. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego,
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.
5. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-

nia przestrzeni publicznych
6. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-

stwo powadzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych.

8. SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podzia-

Eu nieruchomo[ci objętych planem miejscowym.
9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i urytkowania terenów.
12. Stawki procentowe na podstawie których 

ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy.

§4. Ilekroć w dalszej czę[ci uchwaEy mowa jest 
o:

1. planie - nalery przez to rozumieć ustalenie za-

warte w niniejszej uchwale wraz z zaEącznikiem gra-

ficznym,
2. rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-

nek planu w skali 1:1000 stanowiący zaEącznik do 
niniejszej uchwaEy,

3. przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć dominujące przeznaczenie w obszarze wy-

znaczonym liniami rozgraniczającymi,
4. przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez 

to rozumieć inne nir podstawowe przeznaczenie 
obszaru, uzupeEniające go i nie będące z nim w 
sprzeczno[ci,

5. jednostce bilansowej - nalery przez to rozumieć 
obszar terenu o okre[lonej funkcji wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 
symbolem urytkowania,

6. przepisach szczególnych - nalery przez to rozu-

mieć aktualne w trakcie realizacji niniejszej uchwaEy 
przepisy prawne (ustawy z aktami wykonawczy-
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mi),
7. nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalery 

przez to rozumieć okre[loną nieprzekraczalną odle-

gEo[ć lokalizowania obiektów od linii rozgraniczających
8. obowiązujących liniach zabudowy - nalery 

przez to rozumieć [ci[le okre[lone linie lokalizowa-

nia obiektów budowlanych na poziomie terenu z 
wyEączeniem elementów okre[lonych w ustaleniach 
szczegóEowych.

9. gabarytach obiektów - nalery przez to rozumieć 
dEugo[ci, szeroko[ci i wysoko[ci obiektów dopusz-
czonych do lokalizacji w danej jednostce bilanso-

wej

10. wskapnikach intensywno[ci zabudowy - na-

lery przez to rozumieć okre[loną procentowo po-

wierzchnię terenu dopuszczoną do zabudowy
11. funkcji lub sposobie urytkowania terenu - na-

lery przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru.
12. uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zja-

wiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie 
standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w prze-

pisach odrębnych.

§5.1. Integralną czę[cią planu jest rysunek planu 
w skali 1:1000 stanowiący zaEącznik graficzny do 
niniejszej uchwaEy.

2. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:
- granica obszaru objętego planem, na którym 

obowiązują ustalenia niniejszej uchwaEy
- linie wewnętrznego podziaEu, rozgraniczające 

tereny o rórnych funkcjach - okre[lone
- linie wewnętrznego podziaEu, rozgraniczające 

tereny w ramach poszczególnych funkcji - 

orientacyjne

- nieprzekraczalne linie zabudowy
- obowiązujące linie zabudowy
- symbole przypisane danym terenom, sEurące 

lokalizacji ustaleG niniejszej uchwaEy
3. PozostaEe nie wymienione w ust. 2 elementy 

rysunku planu mają charakter informacyjny bądp 
stanowią propozycje bardziej szczegóEowych roz-
wiązaG, które nie są ustaleniami planu.

§6. Na caEym obszarze objętym planem obowiązu-

ją następujące zasady zagospodarowania:
1. Dopuszcza się dokonywanie wtórnego podziaEu 

dziaEek.
2. Wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko okre[lo-

nych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem inwe-

stycji celu publicznego.
3. Uciąrliwo[ć poszczególnych funkcji musi za-

wierać się w granicach terenu, do którego Inwestor 
posiada tytuE prawny.

4. Dopuszcza się o[wietlenie terenu przeznaczo-

nego na drogi dojazdowe, systemem niezbędnym 
dla prawidEowego jego funkcjonowania.

5. Wprowadza się zakaz wznoszenia obiektów 
budowlanych i konstrukcji wyrszych nir 50 m nad 
poziom terenu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające te-

reny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasadach 
zagospodarowania.

§7. Na obszarze planu ustala się następujące prze-

znaczenie terenów:
1) tereny pod planowaną zabudowę mieszkanio-

wą o niskiej intensywno[ci zabudowy oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami 2MN; 4MN; 
5MN;

2) tereny pod planowaną zabudowę usEugową z 
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej o ni-
skiej intensywno[ci zabudowy oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1U/ MN; 3U/MN;

3) teren pod planowane drogi dojazdowe oznaczo-

ny na rysunku planu symbolami 6KDD, obsEu-

gujące tereny przeznaczone pod zainwestowa-

nie (szeroko[ć 9,0 m)
4) teren przeznaczony pod lokalizację urządzeG 

energetycznych 7E

5) teren przeznaczony na poszerzenie drogi gEów-

nej 8KDG

§8. Linie wewnętrznego podziaEu, rozgraniczające 
tereny o rórnym przeznaczeniu okre[lono na rysun-

ku planu linią ciągEą jako [ci[le okre[lone.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego.

§9. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-

pujące zasady ksztaEtowania Eadu przestrzennego:
1) projektowaną zabudowę w jednostkach 2 MN; 

4MN; 5MN; 1U/ MN; 3U/MN; 7E nalery sytuo-

wać zgodnie z wyznaczonymi obowiązującymi 
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okre[lo-

nymi na rysunku planu równolegle lub prosto-

padle do tych linii,
2) projektowane budynki mieszkalne i gospodar-

cze dostosować wzajemnie z zachowaniem 
parametrów okre[lonych w rozdziale 6,

3) w granicach poszczególnych dziaEek dopuszcza 
się sytuowanie miejsc parkingowych,

4) w ramach terenów przeznaczonych pod drogi 

dojazdowe 6KDD, dopuszcza się miejsca po-

stojowe dla samochodów osobowych w ra-

mach jednolitego ciągu pieszo - jezdnego.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego

§10. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania [rodowiska przyrodniczego:

1) Na caEym obszarze objętym planem zakazuje 
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prowadzenia dziaEalno[ci:
a) mogących pogorszyć stan czysto[ci wód 

podziemnych

b) mogących pogorszyć stan czysto[ci powie-

trza

c) mogących pogorszyć stan czysto[ci gruntu
d) mogących podnie[ć poziom haEasu powyrej 

dopuszczalnego okre[lonego przepisami od-

rębnymi,
2) Nie dopuszcza się magazynowana na wolnym 

powietrzu materiaEów szkodliwych, pylących 
emitujących odory oraz mogących przenikać 
do gleb i wód gruntowych,

3) Masy ziemne lub skalne powstaEe w trakcie re-

alizacji inwestycji mogą być wykorzystane na 
miejscu pod warunkiem, re ich zastosowanie 
nie spowoduje przekroczeG wymaganych stan-

dardów jako[ci gleby i ziemi, o których mowa 
w przepisach odrębnych. Morna je równier za-

gospodarować poprzez zEorenie na gminnym 
skEadowisku odpadów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

4) W zakresie ochrony przed haEasem - tereny 
oznaczone w planie symbolem MN nalerą do 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej na których obowiązują dopuszczalne 
warto[ci haEasu okre[lone w przepisach odręb-

nych,
5) Na caEym obszarze objętym planem wprowa-

dza się zasadę peEnego wykorzystania i ochro-

ny zieleni istniejącej. Ponadto wprowadza się 
zieleG izolacyjno-ochronną, ozdobną, wysoką i 
niską.

6) Na caEym obszarze objętym planem wprowa-

dza się warunki korzystania ze [rodowiska 
naturalnego dotyczące zakazu odprowadzania 
nieoczyszczonych [cieków do wód i ziemi, 
stosowania dla obiektów usEugowych materia-

Eów wygEuszających, dla zapewnienia poziomu 
haEasu dopuszczalnego jak dla terenów miesz-
kalnych oraz zabezpieczenie [rodowiska grun-

towo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropo-

pochodnymi poprzez uszczelnienie nawierzchni 

ciągów komunikacyjnych, parkingów, a takre 
innych powierzchni nararonych na zanieczysz-
czenie tymi substancjami.

7) Do czasu realizacji poszczególnych inwestycji 

urytkowanie terenu pozostawia się w dotych-

czasowym rolniczym wykorzystaniu.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.

§11. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego oraz dóbr kultury wspóEczes-
nej:

Teren niniejszego planu miejscowego nie jest ob-

jęty formą ochrony konserwatorskiej, w razie natra-

fienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeolo-

giczne, nalery przerwać prace, zabezpieczyć teren i 
niezwEocznie powiadomić odpowiedni organ sEurby 
ochrony z bytków, w celu przystąpienia do archeo-

logicznych badaG ratunkowych.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§12. Na obszarze objętym planem występują te-

reny przestrzeni publicznej w postaci systemu dróg 
dojazdowych oraz rezerwy terenu pod poszerzenie 

drogi powiatowej.

ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno-

[ci zabudowy.

§13. Dla terenu objętego planem oznaczonego 
symbolami 2MN; 4MN; 5MN; ustala się:

1) Morliwo[ć dokonania podziaEu terenu zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi [ci[le okre[lonymi na 
rysunku planu (linie ciągEe) okre[lające zasady 
podziaEu.

2) Przeznaczenie dziaEek powstaEych w wyniku 
podziaEu pod nową zabudowę lub drogę.

3) Morliwo[ć lokalizacji obiektów kubaturowych 
mieszkalnych i gospodarczych.

4) Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla projektowanych budynków mieszkalnych i 
gospodarczych w odlegEo[ci 5,0 m od granicy 
jednostek bilansowych 2MN; 4MN; 5MN z jed-

nostką bilansową 6KDD.
5) Nieprzekraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 

5,0 m od granic jednostki 4MN z drogami lerą-

cymi poza granicą opracowania (dz. nr 12/12 
i 4/5).

6) Lokalizację budynków gospodarczych, gararo-

wych i innych obiektów, w gEębi dziaEek z mor-
liwo[cią lokalizacji ich w granicy z dziaEkami 
sąsiednimi.

7) Maksymalny procent zabudowy dziaEek do 
40% przy minimalnym procencie powierzchni 

biologicznie czynnej - 40%.
8) Gabaryty budynków mieszkalnych:

- do dwóch kondygnacji (parter i poddasze uryt-
kowe) z morliwo[cią podpiwniczenia

- wysoko[ć budynków od poziomu terenu do 
gzymsu - do 5,0 m, do kalenicy dachu - do 
10 m,

- maksymalna szeroko[ć elewacji frontowych 
budynków mieszkalnych - do 17,0 m

- dachy strome symetryczne, dwu lub wielospa-

dowe o kącie nachylenia równym dla wszyst-
kich poEaci od 30° do 40°.

9) Gabaryty budynków gospodarczych i gararo-

wych:
- jednokondygnacyjne
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- wysoko[ć budynków od poziomu terenu do 
gzymsu - do 4,0 m, do kalenicy dachu - do 
7,0 m,

- dachy strome symetryczne, dwu - lub wie-

lospadowe o kącie nachylenia równym dla 
wszystkich poEaci od 30° do 40°, lub dachy 
pEaskie,

- w przypadku lokalizacji obiektów w granicy z 
dziaEką sąsiednią dopuszcza się dach jedno-

spadowy o nachyleniu poEaci od 30° do 40°, 
lub dach pEaski

- kąt nachylenia dachu budynku gospodarcze-

go równy kątowi nachylenia dachu budynku 
mieszkalnego na danej dziaEce z wyjątkiem da-

chów pEaskich,
10) PoEączenia komunikacyjne poszczególnych 

dziaEek - z istniejących dróg publicznych po-

przez drogi dojazdowe 6 KDD.
11) Morliwo[ć grodzenia terenu w granicach wEas-

no[ci, zgodnie z przepisami szczególnymi.
12) Do czasu realizacji inwestycji, urytkowanie 

terenu w sposób dotychczasowy o charakte-

rze rolnym.

§14. Dla terenu objętego planem oznaczonego 
symbolami 1U/MN i 3U/MN ustala się:

1) Morliwo[ć dokonania podziaEu terenu zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi [ci[le okre[lonymi na 
rysunku planu (linie ciągEe) okre[lające zasady 
podziaEu.

2) Przeznaczenie dziaEek powstaEych w wyniku 
podziaEu pod nową zabudowę lub drogę.

3) Morliwo[ć lokalizacji funkcji usEugowych, 
mieszkalnych i gospodarczych

- w jednym obiekcie lub jako oddzielne obiekty
4) Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-

wy dla projektowanych budynków usEugowych 
mieszkalnych i gospodarczych w odlegEo[ci 5,0 
m od granicy jednostek bilansowych 1U/MN; 
3U/MN; z jednostką bilansową 6KDD.

5) Nieprzekraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 
5,0 m od granicy jednostki bilansowej 1U/MN 
z jednostka bilansową 8KDG.

6) Lokalizację budynków usEugowych, gospodar-
czych, gararowych i innych obiektów, w gEębi 
dziaEek z morliwo[cią lokalizacji ich w granicy 
z dziaEkami sąsiednimi.

7) Maksymalny procent zabudowy dziaEek do 
50% przy minimalnym procencie powierzchni 

biologicznie czynnej - 30%.
8) Gabaryty budynków mieszkalnych:

- do dwóch kondygnacji (parter i poddasze uryt-
kowe) z morliwo[cią

podpiwniczenia

- wysoko[ć budynków od poziomu terenu do 
gzymsu - do 5,0 m, do kalenicy dachu - do 
10 m,

- maksymalna szeroko[ć elewacji frontowych 
budynków mieszkalnych - do 17,0 m

- dachy strome symetryczne, dwu lub wielospa-

dowe o kącie nachylenia równym dla wszyst-
kich poEaci od 30° do 40°.

9) Gabaryty budynków gospodarczych i gararo-

wych i usEugowych:
- jednokondygnacyjne

- wysoko[ć budynków od poziomu terenu do 
gzymsu - do 4,0 m, do kalenicy dachu - do 
7,0 m,

- dachy strome symetryczne, dwu - lub wie-

lospadowe o kącie nachylenia równym dla 
wszystkich poEaci od 30° do 40°, lub dachy 
pEaskie,

- w przypadku lokalizacji obiektów w granicy z 
dziaEką sąsiednią dopuszcza się dach jedno-

spadowy o nachyleniu poEaci od 30° do 4 0°, 
lub dach pEaski

- kąt nachylenia dachu budynku gospodarcze-

go równy kątowi nachylenia dachu budynku 
mieszkalnego na danej dziaEce z wyjątkiem da-

chów pEaskich,
10) PoEączenia komunikacyjne poszczególnych 

dziaEek - z istniejących dróg publicznych po-

przez drogi dojazdowe 6 KDD.
11) Morliwo[ć grodzenia terenu w granicach wEas-

no[ci, zgodnie z przepisami szczególnymi.
12) Do czasu realizacji inwestycji, urytkowanie 

terenu w sposób dotychczasowy o charakte-

rze rolnym.

§15. Dla terenu objętego planem oznaczonego 
symbolem 7E ustala się:

1) Morliwo[ć dokonania podziaEu terenu zgodnie z 
liniami wewnętrznego podziaEu, [ci[le okre[lo-

nymi na rysunku planu (linie ciągEe) okre[lające 
zasady podziaEu.

2) Przeznaczenie dziaEek powstaEych w wyniku 
podziaEu pod nową zabudowę lub drogę.

3) Morliwo[ć lokalizacji obiektów kubaturowych 
infrastruktury technicznej i usEugowych.

4) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla projekto-

wanych obiektów w odlegEo[ci 5,0 m od gra-

nicy jednostki bilansowej 7E z jednostką bilan-

sową 6KDD.
5) Lokalizację obiektów w gEębi dziaEek z morli-

wo[cią lokalizacji ich w granicy z dziaEkami są-

siednimi.
6) Maksymalny procent zabudowy dziaEek do 

50% przy minimalnym procencie powierzchni 

biologicznie czynnej - 20%.
7) Gabaryty obiektów technicznych - zgodnie z 

warunkami technicznymi okre[lonymi przez 
dostawcę energii.

8) PoEączenie komunikacyjne jednostki 7E - z ist-
niejących dróg publicznych poprzez drogę do-

jazdową 6KDD.
9) Morliwo[ć grodzenia terenu w granicach wEas-

no[ci, zgodnie z przepisami szczególnymi.
10) Do czasu realizacji inwestycji, urytkowanie terenu 

w sposób dotychczasowy o charakterze rolnym.
ROZDZIAD VII
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Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-

nów górniczych, a takre nararonych na niebezpie-

czeGstwo powadzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych.

§16. Na obszarze objętym niniejszym planem nie 
występują obiekty podlegające ochronie na podsta-

wie przepisów odrębnych. Nie występują tereny 
górnicze, jak równier tereny nararone na niebezpie-

czeGstwo powodzi oraz zagrorone osuwaniem się 
mas ziemnych.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym.

§17. Na caEym terenie objętym ustaleniami planu 
miejscowego:

1) Dopuszcza się dokonywanie wtórnego podziaEu 
dziaEek.

2) Dopuszcza się morliwo[ć scalania dziaEek z 
dziaEkami sąsiednimi w jedną nieruchomo[ć 
gruntową.

ROZDZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy.

§18. Warunki zagospodarowania terenu okre[lo-

ne są dla poszczególnych jednostek bilansowych w 
§12, §13 i §14. Zakazy zabudowy dotyczą terenów 
mieszczących się pomiędzy granicami jednostek 
bilansowych a obowiązującymi i nieprzekraczalny-

mi liniami zabudowy oraz w jednostce bilansowej 
8KDG.

ROZDZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§19.1 Dostępno[ć komunikacyjną terenu obję-

tego planem ustala się z dróg publicznych poprzez 
drogi dojazdowe - 6KDD.

2) Ustala się następujące zasady ogólne wyposa-

renia obszarów objętych planem w urządzenia 
infrastruktury technicznej:

a) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z istnieją-

cego systemu wodociągu miejskiego
b) w zakresie gospodarki [ciekowej - poprzez 

wspólny dla caEego terenu objętego planem 
system kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, 
podEączony do istniejącego kolektora sanitar-
nego.

c) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych:
- dla terenów zabudowy ustala się rozprowadze-

nie po terenie wEasnych nieruchomo[ci zgod-

nie z przepisami szczególnymi,
- dla terenów dróg publicznych, ustala się ich 

zagospodarowanie z uwzględnieniem przepi-
sów rozporządzenia w sprawie warunków ja-

kie nalery speEnić przy wprowadzaniu [cieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla [rodowiska wod-

nego,
d) w zakresie zaopatrzenia w gaz - poprzez 

wspólny dla caEego terenu objętego planem 
system sieci gazowej, podEączony do istnieją-

cego gazociągu,
e) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-

ną- poprzez wspólny dla caEego terenu obję-

tego planem system instalacji elektroener-

getycznych zasilających i o[wietleniowych 
podEączony do istniejącej sieci elektroenerge-

tycznej poprzez stację transformatorową zlo-

kalizowaną w jednostce bilansowej 7E,
f) w zakresie telekomunikacji - morliwo[ć wEą-

czenia w istniejącą sieć telefoniczną na wa-

runkach okre[lonych przez dysponenta sieci,
g) w zakresie gospodarki odpadami - selektywne 

gromadzenie w odpowiednich pojemnikach na 

terenie wEasnych posesji i zagospodarowanie 
odpadów zgodnie z planem gospodarki odpa-

dami i przepisami odrębnymi w tym zakresie,
h) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo do celów 

grzewczych - nalery stosować pródEa ciepEa 
wytworzone z takich no[ników jak: paliwa 
pEynne, gazowe i staEe, charakteryzujące się 
niskimi wskapnikami emisji lub alternatywne 
pródEa energii.

ROZDZIAD XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów.

§20. Do czasu realizacji inwestycji, urytkowanie 
terenu w sposób dotychczasowy o charakterze rol-
nym.

ROZDZIAD XII
Stawki procentowe na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§21. Dla terenu objętego planem ustala się stawkę 
procentową w wysoko[ci 1% sEurącej do naliczania 
opEaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§22. Ustalenia planu zachowują swoją wEasno[ć 
w przypadku wystąpienia zmiany lub noweliza-

cji odpowiednich przepisów szczególnych lub gdy 
wystąpią zmiany wymienionych w planie numerów 
ewidencyjnych dziaEek.
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Nie dotyczy to przypadku gdy z tre[ci zmian lub 
nowelizacji w/w przepisów będzie wynikaE obowią-

zek zmiany planu.

§23. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Rakoniewic.

§24. Niniejsza uchwaEa wraz z zaEącznikiem gra-

ficznym nr 1 będącym rysunkiem planu podlegają 
ogEoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.

§25. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Przewodniczący Rady
(-) Gerard Tomiak
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XXXI/270/2009

Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 29 wrze[nia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla dziaEki nr 4/6 poEoronej w m. Rakoniewice

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W M. RAKONIEWICE.

Rada Miejska w Rakoniewicach rozstrzyga co na-

stępuje:

Na podstawie o[wiadczenia burmistrza Rakonie-

wic o braku uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wyEoronego do 
publicznego wglądu, wraz z prognozą wpEywu usta-

leG planu na [rodowisko - nie rozstrzyga się o spo-

sobie ich rozpatrzenia.

4272

UCHWADA Nr XXIX/163/09 RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

z dnia 14 papdziernika 2009 r.

w sprawie: zasad dotyczących wyrarenia zgody na wydzierrawianie oraz wynajmowanie wchodzących w 
skEad gminnego zasobu nieruchomo[ci urytkowanych na cele rolnicze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-

mi), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co 
następuje:

§1. Wyrara się zgodę na wydzierrawianie i wy-

najmowanie nieruchomo[ci urytkowanych na cele 
rolnicze, stanowiących wEasno[ć Gminy Miejska 
Górka stronie dotychczasowej umowy dzierrawy 
lub najmu, w przypadku, gdy po umowie zawartej 
na czas oznaczony do lat 3, strony zawierają kolej-
ne umowy, których przedmiotem jest ta sama nie-

ruchomo[ć, zgodnie z zasadami racjonalnej gospo-

darki nieruchomo[ciami.

§2. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) ZdzisEaw GoliGski

4273

UCHWADA Nr XXVII/190/2009 RADY GMINY WDOSZAKOWICE

z dnia 23 papdziernika 2009 r.

w sprawie stawek podatku od [rodków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-

dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 

i opEatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 
roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 

roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opEat lokalnych w 2010 roku (M.P. z 
2009 r Nr 52, poz. 742) Rada Gminy WEoszakowice 
uchwala co następuje:

§1. Wysoko[ć podatku od [rodków transporto-

wych na terenie Gminy WEoszakowice wynosi rocznie:
1) od samochodu cięrarowego o dopuszczalnej 

masie caEkowitej pojazdu powyrej 3,5 t do 5,5 
t wEącznie:

Bez urz0dzeL sJuw0cych ograniczeniu emisji 
spalin

Z urz0dzeniami sJuw0cymi ograniczeniu emisji 
spalin

520,00 zJ 420,00 zJ


