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Załącznik nr 4 
do uchwały nr IV/27/11 
Rady Gminy Szydłowo 
z dnia 10 lutego 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINAN-

SOWANIA. 
 

Na obszarze objćtym projektem planu  nie przewi-
duje sić inwestycji stanowiących zadania własne 
gminy. Na zaprojektowanych działkach budowla-
nych należy tylko wykonać przyłącza do istnieją-

cych sieci infrastruktury technicznej ale jest to już 
sprawa właċciciela terenu. 
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UCHWAŁA NR IV/28/11 RADY GMINY SZYDŁOWO 

 z dnia 10 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo - Szydłowo, osiedle 
budownictwa jednorodzinnego  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz.1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz 420, 
Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717, zmiana Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Dz. U. 
Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, 
Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 
225 poz,1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz. 
U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 
220 poz.1413, dz. u. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) 
Rada Gminy Szydłowo uchwala, co nastćpuje:  

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Szydłowo – Szydło-
wo, osiedle budownictwa jednorodzinnego zwany 
dalej planem. 

2. Granice uchwalenia planu obejmujące 
działki nr 30/4, 30/6, 30/7 i 30/8 oznaczono na ry-
sunku planu. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1) rysunek planu na mapie w skali 1: 1000, 
zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącz-
nik nr 1 do uchwały, 

2) stwierdzenie zgodnoċci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Szydłowo – Szydłowo, osiedle budownic-
twa jednorodzinnego z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Szydło-
wo, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, 

3) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Szydłowo – Szydłowo, osiedle budownic-
twa jednorodzinnego, stanowiące załącznik 
nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. Na potrzeby niniejszej uchwały pod pojćciem: 

1) zasad podziału na działki budowlane rozu-
mie sić podział wg linii oznaczonych na ry-
sunku z dopuszczonym łączeniem wg 
oznaczeĉ na rysunku oraz tolerancją rów-
noległego przesunićcia tych linii o +-3,00 
m, 

2) obowiązujących linii zabudowy budynków 
mieszkalnych rozumie sić linie na których 
posadowiona winna być przeważająca 
czćċć ċciany frontowej i poza którą mogą 
być sytuowane takie elementy budynku 
jak: partia wejċciowa z ewentualnymi 
schodami, wykusze, ryzality, ċciany wjaz-
dowe garaży przybudowanych, lecz na od-
ległoċć nie wićkszą niż 2,00 m od tej linii, 

3) maksymalnych nieprzekraczalnych linii za-
budowy rozumie sić linie dotyczące bu-
dynków, poza którymi to liniami nie mogą 
znajdować sić żadne elementy budynku, 
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4) obowiązującego kierunku dominującej ka-
lenicy rozumie sić kierunek kalenicy głów-
nych połaci dachu wyróżniającej sić wizu-
alnie poprzez najwyższe położenie lub naj-
wićkszą długoċć, 

5) strefy pomićdzy liniami maksymalnej pod-
stawowej odległoċci lokalizacji obiektów 
budowlanych rozumie sić strefć powstałą 
w wyniku obowiązujących przepisów od-
rćbnych dotyczących sieci gazowych, 
w której lokalizacja obiektów budowlanych 
wymaga szczegółowych uzgodnieĉ 
z Operatorem Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu lub 
jego prawnym nastćpcą, 

6) zabudowy jednorodzinnej rozumie sić za-
budowć działki budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym oraz budynkami garażo-
wymi, gospodarczymi. 

 

§ 3. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują: 
1) obszary przestrzeni publicznej, o której 

mowa w przepisach o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, 

2) tereny i obiekty podlegające ochronie, 
ustalone na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym tereny górnicze, narażone na 
niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagrożone 
osuwaniem sić mas ziemnych. 

 
§ 4. Na obszarze objćtym planem nie ustala sić: 

1) obszarów objćtych scalaniem gruntów i ich 
ponownym podziałem, 

1. sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów. 
 
§ 5. Na obszarze objćtym planem obowiązują na-
stćpujące oznaczenia graficzne, okreċlone na ry-
sunku: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu zgodne z ewidencją gruntów, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu nie wystćpujące w ewidencji 
gruntów, 

3) zasady podziału na działki budowlane, 
4) obowiązujące linie zabudowy budynków 

mieszkalnych, 
5) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-

dowy budynków mieszkalnych, 
6) obowiązujący kierunek dominującej kaleni-

cy, 
7) dopuszczone łączenie dwóch kolejnych 

działek, 
8) strefy obowiązkowych nasadzeĉ zieleni 

szpalerowej, 
9) strefa pomićdzy liniami maksymalnej pod-

stawowej odległoċci lokalizacji obiektów 
budowlanych (od osi gazociągu w/c DN 
350), 

§ 6. 1. Na obszarze objćtym planem okreċla sić 
liniami rozgraniczającymi tereny o nastćpujących 
przeznaczeniach: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczenie na rysunku – MN, 

2) tereny drogi wewnćtrznej, oznaczenie na 
rysunku – Kw, 

3) teren przepompowni, oznaczenie na rysun-
ku – K, 

4) tereny zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem 
lokalizacji urządzeĉ i sieci infrastruktury, 
oznaczenie na rysunku – Z/E, 

2. Dla terenów o tym samym przeznaczeniu 
a odmiennych ustaleniach wprowadza sić poza 
symbolem literowy indeks liczbowy. 
 
§ 7. 1. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – tereny, dla których przeznaczono, 
w niniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe 
użytkowanie, mogą być wykorzystywane w spo-
sób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowa-
nia zgodnie z planem. 

2. Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozna-
czone na rysunku – MN, są terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, dla której ustalone 
zostały dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie 
z przepisami o ċrodowisku. 

 

Rozdział II 
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów 
jako zasady kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. Dla całego obszaru objćtego planem ustala 
sić: 

a) zakaz lokalizowania przedsićwzićć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko okreċlonych w przepisach odrćb-
nych, 

b) dopuszcza sić lokalizowanie przedsićwzićć 
mogących potencjalnie znacząco ddziały-
wać na ċrodowisko okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych, lecz jedynie tych, które 
służą wspomaganiu funkcji przewidzianych 
ustaleniami planu. 

 

§ 9. Dla terenów zabudowy jednorodzinnej (MN), 
o których mowa w §6 pkt 1 ustala sić warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
  A  dla terenów oznaczonych MN1: 

1) dla całego terenu: 
a) sumaryczna powierzchnia zabudowy – nie 

wićksza niż 30% powierzchni działki, 
b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

- co najmniej 25 % powierzchni działki, 
c) ustala sić obowiązek zachowania dostćp-

noċci do terenu nad przebiegającym tłocz-
nym kolektorem sanitarnym ø 160 w pasie 
uzgodnionym z zarządcą tego kolektora, 

d) zjazdy indywidualne na działki wyłącznie 
z drogi wewnćtrznej (Kw), 

2) dla budynków jednorodzinnych: 
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a) wysokoċć jedna kondygnacja nadziemna 
z dopuszczeniem użytkowego wykorzysta-
nia poddasza jako drugiej kondygnacji 
i dopuszczeniem podpiwniczenia budynku, 

b) na budynku obowiązuje dach skoċny, co 
najmniej dwuspadowy symetryczny 
o nachyleniu głównych połaci dachu nie 
mniejszym niż 350 i nie wićkszym niż 450, 

c) dopuszcza sić stosowanie ċcianek kolan-
kowych o wysokoċci nie wićkszej niż 1,00 
m, 

d) wysokoċć posadzki parteru nie wićksza niż 
0,70 m nad poziom terenu, 

3) dla budynków garażowych i gospodar-
czych: 

a) wysokoċć jedna kondygnacja nadziemna 
z dopuszczeniem użytkowego wykorzysta-
nia poddasza jako drugiej kondygnacji, 

b) na budynku obowiązuje dach skoċny jed-
no-, dwu- lub wielospadowy o nachyleniu 
głównych połaci dachu nie mniejszym niż 
150 i nie wićkszym niż 300, 

c) dopuszcza sić stosowanie ċcianek kolan-
kowych o wysokoċci nie wićkszej niż 0,8 m, 

d) wysokoċć posadzki parteru nie wićksza niż 
0,3 m nad poziom terenu, 

  B  dla terenów oznaczonych MN 2: 
1) dla całego terenu: 
a) sumaryczna powierzchnia zabudowy – nie 

wićksza niż 30% powierzchni działki, 
b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

- co najmniej 25% powierzchni działki, 
c) ustala sić obowiązek zachowania dostćp-

noċci do terenu nad przebiegającym gazo-
ciągiem w/c ø 350 w pasie uzgodnionym 
z zarządcą tego gazociągu, 

2) dla budynków jednorodzinnych: 
a) wysokoċć jedna kondygnacja nadziemna 

z dopuszczeniem użytkowego wykorzysta-
nia poddasza jako drugiej kondygnacji 
i dopuszczeniem podpiwniczenia budynku, 

b) na budynku obowiązuje dach skoċny, co 
najmniej dwuspadowy symetryczny 
o nachyleniu głównych połaci dachu nie 
mniejszym niż 350 i nie wićkszym niż 450, 

c) dopuszcza sić stosowanie ċcianek kolan-
kowych o wysokoċci nie wićkszej niż 1,00 
m, 

d) wysokoċć posadzki parteru nie wićksza niż 
0,70 m nad poziom terenu, 

3) dla budynków garażowych 
i gospodarczych: 

a) wysokoċć jedna kondygnacja nadziemna 
z dopuszczeniem użytkowego wykorzysta-
nia poddasza jako drugiej kondygnacji, 

b) na budynku obowiązuje dach skoċny jed-
no-, dwu- lub wielospadowy o nachyleniu 
głównych połaci dachu nie mniejszym niż 
150 i nie wićkszym niż 300, 

c) dopuszcza sić stosowanie ċcianek kolan-
kowych o wysokoċci nie wićkszej niż 0,8 m, 

d) wysokoċć posadzki parteru nie wićksza niż 
0,3 m nad poziom terenu, 

  C  dla terenów oznaczonych MN 3: 
1. dla całego terenu: 

a) sumaryczna powierzchnia zabudowy – nie 
wićksza niż 35% powierzchni działki, 

b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
- co najmniej 15% powierzchni działki, 

2. dla budynków jednorodzinnych: 
a) wysokoċć jedna kondygnacja nadziemna 

z dopuszczeniem użytkowego wykorzysta-
nia poddasza jako drugiej kondygnacji 
i dopuszczeniem podpiwniczenia budynku, 

b) na budynku obowiązuje dach skoċny, co 
najmniej dwuspadowy symetryczny 
o nachyleniu głównych połaci dachu nie 
mniejszym niż 350 i nie wićkszym niż 450 , 

c) dopuszcza sić możliwoċć łączenia dwóch 
kolejnych działek w miejscach okreċlonych 
na rysunku z obowiązkiem zachowania po-
zostałych ustaleĉ dotyczących terenu MN 
3, 

d) dopuszcza sić stosowanie ċcianek kolan-
kowych o wysokoċci nie wićkszej niż 1,00 
m, 

e) wysokoċć posadzki parteru nie wićksza niż 
0,70 m nad poziom terenu, 

3. dla budynków garażowych i gospodar-
czych: 

a) wysokoċć jedna kondygnacja nadziemna 
z dopuszczeniem użytkowego wykorzysta-
nia poddasza jako drugiej kondygnacji, 

b) na budynku obowiązuje dach skoċny jed-
no-, dwu- lub wielospadowy o nachyleniu 
głównych połaci dachu nie mniejszym niż 
150 i nie wićkszym niż 300, 

c) dopuszcza sić stosowanie ċcianek kolan-
kowych o wysokoċci nie wićkszej niż 0,8 m, 

d) wysokoċć posadzki parteru nie wićksza niż 
0,3 m nad poziom terenu, 

 
§ 10. Dla terenu drogi wewnćtrznej (Kw), o którym 
mowa w §6 pkt 2 ustala sić: 

a) szerokoċć pasa drogowego w liniach roz-
graniczających - 10,00 m, 

b) 2 pasy ruchu po minimum 2,50 m, 
c) w związku z brakiem połączenia z drogą 

wojewódzką nr 179 Rusinowo-Piła ustala 
sić lokalizacjć placu do zawracania od 
strony drogi wojewódzkiej, 

d) pas drogowy stanowi również przestrzeĉ 
do prowadzenia sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

 
§ 11. Dla terenu przepompowni ċcieków (K), 
o którym mowa w §6 pkt 3 ustala sić: 

- poza przepompownią ċcieków dopuszcza 
sić na terenie lokalizowanie elementów in-
frastruktury innych branż pod warunkiem 
zachowania przepisów odrćbnych, 
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§ 12. Dla terenów zieleni izolacyjnej z dopuszcze-
niem lokalizacji urządzeĉ i sieci infrastruktury 
(Z/E), o których mowa w §6 pkt 4 ustala sić: 

- dopuszcza sić wydzielenia działki pod 
urządzenia infrastruktury na podstawie 
projektu podziału wykonanego w oparciu 
o udokumentowane potrzeby techniczne 
i technologiczne. 

 

Rozdział III 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 13. Ochronć ċrodowiska realizuje sić poprzez: 
1) ustalenie docelowego zbiorowego zaopa-

trzenia w wodć i systemowego odbioru 
ċcieków bytowych, 

2) lokalizacjć przedsićwzićć mogących zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko tylko 
okreċlonych w niniejszej uchwale; 

3) ochronć terenów zabudowy mieszkaniowej 
przed hałasem, 

4) ustalenia dotyczące standardów kształto-
wania zabudowy, w tym wskaźników po-
wierzchni biologicznie czynnej. 

 
§ 14. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala sić obowiązek uzgadniania 
z Wojewódzkim Urzćdem Ochrony Zabytków 
w Poznaniu Delegatura w Pile prac ziemnych zwią-
zanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
terenu celem ustalenia obowiązującego inwestora 
zakresu prac archeologicznych. 

 

Rozdział IV 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów 

§ 15. Układ komunikacyjny, na obszarze objćtym 
planem obejmuje drogć wewnćtrzną (Kw), która 
obsługuje zjazdy indywidualne wszystkich działek 
budowlanych znajdujących sić w granicach 
uchwalenia planu. 
 
§ 16. Obszar objćty planem wymaga docelowego 
systemowego zaopatrzenia w wodć i systemowe-
go odprowadzenia ċcieków bytowych. 
 
§ 17. Do czasu pełnego uzbrojenia tego rejonu, 
z uwagi na charakter zabudowy ustala sić zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) energia elektryczna – z istniejącego syste-
mu na warunkach dostawcy, 

b) woda - z indywidualnych ujćć wody reali-
zowanych na podstawie przepisów odrćb-
nych, 

c) ċcieki bytowe odprowadzane do zbiorni-
ków bezodpływowych na nieczystoċci cie-
kłe z okresowym opróżnianiem i wywoże-
niem na oczyszczalnić ċcieków przystoso-

waną do przyjmowania ċcieków dowożo-
nych lub do przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ċcieków realizowanych 
w oparciu o przepisy odrćbne, 

d) wody opadowe i roztopowe – zagospoda-
rowywane z wykorzystaniem retencji po-
wierzchniowej, 

e) odpady bytowe gromadzone w pojemni-
kach i odbierane przez wyspecjalizowane 
podmioty, 

f) gospodarowanie innymi odpadami, po-
wstającymi na obszarze objćtym planem, 
w tym również przemieszczenie mas ziem-
nych powstałych w procesie inwestycyj-
nym, nastąpi poprzez komunalny system 
odbioru odpadów i postćpowanie zgodne 
z planem gospodarki odpadami dla gminy 
Szydłowo, z zastosowaniem przepisów 
szczególnych w tym zakresie, 

g) zaopatrzenie w energić cieplną z indywidu-
alnych systemów grzewczych, z zastoso-
waniem paliw charakteryzujących sić niską 
emisyjnoċcią do ċrodowiska, spełniających 
wymagania programu ochrony powietrza 
dla strefy powiat pilski, 

 
§ 18. W związku z ustaleniami §17 nie rozstrzyga 
sić o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 
Rozdział V 

Przepisy końcowe 

§ 19. Dla wszystkich terenów objćtych planem 
ustala sić stawkć 30%, stanowiącą podstawć do 
okreċlenia opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Szydłowo. 
 
§ 21. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tracą moc ustalenia uchwały Nr 
XXIX/6/01 Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmia-
ny miejscowego planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Szydłowo na terenie wsi 
Szydłowo, na obszarze objćtym niniejszym pla-
nem. 
 
§ 22. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy  

(-) Mirosław Pierko 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 213 – 20448 – Poz. 3319 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr IV/28/11 
Rady Gminy Szydłowo 
z dnia 10 lutego 2011 r. 

 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 213 – 20449 – Poz. 3319 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr IV/28/11 
Rady Gminy Szydłowo 
z dnia 10 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOĊCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAĈ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZYDŁOWO. 
 

Obszar objćty niniejszym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obejmuje tere-
ny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne. Teren znajduje sić w obszarze 
wskazanym w studium pod zabudowć w granicach 
zlewni grawitacyjnej. Ustalenia niniejszego planu 
zachowują kierunek rozwoju wsi Szydłowo zgodny 
ze zmianą Studium uwarunkowaĉ i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Szydło-
wo. 
Wobec powyższego Rada Gminy Szydłowo 
stwierdza zgodnoċć przedmiotowego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego z 
ustaleniami zmiany Studium uwarunkowaĉ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Szydłowo. 

 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 213 – 20450 – Poz. 3319,3320 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr IV/28/11 
Rady Gminy Szydłowo 
z dnia 10 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 

Rada Gminy Szydłowo stwierdza, że podczas dys-
kusji publicznej nad rozwiązaniami przyjćtymi w 
projekcie planu oraz w terminie okreċlonym usta-
wą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, nie wniesiono żadnych uwag do projektu 
planu. 

Wobec powyższego, rozstrzygnićcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu jest bez-
przedmiotowe. 
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UCHWAŁA NR VI/26/2011 RADY GMINY DOMINOWO 

 z dnia 19 maja 2011 r. 

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Na podstawie art.19 ust.1 Ustawy z dnia 
07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć 
i zbiorowym odprowadzaniu ċcieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123 poz. 858 ze zmianami ), Rada Gminy Domi-
nowo uchwala, co nastćpuje  

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin okreċla zasady i warunki w zakresie 
dostarczania wody oraz odprowadzania ċcieków na 
terenie Gminy Dominowo. 
 
§ 2. Użyte w regulaminie okreċlenia oznaczają: 

1. Odbiorcć usług – należy przez to rozumieć 
podmiot bćdący stroną umowy o zaopatrzenie 
w wodć lub odprowadzenie ċcieków. 

2. Zakład - zakład wodociągowo – kanalizacyjny 
, który posiada zezwolenie Wójta na prowadzenie 
działalnoċci gospodarczej w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodć lub zbiorowego odprowadzania 
ċcieków. 

3. Ustawa - przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć 
i zbiorowym odprowadzaniu ċcieków (Dz. U. z 2006 
Nr 123, poz. 858 ze zmianami). 

4. Wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiaro-
wy zainstalowany za wodomierzem głównym, służą-
cy ustaleniu iloċci wody bezpowrotnie zużytej, zain-
stalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy usług. 

5. Wodomierz własny – przyrząd pomiarowy 
mierzący iloċć wody pobranej z innych ujćć niż ujćcie 
przedsićbiorstwa, zainstalowany i utrzymywany na 
koszt Odbiorcy. 

 

 

 

 

 

Rozdział II 
Minimalny poziom świadczonych usług 

§ 3. 1. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowia-
dać jakoċciowo wymaganiom okreċlonym w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia. 

2. Dopuszczalne zanieczyszczenia ċcieków 
przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do 
urządzeĉ kanalizacyjnych, reguluje rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury 

3. Maksymalną iloċć dostarczonej wody okreċla 
umowa o zaopatrzenie w wodć zawarta z Odbiorcą 
usług. 

4. Maksymalne iloċci oraz dopuszczalny poziom 
zanieczyszczeĉ dostarczanych ċcieków, wynikający 
z posiadanych przez zakład technicznych 
i technologicznych możliwoċci ich oczyszczenia , 
okreċla umowa o odprowadzanie ċcieków zawarta 
z Odbiorcą usług. 
 
§ 4. Minimalne ciċnienie w sieci utrzymywane 
w miejscu przyłączenia, okreċla umowa zawarta 
z Odbiorcą usług. 
 
§ 5. Przedsićbiorstwo zapewnia w sposób ciągły 
i niezawodny dostawć wody i odbiór ċcieków. Prze-
rwa w dostawie wody nie może być dłuższa niż 
2 godziny. W uzasadnionych przypadkach przerwa 
w dostawie wody może być dłuższa. W przypadku 
przerwy dłuższej niż 6 godzin Zakład zobowiązane 
jest w sposób zwyczajowo przyjćty (telefonicznie, 
drogą radiową itp.) powiadomić mieszkaĉców oraz 
zapewnić zastćpcze źródło poboru wody. 

 

Rozdział III 
Zawieranie umów. 

§ 6. 1. Zawarcie umowy o dostarczenie wody lub 
odprowadzanie ċcieków nastćpuje na pisemny wnio-


