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UCHWAŁA NR V/44/2011 RADY GMINY ŁUBOWO 

 z dnia 21 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej dla działki nr 126 we wsi Rzegnowo 

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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 
146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) 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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 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 i Nr 220, poz. 1413 oraz 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 i Nr 155, 
poz. 1043) Rada Gminy Łubowo uchwala, co na-
stćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego „terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej dla działki nr 126 we wsi 
Rzegnowo”, zwany dalej „planem”, po stwierdze-
niu jego zgodnoċci z obowiązującym Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łubowo. 

2. Plan obejmuje obszar działki o numerze 
ewidencyjnym 126 we wsi Rzegnowo. 

3. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
ne są na rysunku planu. 

4. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, opracowa-

ny w skali 1:1000 i zatytułowany „Miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
„terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej dla działki nr 126 we wsi Rzegno-
wo”, stanowiący czćċć graficzną planu, 
zwany dalej „rysunkiem planu”; 

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Gminy Łubowo o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu; 

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Gminy Łubowo o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do 

zadaĉ własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) działce – należy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu przepisów 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, stanowiącą obszar, na którym 
może być realizowane zamierzenie inwe-
stycyjne, do którego mają zastosowanie 
uregulowania zawarte w uchwale; 

2) ekologicznych źródłach ciepła – należy 
przez to rozumieć źródła energii i paliwa, 
których pozyskanie nie doprowadza do de-
gradacji ċrodowiska naturalnego i których 
produkty spalania nie powodują przekro-
czenia standardów jakoċci ċrodowiska 
okreċlonych w przepisach odrćbnych; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić okreċlającą dopusz-
czalną minimalną odległoċć od linii rozgra-
niczającej w jakiej można sytuować budy-
nek; 

4) obowiązującej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić zabudowy, na której 
powinno sić znajdować co najmniej 75% 
długoċci ċciany frontowej budynku; 

5) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie, w którym udział po-
wierzchni pełnej wynosi nie wićcej niż 30%; 

6) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnić wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce, mierzoną 
po obrysie ċcian zewnćtrznych, bez scho-
dów, ramp, tarasów, zadaszeĉ, wiatroła-
pów; 

7) powierzchni zieleni – należy przez to rozu-
mieć sumć powierzchni biologicznie czyn-
nych, pokrytych roċlinnoċcią trawiastą, za-
krzewionych, zadrzewionych lub urządzo-
nych jako oczka wodne; 

8) urządzeniu reklamowym – należy przez to 
rozumieć noċnik informacji wizualnej 
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
z elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami, niebćdący szyldem, ta-
blicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych; 

9) szyldzie – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 
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10) terenie – należy przez to rozumieć po-
wierzchnić o okreċlonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, stanowiącą 
najmniejszą wydzieloną liniami rozgrani-
czającymi jednostkć ustaleĉ planu, ozna-
czoną numerem i symbolem literowym, dla 
której obowiązują ustalenia szczegółowe; 

 
§ 3. Na obszarze objćtym planem ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MN, 2MN, 3MN; 

2) teren drogi publicznej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KD-D; 

3) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 
3KDW. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów bu-
dowlanych i urządzeĉ, które wpływają ne-
gatywnie na ład przestrzenny, a w tym: 

a) urządzeĉ reklamowych, 
b) tymczasowych obiektów budowlanych, 

z wyjątkiem urządzeĉ zaplecza budów loka-
lizowanych w bezpoċrednim sąsiedztwie 
terenu budowy, 

c) ogrodzeĉ pełnych. 
2) dopuszczenie umieszczenia szyldów na 

ogrodzeniu działek od strony terenów ko-
munikacji lub na elewacji budynków wy-
łącznie na wysokoċci kondygnacji parteru 
w sposób nieprzesłaniający istotnych ele-
mentów architektonicznych elewacji bu-
dynków, np. okien, gzymsów, itp; 

3) lokalizacjć obiektów małej architektury 
jednorodnych stylistycznie dla terenów 
dróg. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, dla których wymagane jest obligato-
ryjne sporządzenie raportu oddziaływania 
na ċrodowisko w rozumieniu przepisów 
odrćbnych, z wyjątkiem lokalizacji przed-
sićwzićć inwestycji celu publicznego; 

2) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej 
możliwoċć odprowadzenia ċcieków komu-
nalnych do indywidualnych szczelnych 
zbiorników bezodpływowych, skąd ċcieki te 
bćdą regularnie wywożone przez konce-
sjonowanego przewoźnika do miejsc wska-
zanych przez służby gminne; 

3) zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych w granicach własnej działki 
z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci 
kanalizacji deszczowej po ich uprzednim 

podczyszczeniu zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

4) ochronć powietrza i wód zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

5) zakaz stosowania kotłów, pieców i trzonów 
kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem 
paliw ze źródeł odnawialnych; 

6) zakaz wprowadzania funkcji, których od-
działywanie może powodować przekrocze-
nie standardów jakoċci ċrodowiska okre-
ċlonych w przepisach odrćbnych poza te-
renem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny oraz które wprowadzają ogranicze-
nia w użytkowaniu terenów sąsiednich; 

7) zastosowanie zabezpieczeĉ dla nawierzchni 
przeznaczonych dla postoju i prowadzenia 
ruchu kołowego przed infiltracją zanie-
czyszczeĉ wód opadowych do ċrodowiska 
gruntowo-wodnego; 

8) gromadzenie i segregacjć odpadów 
w miejscach ich powstawania oraz zago-
spodarowanie ich zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami 
odrćbnymi; 

9) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas 
ziemnych pozyskanych podczas prac bu-
dowlanych w obrćbie terenu lub usuwania 
ich zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

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

11) zachowanie dla terenów 1MN, 2MN oraz 
3MN komfortu akustycznego jak dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podej-
muje sić ustaleĉ. 
 
§ 8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, w zakresie parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu ustala sić: 

1) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wyłącznie wolnostojącej; 

2) lokalizacjć na działce budowlanej jednego 
budynku mieszkalnego, z dopuszczeniem 
jednego budynku garażowego albo gospo-
darczego; 

3) sytuowanie budynków zgodnie z liniami 
zabudowy wyznaczonymi na rysunku pla-
nu; 

4) na terenie 1MN i 3MN dla działek, przez 
które przechodzi istniejąca linia elektro-
energetyczna, do czasu jej skablowania za-
kaz lokalizacji budynków w pasie technolo-
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gicznym linii o szerokoċci 15 m, zgodnie 
z rysunkiem planu i przepisami odrćbnymi; 

5) w przypadku lokalizowania budynku wzdłuż 
nieprzekraczalnej linii zabudowy możliwoċć 
wycofania budynku na głćbokoċć nie wićk-
szą niż 5 m od tej linii, z zastrzeżeniem pkt. 
6; 

6) ustalenia zawarte w pkt. 5 nie dotyczą dzia-
łek, nad którymi przechodzi linia elektro-
energetyczna, po obu stronach której obo-
wiązuje pas technologiczny wolny od za-
budowy; 

7) maksymalna wysokoċć budynków: 
a) mieszkalnych - 10,0 m do najwyższego 

punktu dachu; 
b) garażowych albo gospodarczych – 4,0 m 

w przypadku dachu płaskiego i 5,5 m 
w przypadku dachu stromego; 

8) dopuszczenie sytuowania ċcian budynku 
garaży albo budynku gospodarczego bez-
poċrednio przy granicy z sąsiednią działką; 

9) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
20% powierzchni działki budowlanej; 

10) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynnej – 40% powierzchni działki budow-
lanej; 

11) dla budynków mieszkalnych stosowanie 
dachów stromych, dwu lub czterospado-
wych, o kącie nachylenia 20°–45° 
z pokryciem dachówką lub materiałem 

    dachówkopodobnym; 
12) dla budynków gospodarczych 

i garażowych dowolną geometrić dachów; 
13) wysokoċć ogrodzenia - nie wićcej niż 1,50 

m, w tym w czćċci powyżej wysokoċci 0,40 
m wyłącznie ogrodzenia ażurowe, 

14) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 14 pkt 5; 

15) dostćpnoċć komunikacyjna terenów 
z przyległych terenów dróg publicznych lub 
dróg wewnćtrznych; 

16) dopuszczenie umieszczenia na elewacji 
budynku, na wysokoċci kondygnacji parte-
ru, szyldów o powierzchni łącznej do 2 m2; 

17) minimalną powierzchnić działki budowla-
nej w wielkoċci 1500 m2; 

18) dla każdej nowo wydzielanej działki, za wy-
jątkiem działek przeznaczonych pod infra-
strukturć techniczną - obowiązek zachowa-
nia parametrów powierzchni zabudowy 
i powierzchni biologicznie czynnej, 
o których mowa w pkt. 9 i 10. 

 
§ 9. Na terenie drogi publicznej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KD-D, w zakresie para-
metrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu ustala sić: 

1) lokalizacjć poszerzenia istniejącej drogi 
publicznej - klasy dojazdowej, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) dopuszczenie lokalizacji chodników; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrćb-
nymi. 

 
§ 10. Na terenach dróg wewnćtrznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 
3KDW w zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 

1) na terenach 1KDW i 2KDW lokalizacjć drogi 
o szerokoċci co najmniej 10 m, 
z uwzglćdnieniem ust. 5; 

2) na terenach 1KDW i 2KDW lokalizacjć obu-
stronnych chodników szerokoċci nie mniej 
niż 1,5 m każdy; 

3) na terenie 3KDW lokalizacjć pieszo jezdni 
o szerokoċci co najmniej 8,0 m, 
z uwzglćdnieniem ust. 5; 

4) na terenie 3KDW wymóg zakoĉczenia pla-
cem do zawracania; 

5) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrćb-
nymi. 

 
§ 11. Nie okreċla sić granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrćbnych, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych, ze 
wzglćdu na ich nie wystćpowanie na obszarze 
objćtym planem. 
 
§ 12. W planie nie wyznacza sić terenów wymaga-
jących wszczćcia postćpowania scalania i podziału 
nieruchomoċci w rozumieniu przepisów odrćb-
nych i nie okreċla sić szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoċci 
w rozumieniu przepisów odrćbnych. 
 
§ 13. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala sić 
zakaz lokalizacji budynków w pasie technologicz-
nym linii elektroenergetycznej do czasu jej prze-
budowy na podziemną. 
 
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić: 

1) szerokoċć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zachowanie ciągłoċci powiązaĉ elementów 
pasów drogowych z zewnćtrznym układem 
komunikacyjnym z uwzglćdnieniem usta-
leĉ planu; 

3) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie 
wymienionych planem elementów układu 
komunikacyjnego; 

4) uwzglćdnienie wymagaĉ technicznych wy-
nikających z koniecznoċci oċwietlenia tere-
nów komunikacji; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 96 – 9450 – Poz. 1627 
 

5) zapewnienie na działce pełnych potrzeb 
parkingowych, przy czym nie mniej niż: 
2 miejsca postojowe dla każdego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego oraz dodat-
kowe 2 miejsca parkingowe na każde 100 
m2 powierzchni użytkowej w przypadku 
prowadzenia działalnoċci usługowej na 
podstawie przepisów odrćbnych. 

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

1) zaopatrzenie w wodć wyłącznie z sieci wo-
dociągowej lokalizowanej na terenach ko-
munikacji; 

2) odprowadzenie ċcieków komunalnych do 
sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowanej 
w terenach komunikacji, z zastrzeżeniem § 
5 pkt. 2; 

3) zagospodarowanie wód opadowych 
w granicach własnej działki lub odprowa-
dzenie do sieci kanalizacji deszczowej po 
ich uprzednim podczyszczeniu zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

4) lokalizacjć sieci kanalizacji deszczowej na 
terenach komunikacji, z dopuszczeniem 
odprowadzenia wód opadowych do rowów 
przydrożnych na terenie KD- D; 

5) zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
lokalizowanej na terenach komunikacji; 

6) zaopatrzenie w gaz z sieci lokalizowanej na 
terenach komunikacji; 

7) stosowanie w źródłach wytwarzania ener-
gii w celach grzewczych paliw charaktery-
zujących sić najniższymi wskaźnikami emi-

syjnymi, takich jak: paliwa płynne, gazowe 
i stałe np. biomasa i drewno, oraz wyko-
rzystywanie energii elektrycznej, a także al-
ternatywnych źródeł energii; 

8) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomuni-
kacyjnej na terenach komunikacji wyłącznie 
jako sieci podziemnej; 

9) dopuszczenie skablowania i przeniesienia 
na tereny komunikacji istniejącej linii elek-
troenergetycznej. 

 
§ 16. Nie okreċla sić innych niż dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą. 
 
§ 17. Ustala sić 8 % stawkć, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci, okreċloną przy 
uwzglćdnieniu przeznaczenia terenu, w związku 
z uchwaleniem planu. 
 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Łubowo. 
 
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy   
(-) Jan Grabowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/44/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 21 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/44/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 21 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ DLA 

DZIAŁKI NR 126 WE WSI RZEGNOWO 
 

 
Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do 
publicznego wglądu w terminie od 17 grudnia 
2010r. do 10 stycznia  2011r. Dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjćtymi w planie odbyła sić 
w dniu 7 stycznia 2011r. Zgodnie z ustawą z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 

zmian.) uwagi były przyjmowane do dnia 24 stycz-
nia  2011r. W ustawowym terminie nie wniesiono 
żadnych uwag do projektu planu, w związku z 
czym Rada Gminy Łubowo nie podejmuje roz-
strzygnićcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym 
mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/44/2011 

Rady Gminy Łubowo 
z dnia 21 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ DLA 
DZIAŁKI NR 126 WE WSI RZEGNOWO  Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 

ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA 
 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Gminy Łubowo okreċla sposób realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, należących 
do zadaĉ własnych gminy oraz zasady ich finan-
sowania: 
 
§1 
Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy: 
1. Realizowane bćdzie uzbrojenie terenu zgodnie z 
przepisami prawa materialnego i finansowego w 
tym zakresie. 
2. Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, samorządzie gminnym, gospo-
darce komunalnej i o ochronie ċrodowiska. 
3. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
uzbrojenia terenu bćdą wymagały zabezpieczenia 
ċrodków finansowych w budżecie gminy pocho-
dzących z dochodów własnych gminy i innych 
źródeł. 
4. Podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ okreċlo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowić bćdą zapisy Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Łubowo. 
5. W przypadku zadaĉ publicznych wyłonienie 
wykonawcy powinno odbywać sić w trybie i na 
zasadach okreċlonych w ustawie - Prawo zamó-
wieĉ publicznych. 
6. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
§2 
Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy: 
1. Powyższe zadania realizowane bćdą z ċrodków 
krajowych i unijnych. Ċrodki krajowe pochodzić 
bćdą ze ċrodków własnych gminy i budżetu paĉ-
stwa, funduszy i dotacji celowych, pożyczek, kre-
dytów, ċrodków instytucji pozabudżetowych. 
2. Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić 
poprzez: 
a) wydatki z budżetu gminy; 

b) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
- dotacji unijnych, 
- dotacji samorządu województwa, 
- dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
- kredytów i pożyczek bankowych, 
- innych ċrodków zewnćtrznych. 
3. Rozstrzygnićcie nie jest uchwałą budżetową w 
sprawach planowanych wydatków na inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w 
tej czćċci. 
 
§3 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej - 
sieć wodociągowa - w niniejszym planie nie obcią-
żają budżetu Gminy i nie stanowią zadaĉ własnych 
Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samo-
rządzie gminnym. 
 
§4 
 Plan dopuszcza korzystanie ze szczelnych zbiorni-
ków bezodpływowych. Inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej - sieć kanalizacyjna – w ni-
niejszym planie nie obciążają budżetu Gminy i nie 
stanowią zadaĉ własnych Gminy, zgodnie z art. 7 
ust. 1 w/w ustawy o samorządzie gminnym. 
 
§5 
W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
wykonanie stacji transformatorowej lub przyłącza 
energetycznego leży w gestii dysponenta sieci, 
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006r. nr 89, poz. 
625 ze zmian.). 
 
§6 
 Zapewnienie obsługi komunikacyjnej należy do 
zadaĉ własnych gminy. Dojazd do terenu objćtego 
planem jest obecnie zapewniony z istniejących 
dróg publicznych. Wewnćtrzny układ dróg ma 
pozostać prywatny i nie obciąża budżetu gminy w 
zakresie budowy i utrzymania. Wykupowi podlega 
natomiast fragment przeznaczony na poszerzenie 
drogi gminnej znajdującej sić po zachodniej stro-
nie opracowania. 
 
 


